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APRESENTAÇÃO OU PORQUE PRECISAMOS FALAR DE
EXTREMISMOS E EXCLUSÕES
Em sua segunda edição, o Seminário Nacional de História e Contemporaneidades traz para
o debate os desafios de refletirmos o passado, a produção do conhecimento histórico e o ensino em
meio à profusão de ações extremadas no presente. A eclosão de conflitos armados em várias partes
do mundo, atentados, divergências étnicas e religiosas, nacionalismos exacerbados, perseguições
associadas às diferenças de gênero e a práticas culturais e a destruição ambiental parecem nos
colocar diante do que Edgar Morin conceitua como uma “crise do futuro”. Tais aspectos trouxeram
à tona atitudes e radicalismos que pareciam superados, o que tem manifestado um crescente
sentimento de precariedade social e humana, reforçado pelas graves condições de desigualdade e
exclusão de milhões de pessoas em várias partes de globo.
Uma “era de extremos”, como definiu no final do século XX o historiador Eric
Hobsbawm, resultado de um processo de profundas transformações que ainda estão em curso. Para
o sociólogo Zygmunt Bauman, o momento de uma revolução que nós, contemporâneos, ainda não
conseguimos dimensionar em sua complexidade. Não há como negar um elemento fundamental
nesse cenário: o processo de globalização tornou-se um aspecto indelével em nosso dia-a-dia. A
circulação de conteúdos, culturas e pessoas pelo globo aprofundou um mercado de trocas
simbólicas jamais visto pela humanidade.
Como resultado disso estabeleceu-se um acelerado processo de fragmentação social que
tem nos levado a novas formas de construção de identidades que são marcadas pelo imediatismo
das relações ou, por outro caminho, pela busca de elos que são articulados a partir de preceitos
nacionalistas e religiosos extremamente conservadores.
Se para Norbert Elias, o “Processo Civilizador” foi descrito como um movimento que
disciplinou as sociedades ocidentais a lidarem com a falta, a controlarem suas pulsões em nome do
espaço do indivíduo e das coletividades, na atualidade, os intensos processos de imigração, o
aumento de grandes zonas de exclusão econômicas e os massacres contemporâneos perpetrados por
grupos radicais e criminosos, como assistido em 2014 no México quando 43 jovens foram assinados
por narcotraficantes a mando das autoridades locais, nos desafiam a administrar o excesso, o
consumo irrefletido, o combate à discriminação e a violência cada vez mais presentes em nosso
cotidiano.
A cada ano, países como EUA e os membros da Comunidade Europeia gastam bilhões
de dólares no patrulhamento de suas fronteiras para evitar que imigrantes pobres da América, Ásia e
África cruzem seus territórios. Mesmo quando conseguem, estes enfrentam barreiras cruéis nesses

países, ficando relegados a guetos constituídos em espaços de subdesenvolvimento nas grandes
metrópoles. Como afirma Canclini, “a guerra mundializada que os governantes, a mídia e os
cidadãos estadunidenses descobriram em 11 de setembro havia começado anos antes em seus
bombardeios a africanos, asiáticos, nas ditaduras da América Latina, na globalização
narcoeconômica da Colômbia”.
No Brasil, os anos de 2013 e 2014 foram marcados pela eclosão de grandes
manifestações sociais que trouxeram à tona problemas de desigualdade de renda, corrupção e má
gestão pública. Por outro lado, descortinou profundas diferenças regionais, preconceitos e
radicalismos políticos que demonstraram as fissuras de um país que vivia sob a fachada de uma
presumível sociedade da tolerância. As divergências de interesses e prioridades entre as classes
sociais foram desveladas em meio aos debates aguerridos impulsionados pelo processo eleitoral
para presidente, quando a bipolarização política e as rivalidades assumiram a tônica do debate
político. Em meio a tais problemas, ressalta-se o papel dos meios de comunicação e das grandes
corporações em suas tentativas de controle e manipulação da informação.
O desespero, a fome e o medo que impulsionam ações de grupos extremados são
também aspectos de uma globalização perversa, como ressaltou Milton Santos, marcada pela
técnica e pelo poder dos meios de comunicação que ajudam a fabricar a fábula de uma democracia
global, conceito há muito esvaziado de um sentido social e ético mais amplo.
Deste modo, a emergência de atitudes que pareciam encerradas em épocas anteriores
colocam-nos desafios tenazes, uma vez que não apenas convivemos com extremos políticos, mas
também sociais. Desafiam-nos a refletirmos sobre o papel do saber histórico no mundo
contemporâneo. Interrogarmos em que medida o ensino sobre o passado pode servir como
importante aporte para superação de desigualdades e radicalismos trazendo para primeiro plano o
exercício de uma cidadania participativa e reflexiva. Como a compreensão do passado pode nos
auxiliar a pensarmos sobre diferenças e desigualdades em vários tempos históricos?
Ao pontuarmos essas questões, o Laboratório de Imagem, História e Memória (LABIHM),
juntamente com os Cursos de História da Universidade Regional do Cariri (URCA) e da
Universidade Federal do Cariri (UFCA) e o PIBID de História da URCA pretendem fomentar a
discussão de problemas contemporâneos sobre as apropriações do passado em meio a um processo
tão dramático de transformações. Dessa maneira, apresentamos a proposta de realização do II
Seminário Nacional História e Contemporaneidades cujo tema será: “Pensar o passado em tempo de
extremismos e exclusões”, tendo como objetivo as reflexões sobre os problemas atuais que
envolvem o campo da história e sua interação com outras áreas do conhecimento e as demandas de
nossa sociedade. Propomos um debate transdisciplinar que seja capaz de fomentar discussões sobre
os usos do passado como projeto para o futuro, os desafios do ensino na superação de posturas

extremadas e processos de exclusão, assim como problematizar o papel do conhecimento histórico
articulado a outros campos do saber.

Sônia Meneses
Coordenação Geral do Evento
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 1 - HISTÓRIA ORAL E TEMPO PRESENTE: QUESTÕES E
DESAFIOS
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QUADROS E MOLDURAS DO TEMPO: A TESSITURA DO PASSADO ENTRE A
MEMÓRIA E O ESQUECIMENTO
Silvano Fidelis de Lira
Professor da Educação Básica Secretaria Municipal de Educação de Cubati/PB
Este trabalho é um recorte de minha dissertação de mestrado, defendida no Programa de PósGraduação em História da Universidade Federal da Paraíba (PPGH/UFPB) em maio de 2015, nele
apresento algumas narrativas orais de trabalhadores dos campos e motores de agave de Cubati/PB.
Entendo que essas narrativas são construções, invenções de si e de um passado que não mais existe,
mas que é, em grande medida, inventado pelas memórias.

VIVÊNCIAS POPULARES NA CIDADE DE CAMPO MAIOR-PI: A PRAÇA RUI
BARBOSA A PARTIR DAS RECORDAÇÕES DE ANTIGOS MORADORES (19301947)
Raimundo Nonato Bitencourt Pereira
Professor da Educação Básica
No presente trabalho propomos investigar as sociabilidades que se desenvolveram na Praça Rui
Barbosa, localizada na cidade de Campo Maior, norte do Estado do Piauí. Tal logradouro público
foi um dos principais espaços de lazer que surgiu no bojo da modernização urbana levada a cabo
nas décadas de 1930 e 1940, época que a Cera de Carnaúba alcançou altas cotações no mercado e
foi importante subsídio para as reformas paisagísticas da cidade em tela. No período abordado, os
governantes que administraram a urbe, promoveram uma série de reformas no espaço citadino com
vistas a tornar Campo Maior uma cidade moderna. No entanto, privilegiamos aqui, não as ações do
poder público, mas sim as práticas cotidianas de algumas pessoas humildes que moravam em
Campo Maior à época, ou seja, aqueles indivíduos que não pertenciam à elite política, econômica
ou intelectual, no intuito de entender como esses sujeitos foram impactados em seu cotidiano pela
modernização urbana, com destaque para as sociabilidades desenvolvidas na Praça Rui Barbosa.
Nesse sentido, foi fundamental para a nossa investigação recorrer à memória de antigos habitantes
da urbe que traduziram o seu olhar sobre Campo Maior, por meio de livros de memória, entrevistas
temáticas, além das recordações de Antônio Andrade Filho, conhecido como Irmão Turuka, que
escrevia para o jornal local A Luta, enfatizando em suas matérias o cotidiano de Campo Maior
durante as décadas de 1930 e 1940.

ORAÇÕES E DESEJOS DE SALVAÇÃO: MEMÓRIAS DAS INCELENÇAS DE
BARBALHA-CE
Emmanuela Harakassara Rodrigues de Lima
Universidade Estadual do Ceará
Este texto tem como objeto de estudo as memórias sobre as Incelenças. Este é um grupo de
religiosas, católicas, que no Brasil oitocentista mantinha a tradição de cantar para as almas dos
mortos nos ritos fúnebres rurais do sítio Cabeceiras e de suas adjacências, na zona rural do
município de Barbalha/CE, na região do Cariri cearense. As incelenças, excelências ou incelências
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eram os cantos entoados no momento da morte e tinham a função de encomendar a alma do morto,
facilitando a sua passagem para o outro mundo. O trabalho foi produzido através da
problematização das narrativas orais construídas com as mulheres incelenças de Barbalha/CE.
Logo, fizemos uso dos procedimentos metodológicos da História Oral Temática (H.O. T). O termo
Incelenças passou a representar as próprias mulheres que entoavam os cantos fúnebres. Percebemos
que as Incelenças dão destaque às memórias dos ritos fúnebres aprendidos no cotidiano da morte,
transmitidos por meio da tradição oral.

ENTRE A MEMÓRIA E A HISTÓRIA: REPRESENTAÇÕES SOBRE A SECA DE 1958 NA
REGIÃO DO CARIRI CEARENSE
Bartolomeu Humberto de Sousa
Marcondes Alexandre da Silva
Universidade Federal da Paraíba
Esta pesquisa problematiza a construção das memórias sobre a seca de 1958 na Região do Cariri
cearense, Sul do Estado do Ceará, no Nordeste brasileiro. Objetiva compreender os processos de
constituição das memórias e os focos narrativos relacionados à experiência apontada, a partir das
narrativas orais de idosos residentes na região que participaram direto ou indiretamente da seca em
questão. Logo, a pesquisa vem sendo desenvolvida de acordo com os procedimentos metodológicos
da História oral temática e dialoga com os conceitos memória e representação. Os entrevistados
narram suas histórias de vidas, a perda de plantações e animais, e as experiências vividas quando da
ocorrência da crise climática e social, elegendo, na forma de clichê e com argumentações por vezes
"paradoxais", a seca de 1958 como sendo “o melhor inverno” de suas vidas. Assim, este ensaio
propõe uma reflexão acerca da construção das memórias sobre as secas, e procura mapear os
dispositivos mnemônicos inerentes à arte de narrar, enfatizando as tensões e as disputas pelas
memórias entre as narrativas orais e os registros escritos, de forma a entender como a seca é
constantemente representada pelos sujeitos históricos que as vivenciaram. Como fontes de pesquisa
para este trabalho foram utilizadas, além das narrativas, Jornais (A Ação, O Ideal, etc.) documentos
da Câmara Municipal e da Prefeitura (Farias Brito), documentos do Cartório Municipal, Dados das
secas coletados pelo ETENE, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Farias Brito, entre outros.
O PROJETO “BEM-DITOS” E AS NARRATIVAS ROMEIRAS
Daniela Márcia Medina Pereira Agapto
Secretaria de Cultura e Romaria de Juazeiro do Norte
Este trabalho objetiva apresentar reflexões sobre a concepção e primeira etapa de coletas de
narrativas do Projeto “BEM-DITOS”. Idealizado para compor um acervo de narrativas de romeiros
que chegam à cidade de Juazeiro do Norte-CE.
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A TESTEMUNHA COMO NARRADORA DO ACONTECIMENTO TRAUMÁTICO E
MÍDIA COMO CANAL DE CATARSE
Ana Cristina Rodrigues Furtado
Sônia Maria de Meneses Silva
Universidade Regional do Cariri
Esse trabalho tem o objetivo de fazer uma reflexão sobre a emergência da testemunha na
contemporaneidade como narradora do acontecimento traumático. Os regimes ditatoriais foram algo
recontes em alguns países do sul da América Latina durante bastante tempo. Com o fim dessas
ditaduras, a testemunha emerge na cena pública com o papel de narrar as suas histórias. Lembrar e
narrar foram às formas encontradas para (re) estabelecer os vínculos sociais que haviam sido
impedidos pelos vários tipos de violência e crimes de Estado. Parte dessas pessoas eram integrantes
de grupos que lutaram pelas suas ideologias e por seus ideais políticos, ou presenciaram familiares,
amigos e companheiros engajados na resistência. Assim, os discursos dessas vítimas-testemunhas
eram repletos, de suas duras experiências naqueles dias, as quais ainda estavam guardadas
vivamente em suas memórias. Logo, com o fim do regime militar, explodiu uma gama enorme de
relatos que buscavam (re) constituir acontecimentos traumáticos, ocorridos nesse período. Houve
assim, um afloramento dos testemunhos orais, muitas produções audiovisuais foram realizadas,
como curtas-metragens, filmes testemunhos, documentários, etc. Muitos deles foram produzidos
com o objetivo de mostrar as histórias de pessoas que foram presas, mortas, torturadas, exiladas ou
que desapareceram, durante o regime militar no Brasil. Dentre eles estão os que foram elaborados
ainda no período da ditadura militar, como é o caso de Eunice, Clarice e Thereza (Joatan Vilela
Berbel, 1978), Sônia Morta Viva (Sergio Waismann, 1985) produzido no final do regime militar
brasileiro. Outras somente com o processo de abertura política concluído, a exemplo de Iara
Lembrança de Uma Mulher (Alberto Baumstein, 1994), 15 Filhos (Maria Oliveira e Marta Nehring,
1996), Um Companheiro (Clarisse Mantuano, 2005), Emmanuel Vive (TV Memória Popular, 1992).
Nesse sentido teremos três eixos de reflexão nesse trabalho, primeiro pensaremos a emergência da
testemunha no final do regime militar no Brasil desde 1978, período em que a Lei da Anistia ainda
não havia sido sancionada, a ideia de acontecimento e trauma no século XX, e a mídia como
mecanismo de narrativa do acontecimento traumático. Refletir sobre esses elementos é perceber que
os regimes ditatoriais e autoritários podem acarretar experiências traumáticas que jamais serão
esquecidas, e é nessa luta em não esquecer essas histórias que tantas testemunhas estão engajadas.

A LEI DA ANISTIA E A CONSTRUÇÃO DO ESQUECIMENTO NAS PÁGINAS DO
JORNAL DO BRASIL
Bárbara Almeida Oliveira e
Sônia Maria de Meneses Silva
Universidade Regional do Cariri
Este artigo pretende discutir a dialética entre memória e esquecimento a partir das narrativas em
torno da anistia política de 1979 elaboradas nas páginas do Jornal do Brasil. Para tanto, são
analisadas matérias, colunas e editoriais apresentados pelo periódico no período de 1975 a 1985
com o propósito de demonstrar que a escrita midiática fez usos frequentes de elementos próprios da
escrita histórica na formulação da memória e do esquecimento. Discussões estas que se apoiaram na
tese de não revanchismo para invocar o esquecimento antes mesmo da aprovação da lei da anistia.
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Segmentos distintos, de políticos a movimentos liderados por grupos civis, trazem em suas
narrativas significados distintos, que convergem entre si quando se posicionam favoráveis ao
esquecimento. Exploraremos ainda a importância da grande imprensa como um elemento eficaz na
construção da memória que vai ao encontro de determinados interesses, influenciando diretamente
no processo de construção do que deve ser lembrado e o que se deve esquecer. A pesquisa pretende
compreender a importância e os significados da produção midiática na construção da escrita
histórica contemporânea.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 2 - MODERNIDADE, PROGRESSO E GÊNERO: DISCURSOS,
SOCIABILIDADES, PRÁTICAS E EMBATES SOCIAIS
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OEIRAS: IMAGEM E REPRESENTAÇÃO DO RESSENTIMENTO
Zulene de Holanda Rocha
O presente artigo compõe parte da minha dissertação de mestrado, desenvolvida junto ao Programa
de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande. O texto busca
compreender a ideia de crise, atribuída à cidade de Oeiras-PI, pelos intelectuais e a elite política
local, quando esta perde o posto de capital da província para Teresina em 1852. Entretanto mesmo
nossa pesquisa estando centrada no recorte temporal de 1900-1930, foi necessário um breve recuo
que se inicia desde a transferência da capital. Essa escolha foi necessária, por objetivar uma análise
mais abrangente das condições sociais e materiais da sociedade oeirense no final do século XIX.
Quando os dirigentes locais generalizavam o efeito da crise política e de algumas perdas materiais,
que segundo aquelas representações retóricas a cidade retrocedeu desde a perda do status de capital
até às primeiras décadas do século XX. Que por sua vez, não decorria em sua totalidade pela perda
do status de capital, mas pelas próprias condições econômicas do Estado e do município, porém fato
não notado por este grupo que insistiam no discurso inflamado de “crise”, desencadeando um
ressentimento no imaginário coletivo local.

ENTRE MUDANÇAS ESPACIAIS E PERCEPTIVAS: O TRANSPORTE COLETIVO DE
ÔNIBUS EM FORTALEZA (1920-1940)
Ana Carla Pereira da Silva
Universidade Federal do Ceará
No decorrer das décadas de 1930 e 1940, há considerável aumento do tráfego motorizado em
Fortaleza. As formas mais simples de locomoção, como andar a pé, de bicicleta ou de carroça
passaram a ter que conviver cada vez mais com os novos veículos associados à modernização dos
espaços urbanos: bondes, caminhões, ônibus e automóveis. No entanto, a inserção desses
transportes na cidade exigiu algumas transformações físicas no espaço urbano e também provocou
alterações perceptivas. Nesse sentido, este trabalho se propõe a analisar como certas alterações
perceptivas e mudanças na infraestrutura urbana estavam interligadas, direta ou indiretamente, à
introdução dos novos veículos automotores, em especial os ônibus. Há também a intenção de
discutir como esses transportes foram (ou seriam) afetados pelas políticas de intervenção estatal no
território citadino entre as décadas de 1920 e 1940. Para isso, será feito um trabalho empírico com
as atas das sessões da Câmara Municipal de Fortaleza, os Planos de Urbanização de 1933 e 1947,
periódicos locais e processos-criminais. No período em estudo, é possível observar, principalmente
por meio dos jornais, uma crescente preocupação com o estado das vias de circulação da cidade. Até
então o calçamento existente – ou inexistente em algumas áreas da cidade – não incomodava.
Porém, com o crescimento do número de veículos motorizados a pavimentação passou a ser taxada
de feia, irregular, imprópria para os meios de locomoção modernos. Vale salientar também que os
anos 1920 e 1940 marcam, respectivamente, a criação da primeira empresa privada de ônibus e a
consolidação desses transportes em Fortaleza, após a retirada de outro importante transporte
coletivo, os bondes elétricos. Busca-se compreender, portanto, como se apresentavam as discussões
sobre a pavimentação na imprensa e na Câmara e como a administração municipal passou a ser
responsabilizada por solucionar essa questão – sob a justificativa de o calçamento ser um elemento
fundamental para a ampliação do transporte coletivo de ônibus, para a ligação de bairros e para
descongestionar o trânsito da cidade –, em meio a interesses políticos e econômicos, mas também
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transformações na experiência sensorial/perceptiva das noções de tempo, espaço, velocidade e
conforto. Além disso, importa entender como a questão dos transportes de ônibus, das vias de
circulação foi pensada e apresentada nos planos de urbanização de Fortaleza.

UM RABISCADOR OBSCURO? A ESCRITA DE MANOEL MIRANDA. IMPRENSA E
MODERNIDADE NA REGIÃO NORTE DO CEARÁ NO INÍCIO DO SÉCULO XX
Jorge Luiz Ferreira Lima
Professor da Educação Básica da Secretaria da Educação do Ceará
O trabalho apresenta um pouco da trajetória intelectual de Manoel Miranda, comerciante e escritor
nascido na cidade de Granja/CE, mas cuja vida profissional se deu na Vila de Ubajara/CE no início
do século XX. Examinando suas colaborações nos jornais Nortista (Sobral/CE) e Correio do Norte
(Ipu/CE) pudemos vislumbrar aspectos relevantes do cotidiano de um homem de letras, escritor e
jornalista, além de leitor de livros e jornais. Pudemos ainda discutir a complicada relação entre
atividade comercial e atividade intelectual, cuja suposta incompatibilidade perseguiu Manoel
Miranda ao longo de seu percurso de escritor. Num cenário onde a modernidade avança, um homem
de letras, intelectual em busca de um lugar num campo em configuração, buscou constituir-se, a
partir das páginas dos jornais, como voz autorizada a informar e incutir valores no leitor.

O ANSEIO PELA MODERNIZAÇÃO: OS DISCURSOS SOBRE A SECA NO CARIRI E A
SUA ELETRIFICAÇÃO (1949-1961)
Assis Daniel Gomes
Universidade Federal do Ceará
Nos anos após 1945 o desejo pela iluminação dos espaços urbanos no Brasil derivava-se da
expectativa por possuir um progresso material vinculado a ideia de industrialização e modernização.
Depois do Estado Novo essas políticas públicas nos setores de infraestrutura urbana se tornaram
mais urgentes devido ao aumento demográfico que ocorreu em suas cidades. No sul do Ceará essas
ideias também estavam presentes nas pautas de discussões nos círculos de letrados à época. Nesse
período se inaugurou a Hidroelétrica de Paulo Afonso (CHESF) e passou-se a cogitar a possível
expansão de sua energia às regiões circunvizinhas, uma delas fora o Cariri. Objetivamos, portanto,
analisar nesse trabalho a relação entre os discursos sobre a seca e os debates políticos em torno da
eletrificação do Cariri fortalecidos em 1949 com a criação de seu Comitê pró-eletrificação e
industrialização. Para isso, analisamos alguns jornais da época como Jornal do Cariri e Jornal
Unitário para verificarmos a construção de um embate político na imprensa local sobre a
necessidade desse insumo para essa região localizada no Polígono das Secas. Enfim, os embates
políticos estavam em torno do Projeto Sistema Cariri e o Projeto da Eletrificação Total do Ceará, os
políticos locais e aqueles pertencentes ao grupo de Virgílio Távora se enfrentaram na seara dos
discursos parlamentares, nas plenárias da Câmara dos deputados estaduais e federais colocando a
sua eletricidade como um meio de resolução dos problemas socioeconômicos provocados pela seca.
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“UM TEATRO CONDIGNO DO ESTADO DE CIVILIZAÇÃO DESTA CIDADE”:
TEATRO, CIVILIZAÇÃO E COSTUMES EM SOBRAL-CE (1867-1927)
Edilberto Florêncio dos Santos
Universidade Estadual do Ceará
O presente trabalho compõe a pesquisa em andamento intitulada “Entre melodramas e comédias
ligeiras: vida teatral, sociabilidade e costumes em Sobral-CE (1867-1927)”, tendo como temática a
vida teatral na cidade de Sobral, pensando o teatro em sentido lato, ou seja, as práticas teatrais, os
espaços de encenação e sua relação com a sociedade, procurando abordá-lo de forma a entrever
novas perspectivas de interpretação da cultura e da vida urbana local. Dentro do processo de
pesquisa observamos que o teatro emerge enquanto um dos elementos constitutivos do discurso de
civilização constituintes da historia oficial da cidade de Sobral. Tal aspecto se destaca, sobretudo
quando lançamos olhar sobre os esforços iniciais para a construção de um teatro “condigno do
estado de civilização desta cidade” com o lançamento da pedra fundamental do Theatro São João no
ano de 1875. Este discurso verbera na imprensa sobralense na transição entre as duas ultimas
décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX, outorgando ao teatro um lugar central
nos enredos sobre modernidade e civilidade de dado período da história local, representados pela
construção de uma grande casa de espetáculos no interior do estado, o que se mostrava prova do
refinamento de gosto, da intelectualidade e apreço as artes por parte da elite local.

IMAGENS EM REFLEXO: MULHER DEPRAVADA E MULHER IDEAL EM IPU-CE NO
INÍCIO DO SÉCULO XX
Antonio Vitorino Farias Filho
Professor da Educação Básica
Neste artigo discutimos como a prostituição em Ipu-CE, no início do século XX, foi entendida
como uma prática que ia contra os valores da modernidade e do progresso defendidos por parte de
sua população, e como a visibilidade da prostituta nos espaços públicos revelou uma imagem
invertida da mulher ideal, buscada pelos grupos dominantes.

CONDIÇÃO FEMININA NO INICIO DO SÉCULO XX NA CIDADE DE IPU/CE: ENTRE
O LAR E O MERETRICIO
Antonio Iramar Miranda Barros
Universidade Federal do Espírito Santo
Analisa-se nesse simpósio temático, a condição feminina no início do século XX na cidade de IpuCE, em relação a existência de um espaço reservado às práticas sexuais em um meretrício, onde as
mulheres eram condicionadas à aceitação das investidas masculinas a esse espaço. A Igreja
Católica, presente na formação religiosa das mulheres, as condicionava a conviver de maneira
“pacifica” com os respectivos maridos, sendo que esses mantinham a tradição de provar a
masculinidade e mesmo disputar as meretrizes em seus espaços, fazendo assim, que existisse uma
dualidade de intenções, onde o marido dividia seu tempo entre a casa, o trabalho e os espaços
ligados às práticas sexuais fora do casamento. Essas contraposições se manifestaram principalmente
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e com maior assiduidade a partir do início do século XX, nas terras cortadas pelos trilhos da estrada
de ferro que fora iniciada na cidade de Camocim em 1877, passando pela cidade de Sobral e
chegando na cidade de Ipu no ano de 1894.

JUVENTUDE, CANÇÕES E REPRESENTAÇÕES NA LEGIÃO URBANA
João Paulo Gomes Gadelha
INTA
Buscaremos analisar como o rock da década de 1980 se consolidou como uma forte expressão
juvenil com o objetivo de discutir visões que esse estilo possuía na referida época, sabemos que a
música possui um enorme papel de conhecimento em nossa sociedade baseado nisso a pesquisa aqui
elaborada vai criar e apontar possibilidades para o estudo da música como fonte. Primeiro
buscamos o punk, gênero que está direcionado a maior parte da juventude dos anos 70 e que
influenciou bandas brasileiras dos anos 80, uma delas a banda “Legião Urbana”, banda que será
investigada devido a sua formação tem a influência do punk, segundo investigaremos a juventude
da década de 1980 no Brasil, porque são eles que são os principais consumidores desse estilo
musical e os anos oitenta. A legião urbana será minha última e terceira parte onde explorarei como
sua influência foi forte com a juventude roqueira da década de 80 no Brasil, como suas canções
passaram mensagens capazes de mexer com a sociedade em forma de protesto, onde com esses três
elementos podemos construir a hipótese de uma juventude que torna o rock um de seus elementos
de grande identificação, assim trabalharemos a música como fonte histórica.

ESPAÇOS DE REPRESENTAÇÃO E CONVIVÊNCIA: OS DISCURSOS DA ORDEM E DA
MORAL NA CIDADE DO CRATO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
Rosana Lopes Pereira
Universidade Regional do Cariri
A luta travada pelas feministas nos anos sessenta e setenta transformou-se com o passar dos anos,
no estudo de gênero. Esta categoria veio para suprir a necessidade de se estudar as relações sociais e
culturais dos “excluídos” da história, particularmente, das mulheres. Colocando-as como
participantes, como protagonistas da história humana, a categoria gênero trouxera novos olhares
para a discussão a cerca do papel feminino frente à sociedade. Dando continuidade a esses estudos
de gênero, abordei, nessa pesquisa, os crimes cometidos por mulheres na cidade do Crato, no
período correspondente a primeira metade do século XX. Bem como, a formação e disseminação
dos discursos que permeavam a sociedade em questão. Utilizando jornais do período, observei as
configurações da cidade, a origem dos envolvidos, a predominância da zona rural em relação à
urbana; a influência da Igreja católica nos assuntos da sociedade, com seus discursos sobre a
conduta ideal que as mulheres deveriam possuir, sua relação com o poder público; entre outros
aspectos.
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POR UMA CARTOGRAFIA DAS PRÁTICAS AMOROSAS: OS CRIMES DE AMOR
ENQUANTO ESPAÇOS DE OUTRAS SENSIBILIDADES CAJAZEIRAS-PB 1890 A
1940
Katiana Alencar Bernardo
Rosemere Olímpio de Santana
Universidade Federal de Campina Grande
Os crimes de paixão ou crimes de amor são na maioria dos casos histórias permeadas pela violência
e desigualdade de gênero. Os que analisamos nessa pesquisa tratam de sedução e defloramento, mas
também adultério e infanticídio. Os processos-crime analisados se encontram no Fórum Dr. Ferreira
Junior na cidade de cajazeiras – PB. O período escolhido para análise foi o de 1890 – 1940, pois
nesse contexto, muitas eram as falas em torno dos costumes e valores morais envolvendo as
relações amorosas no Brasil e consequentemente na Paraíba. Atrelados ao discurso da República e
dos ideais modernizadores os crimes de amor eram esquadrinhados e examinados pelas instituições
disciplinadoras como a justiça, por exemplo, produzindo uma série de discursos e subjetividades
que construíam as relações de gênero naquele contexto. Sendo assim, digitalizamos dezenove
processos que foram catalogados e estão em inicio de transcrição. Para a problematização desses
casos, discutimos alguns conceitos como disciplinarização e subjetivação. Além, das discussões de
gênero problematizadas pela teoria queer. A pesquisa nos direcionou para uma análise mais
complexa dos relacionamentos e dos comportamentos de sujeitos comuns no sertão da Paraíba,
sentimentos, sonhos, estratégias que eram tecidos em uma trama de desejos, mas também de regras
e normatizações.
COC “GOVERNA”, MAS NÃO REINA
Rosana Maria dos Santos
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Criada em 11 de dezembro de 1964, através da lei n°9355, na primeira gestão do prefeito Augusto
Lucena, a Comissão Organizadora do Carnaval tinha por objetivo preservar, planejar e promover o
reinado de Momo no Recife. Dessa maneira, esse estudo analisa o carnaval da capital
pernambucana entre os anos de 1964 a 1972. Essa época foi marcada por uma maior presença do
Estado nas festividades carnavalescas. À medida que, a ditadura foi se intensificando, o período
momesco assistiu a práticas que foram se moldando de acordo com aplicabilidade da Lei de
Segurança Nacional. Para analisar a festa do riso, será utilizada uma diversificada documentação,
que nos possibilitou entender as questões que se tornaram conflitos e debates no Recife. A pesquisa
dialoga com historiadores da história social da cultura, como E. P. Thompson e Michel de Certeau,
com o objetivo de entender as formas festivas da sociedade e principalmente o ser social que está
inserido nas suas normas e estruturas.
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COTIDIANO E TRABALHO DAS MULHERES ESCRAVAS E LIVRES POBRES NO
CRATO/CE NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX
Antonia Márcia Nogueira Pedroza
Universidade Federal do Ceará
A pesquisa histórica requer articulação entre a teoria e as informações e pistas que se encontram nos
documentos. Neste artigo procuraremos construir essa articulação compreendendo a partir da
realidade social da escravidão um pouco do cotidiano das mulheres escravas e livres pobres na
cidade do Crato, na segunda metade do século XIX. Este artigo será subsidiado por duas tipologias
de fontes: os inventários post-mortem, acervo do CEDOC (Centro de Documentação do Cariri),
localizado na Universidade Regional do Cariri, na cidade de Crato/Ce, e o livro O Cariri: seu
descobrimento, povoamento, costumes de Irineu Pinheiro, que utilizaremos aqui como fonte
histórica. A partir desta base documental será possível realizar a identificação de algumas das
atividades praticadas pelas mulheres escravas e livres pobres. Buscaremos discutir teoricamente os
lugares praticados por elas a partir do conceito de espaço do historiador Michel de Certeau.
Indicaremos alguns espaços possivelmente, ocupados por elas por meio das relações de trabalho a
exemplo do rio, da rua e das calçadas das casas.
MOBILIZAÇÕES SOCIAIS, ONG E PARTIDO: ATUAÇÕES E EXPERIÊNCIAS
FEMININAS
Priscila Mayara Santos Dantas
Universidade Federal da Paraíba
Este trabalho tem por objetivo problematizar as atuações e experiências de mulheres na cidade de
Nova Palmeira-PB, durante a década de 90 do século XX, intencionando analisar os movimentos
sociais encabeçados por elas e quais espaços de poder foram sendo “edificados” nesse percurso,
uma vez que nos deparamos, dentro do recorte temporal estabelecido, com a formação do CENEP
(Centro de educação Popular), organização não governamental, e a constituição de um partido
político de esquerda, o PT (Partido dos Trabalhadores). O mapeamento da atuação dessas mulheres
no espaço social, perpassando por questões sindicais, trabalhistas, políticas, estas institucionalizadas
por entidades de poder, em conjunto com as entrevistas realizadas e arquivos visitados, permitiu
tecermos uma narrativa de outras protagonistas sociais ainda não conhecidas pela historiografia.
Além da revisão bibliográfica sobre o tema, tivemos a contribuição teórico-metodológica de
Edward Thompson, especialmente pelo conceito de experiência.
“UM IMPULSO MARAVILHOSO DA LEI DO PROGRESSO”: REFORMAS E
REPRESENTAÇÕES CIVILIZADORAS NA CIDADE DO CRATO EM MEADOS DO
SÉCULO XIX
Jucieldo Ferreira Alexandre
Universidade Federal do Cariri
Tido pela historiografia tradicional como uma era de “renascimento do Crato”, o período de meados
do século XIX foi marcado por uma série de transformações na incipiente urbe cratense e no seu
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cotidiano: construção de obras particulares e públicas (sobrados, mercado público, cemitério entre
outras), fundação de órgãos de imprensa, realização de festas requintadas etc. Este artigo discute
esse período, caracterizado por um aumento populacional e crescimento econômico, que inspirou as
elites locais a defenderem as mudanças urbanas, pautadas em seus projetos particulares, a partir de
um discurso que se representava como “civilizador” e “progressista”.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 3 - HISTÓRIA, ESPIRITUALIDADE ENTRE O MUNDO

MODERNO E CONTEMPORÂNEO: RESPOSTAS EM TEMPOS
EXTREMOS
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JESUÍTAS, HUMANISMO E ADMINISTRAÇÃO FILIPINA NA CAPITANIA DO RIO
GRANDE- 1599-1640
Felipe da Silva Gonçalo
Maria Emilia Monteiro Porto
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Conforme a proposta desse simpósio, que nos envia diretamente a uma hermenêutica do fato
religioso tal como difundida por Michel de Certeau, apresentamos um estudo sobre a perspectiva
espiritual que se desenvolveu em meio à lógica capitalista que se constituía na Idade Moderna.
Queremos aqui verificar como na carta de 1599 do P. Pero Rodrigues sobre a conquista do Rio
Grande, seu relato está frequentado pela perspectiva espiritual própria da ação missionária e da
tradição da Companhia de Jesus em regiões de vivência extrema. Discutiremos a conquista do Rio
Grande demostrando como essas ações e práticas desenvolvidos em espaços que viviam situações
extremas, como foi a conquista dessa fronteira colonial desde 1597, expressaram uma consciência
de perplexidade diante do sofrimento humano. As formas que adquiriram a tradição e as atitudes
práticas diante da experiência de conquista e colonização indicariam o grau de adesão a um discurso
humanista que então se constituía em torno da tradição contra-reformista no século XVI. A
singularidade do período filipino está em uma de suas políticas coloniais, como foi o apoio durante
a dinastia dos Habsburgos à ação missionária como instituição para as fronteiras. Na mesma linha, o
generalato do P. Claudio Aquaviva (1581-1615), a quem a carta é destinada, tem se apresentado em
diversos estudos como momento de uma nova política no interior da ordem.

CRISES PSÍQUICAS NA FRONTEIRA COLONIAL
Juliana Barbosa Peres
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
O presente trabalho pensa situações de crise relatadas na carta de 1700 do Padre Ascenso Gago no
contexto de fronteira das serras de Ibiapaba. Apesar de descritas por este sob o prisma religioso, o
encontro entre os agentes coloniais – indígena, missionário e colono – acarretou em
desorganizações da unidade psíquica do índio, ocasionando crises nervosas que podem ser
percebidas nesses relatos de missionários. O espaço de tensão ocasionado pela intensificação dos
conflitos juntamente as desconstruções que os indígenas vinham sendo submetidos com a
evangelização são aqui compreendidos como desencadeadores dessas crises que acometiam os
indígenas. Sendo assim, pretende-se discorrer sobre o cotidiano de uma fronteira e utilizar o
conceito de crise como a desconfiguração da unidade psíquica do sujeito. Para tanto, faz-se uso do
método de análise de discurso como forma de compreender o que está sendo dito apesar da
localização do sujeito que fala como um missionário jesuíta envolto pelos dogmas religiosos.
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O DISCURSO OFICIAL DA IGREJA CATÓLICA SOBRE O TRABALHO HUMANO NA
ENCÍCLICA LABOREM EXERCENS
José Diego Azevedo Cabral
Professor da Educação Básica da Secretaria da Educação do Ceará

O presente artigo tem como objetivo analisar o discurso oficial da Igreja Católica sobre o trabalho
humano tendo como fonte a carta encíclica Laborem Exercens, buscando analisar algumas questões
como: as relações entre o trabalho e o homem e o conflito entre o trabalho e o capital, tal como é
apresentado no documento. O trabalho é a chave de toda a questão social.

JESUÍTAS, MÍSTICA E NEGÓCIOS DO MUNDO: RESPOSTA POSSÍVEL À CRISE NA
MODERNIDADE

Maria Emilia Monteiro Porto
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
A questão que aqui desenvolvemos diz respeito à resposta advinda de setores espirituais ao que se
constituía como uma situação extrema vivida pela sociedade europeia e americana na Idade
Moderna. Nosso entendimento é de que houve uma atitude política que apesar da perda de sua
radicalidade no interior de uma instituição religiosa como a Companhia de Jesus, acabou por dar as
respostas possíveis no âmbito de uma nova forma de ação - a militância e a marcialidade que nela
está implicada. Partimos da consideração de que os missionários possuem uma perspectiva
espiritual que de modo geral é entendido por uma historiografia que lhe atribui uma irracionalidade
que o desqualifica para a compreensão dos eventos fortes da época moderna. Entendemos que as
vicissitudes do mundo moderno, especialmente as guerras internacionais e de conquista do Novo
Mundo representaram um desafio ao pensamento humanista diante do espetáculo de sofrimento que
nelas se manifesta. A ação da Companhia de Jesus na defesa dos dogmas da teologia e da metafísica
e na cisão que operaram com a mística de interioridade - que seria a resposta radical ao problema do
mundo-, obscureceu o que havia de potencialmente revolucionário em sua ação.

ENTRE O SAGRADO E O PROFANO: UM OLHAR SOBRE A FESTA DE SANTA
MAÇALINA EM SÃO MATEUS DO MARANHÃO NA CONTEMPORANEIDADE
Jean Carlos Silva Cunha
Professor da Educação Básica
O referido trabalho se propõe a estudar as relações existentes entre o sagrado e o profano no
contexto das festas religiosas populares, para tal foi realizado uma pesquisa na comunidade
Timbaúba em São Mateus do Maranhão, em uma festa religiosa popular. Todas as relações
existentes da festa em torno da devoção de Santa Maçalina e a construção de um espaço
sociocultural e as alterações desse espaço, a partir dos conflitos existentes dentro da evolução da
festividade em questão nos indagam enquanto pesquisador. A compreensão das atitudes e das
representações em torno da festa profana e sagrada que se instituiu na comunidade irá perfazer esse
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estudo, que se preocupa em analisar as vicissitudes que fizeram parte da formação da festa como
também o afastamento de seu lado profano, provocando dessa forma sua sacralização.

QUERELAS RELIGIOSAS ENTRE CATÓLICOS E ESPIRITAS NA PRIMEIRA
REPÚBLICA PARAIBANA (1890 / 1930)
José Pereira de Sousa Junior
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
O presente trabalho é um pequeno fragmento de nossas pesquisas e reflexões contidas em nossa tese
de doutoramento, que tem como objetivo apresentar o quadro religioso da Província da Parahyba do
Norte ao longo da primeira República no que diz respeito aos confrontos ideológicos e religiosos
entre católicos e espiritas. Por sua vez, a Igreja Católica buscava refazer-se após a separação oficial
do Estado e da instauração de uma República laica, aspectos estes que se tornaram ponto de
confronto direto entre o Estado republicano e a Igreja romana, representada pelos Bispos e
Arcebispos brasileiros. Neste momento, temos a chegada do espiritismo em solo brasileiro e sua
expansão para diversas províncias, chegando à Paraíba em fins do século XIX como uma religião
cuja codificação foi realizada pelo educador francês Hypollyte Leon Denizard Rivail, cujo
pseudônimo tornou-se conhecido por Allan Kardec em 1857. A nova religião sofreu grande
oposição em um contexto histórico no qual o catolicismo tinha grande presença, numa clara
demonstração de poder e intolerância religiosa. Assim, estes embates se prolongaram por toda
primeira República paraibana e por décadas posteriores.

COSTURANDO MEMÓRIAS, TECENDO TEMPORALIDADES: OS PENITENTES
PEREGRINOS PÚBLICOS, A “MISSÃO ABREVIADA” E O ESPAÇO SAGRADO EM
JUAZEIRO DO NORTE, CE (2000-2015)
Roberto Viana de Oliveira Filho
Universidade Federal de Campina Grande
“Para despertar os descuidados, converter os pecadores e sustentar os frutos das missões” é
advertência que acompanha o título da “Missão Abreviada”, livro escrito em 1859, pelo padre
português Manoel José Gonçalves Couto. Essa obra inspirou diversas práticas católicas populares
especialmente no nordeste brasileiro como foi o caso de Canudos e da questão religiosa em Juazeiro
do Norte, CE. Nesse artigo discutiremos como A Missão foi ressignificada pelo grupo de Penitentes
Peregrinos Públicos e de que forma essa nova vivência contribuiu para a construção do espaço
sagrado em Juazeiro do Norte.
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“ANTES MORRER QUE PECAR”: A JOVEM BENIGNA E A FABRICAÇÃO DE
SANTIDADE ATRAVÉS DA MÍDIA (CARIRI CEARENSE, 2004-2014)
Cicera Aguida Barbosa Marcelino
Universidade Regional do Cariri
Edianne dos Santos Nobre
Universidade de Pernambuco
Nesta pesquisa pretendemos mostrar como se constrói a imagem de santidade de Benigna Cardoso
da Silva, morta no dia 24 de outubro de 1941, aos treze anos de idade, no distrito de Inhumas, em
Santana do Cariri, cidade do interior do Ceará. O interesse por estudar este tema se deu a partir da
leitura do blog Jovem Benigna, criado pela Comissão Central de apoio a Beatificação de Benigna,
em outubro de 2011, representado pela Paróquia Senhora Sant’Ana e pelas irmãs adotivas da jovem.
O blog Jovem Benigna nasce com essa perspectiva de apoio, pois naquele ano dava-se início a
beatificação da menina Benigna junto à Congregação de Causas de Santos no Vaticano. Outro
veículo de importante comunicação para comprovação de santidade de Benigna, foi o jornal
Heroína da Castidade, nele é apresentado relatos de testemunhas que viveram e conheceram sua
vida, bem como graças que Benigna tenha realizado, o jornal é publicado pela mesma Paróquia de
Sant’Ana. O trabalho propõe estudar elementos que compõem a fabricação (textual, imagética e
metafórica) da santidade e Benigna, a análise cultural será nosso enfoque nos estudo dos textos.
Problematizaremos a fabricação de santidade de Benigna Cardoso e a construção de sentidos sobre
sua trajetória de santidade através da mídia – internet e jornal –, pois entendemos que estes veículos
de comunicação influenciaram diretamente na fabricação da santidade de Benigna enquanto
acontecimento histórico da contemporaneidade.

OS JESUÍTAS EM GILBERTO FREYRE: DA ESPONTANEIDADE RELIGIOSA A
MORAL INACIANA
Daniel de Sá Aguiar
Professor da Educação Básica
Este estudo se dedica a analisar a leitura de Gilberto Freyre da atuação dos jesuítas no universo
colonial na sua obra Casa Grande e Senzala que ao longo de sua escrita evidencia a importância de
uma religiosidade plástica e pouco moldada pelas ortodoxias e de grande valor para a formação das
nossas relações socioculturais do período. E tendo os jesuítas como alvo de suas críticas por
dificultar a espontaneidade hibrida da nossa formação e elogios por deixarem uma rica
documentação para estudo e por terem sido grandes intelectuais, arquitetos e que mesmo com sua
moral austera tiveram que ter se adaptar e se moldar às características do Brasil colonial.

CARIRI ENCANTADO: A CONSTRUÇÃO IMAGINÁRIA DE UMA REGIÃO
Carlos Rafael Dias
Universidade Regional do Cariri
Os encontros e desencontros do catolicismo popular ibérico e mediterrâneo com o sistema de
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crenças dos povos nativos e religiões tradicionais de matriz africana, ocorridos com o processo de
colonização da região do Cariri cearense, a partir do século XVIII,- geraram uma gama de práticas
religiosas, tais como novenas, procissões, confrarias, romarias, santuários domésticos, penitência e
intensa devoção aos santos. Desta forma, o Cariri é descrito, comumente, a partir de uma série de
representações de ordem sociocultural, tais como “caldeirão das culturas” e “civilização cabocla
sertaneja”. Tais representações estão relacionadas com a formação socioantropológica regional,
fruto das intensas imigrações que a região vem sendo alvo desde os primórdios de sua ocupação
mais recente, bem como pelas miscigenações envolvendo as etnias básicas que moldaram, no geral,
o povo brasileiro. Este artigo aborda o universo mítico e algumas representações identitárias
resultantes do sincretismo religioso norteador de práticas e concepções de mundo típicos da região,
além de analisar a construção imaginária da região do Cariri cearense a partir de uma série de
fenômenos de ordem cultural que envolve processos históricos, sociais e religiosos e que propõe um
estágio de encantamento do espaço regional motivador de utopias e desenvolvimento de uma
formação sociocultural (“civilização sertaneja”) peculiar.
OS ROMEIROS DA MÃE DE DEUS: MUITO MAIS DO QUE ‘UM ROSÁRIO NA MÃO E
UM CHAPÉU DE PALHA NA CABEÇA’, HISTÓRIA DE FÉ E DEVOÇÃO EM
JUAZEIRO DO NORTE
Mateus Pinheiro
Universidade Regional do Cariri
O presente trabalho apresenta um balanço da produção historiográfica sobre a Cidade de Juazeiro
do Norte (CE). Considerada sagrada pelos Romeiros que a construíram como “A Terra da Mãe de
Deus”. A partir das práticas romeiras como “fé, devoção, pedidos de curas e graças”, buscamos
compreender qual o papel dos romeiros na construção da sacralidade local. Segundo Berguer (1986)
vivemos em uma sociedade forjada a partir da “Teoria do Papel” onde cada um de nós exercermos
um papel determinado. Nesse caso, a Igreja Católica exerceu um papel determinante nessa
construção. Estudos sobre essa temática vêm sendo realizados desde o início dos supostos “Milagre
de 1889”. Todavia, existem lacunas a serem preenchidas a partir da realização de novos estudos.
Principalmente, quando falamos no papel dos Romeiros. Seguindo as orientações de Del Priore
(2009), passamos a decodificar alguns aspectos definidos por Cunha Jr (2006) como “temas
recorrentes”. Buscamos compreender, a partir da “leitura das entrelinhas” aquilo que Michel de
Certeau (2002) definiu como os “não ditos”, nesse caso, ler as entrelinhas tornou-se fundamental
para descobrimos temas ainda não estudados sobre essa história. Nessa nova interpretação,
consideramos os romeiros personagens principais dessa trama, relegados a segundo plano pela
historiografia oficial. Problematizar para obter resultados, procurar nas entrelinhas dos “Ditos”,
algumas histórias que não foram mencionadas pela historiografia, fazer novas indagações sobre os
“Fatos Extraordinários” de uma cidade considerada “Sagrada” pelos seus romeiros. Torna-se
fundamental para a compreensão dessa história, e entendermos a dinâmica das romarias na
atualidade.
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"CULTURA" E "RELIGIÃO" NUMA DISPUTA ELEITORAL: ANALISANDO A
PLATAFORMA ELEITORAL DE UM PASTOR-CANDIDATO
Emanuel Freitas da Silva
Universidade Federal do Ceará
O artigo analisa as relações entre "cultura" e "religião" tomando como corpus de análise a
plataforma eleitoral de um pastor candidato ao cargo de deputado federal pelo estado da Bahia nas
eleições de 2014: o Pastor Elionai Muralha (PRTB). Tendo como slogan "pela transposição dos
orixás", o referido pastor prometera dedicar seu mandato ao reordenamento do espaço público,
"limpando-o" da influência religiosa que "contaminava" a laicidade do Estado na Bahia. Por meio
de vídeos curtos, postados no canal Youtube, o pastor deslocava-se a lugares importantes da cidade
de Salvador – Dique do Tororó, Correio da Pituba e Praia de Itapuã - para fazer o que ele entendia
ser uma “denúncia” daquilo que nomeava como uma “exposição permanente do povo da Bahia” a
objetos de culto afro, “disfarçados de obra de arte”, em prédios de órgãos públicos ou em vias
públicas. Tomando seu discurso como análise, veremos algo "fora de lugar", uma vez que sua
defesa do espaço público como "laico" não compreenderá, também, uma discussão sobre o espaço
do cristianismo no mesmo.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 4 - NATUREZA E LINGUAGEM: CAMINHOS QUE SE
CRUZAM NA ESCRITA DA HISTÓRIA
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O FENÔMENO DA SECA E A HISTÓRIA SOCIAL
Ezael Vieira de Morais
Professor da Educação Básica
Este artigo analisa a História da seca através do prisma da História Social, enfatizando as relações
paternalistas no cerne das frentes de emergência, bem como fazendo uma sondagem sobre a
História das secas no Ceará, onde podemos diagnosticar relações de burla, referente ao universo de
formação das turmas de trabalhadores. Nossos entrevistados nos informaram através da oralidade a
permanência de turmas fantasmas e empregados em mais de uma turma indo apenas assinar o
ponto, ou responder a chamada do feitor. Comparando as obras feitas para manter os sertanejos em
seu local de morada, percebemos o entrelaçamento de relações de amizade e acordos feitos para o
status quo no sertão, dependência e compadrio.
“UMA PALMEIRA DE PRÉSTIMO ESPANTOSO”: TEMPO, NATUREZA E TÉCNICA NA
ESCRITA CIENTÍFICA SOBRE A CARNAÚBA NA SEGUNDA METADE DOS
OITOCENTOS
José Felipe Oliveira da Silva
Universidade Federal do Ceará
No Século XIX, são popularizados os imensos préstimos econômicos da carnaúba. Porém é a escrita
cientificista e naturalista, com o ideal utilitarista da natureza que transformaram a carnaúba em
recurso econômico (LIMA, 2007, p. 31).Vários intelectuais nos oitocentos escreveram sobre as
potencialidades da carnaúba. Entretanto é no Ceará que o debate circula com maior sistematização,
figurando nesse sentido os escritos de Thomaz Pompeu de Sousa Brasil: “Ensaio Estatístico da
Província do Ceará” (1863), Marcos de Macedo:Notice Sur Le Palmier Carnauba (1867) Paulino
Nogueira Borges da Fonseca: “Vocabulário Indígena em uso na Província do Ceará” (1887),
Thomaz Pompeu de Sousa Brasil: “O Ceará na Exposição de Chicago” (1893). Ajuda-nos
compreender essa questão o protagonismo do Ceará na produção da cera e derivados a partir de
1860.Tendo ainda em vista que a política imperial busca inserir a província do Ceará na marcha
civilizatória da nação. O sertão, antes símbolo da seca, torna-se promissor a partir das
potencialidades de progresso material de sua vegetação e da agricultura (KURY, 2012), isto é, o uso
racional dos recursos da terra. A Comissão Científica de Exploração (1859) insere o Ceará no
“catálogo”, (e em particular a carnaúba), de potencialidades de progresso para a nação (SANTOS,
2011, p. 108). Acirra-se a tensão entre práticas para a subsistência, com formas de exploração
capitalista orientada por técnicas científicas. Nesse contexto a carnaúba é evocada como elemento
promissor para a província do Ceará. Ao serem objeto de uma escrita orientada por um ideal de
progresso as técnicas de aproveitamento da carnaúba praticadas pelos habitantes do sertão (para
construção de cercados para o gado e casas, além das derrubadas para a plantação de outros
gêneros) são estigmatizadas como “herdeira dos hábitos aborígenes”, isto é, do passado indígena
não civilizado. Logo o progresso futuro da Província exigia, na visão de boa parte dos intelectuais
dos oitocentos, a ruptura com esse elemento de atraso do tempo passado. Nesse sentido, a assimetria
entre passado e futuro marcante na experiência da modernidade (KOSELLECK, 2006) está presente
nas ideias basilares desses enunciados a partir da apropriação da noção de progresso. Tal forma de
apreensão da carnaúba torna-se instituidora de uma tensão de temporalidades. A escrita, sob a
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perspectiva do progresso, temporalizou a carnaúba, com um passado apreendido por meio de usos
rudimentares, isto é, as queimadas e derrubadas que ela era objeto; assim como, a partir de suas
potencialidades materiais, ela constitui-se num “horizonte de expectativa” para a província. Nessa
perspectiva, nos propomos a estudar como o tempo, a ciência, a natureza, e a técnica são articulados
na construção desse “estigma moderno” sobre a carnaúba.

A MEMÓRIA HISTÓRICA SANTANENSE NA DIMENSÃO DOS DEPOIMENTOS ORAIS
SOBRE O MUSEU DE PALEONTOLOGIA NO TEMPO PRESENTE
Edilânio Rodrigues Macário
Rúbia Micheline Moreira Cavalcanti
Universidade Regional no Cariri
Nesta comunicação buscamos analisar a construção da memória histórica e social acerca do Museu
de Paleontologia, instalado na cidade de Santana do Cariri a partir da memória dos santanenses no
tempo presente, ou antes, como os depoimentos orais se relacionam diretamente às representações
atribuídas por aqueles sujeitos históricos ao referido espaço de memória. Com isso, percebemos que
se faz necessária a utilização da História Oral como referência teórico-metodológica para se
entender os discursos que se consolidam na cidade em torno desse Patrimônio Histórico de grande
relevância, visando, por meio desta, entender as várias versões acerca de tal matriz responsável pela
proteção dos artefatos fossilíferos. Assim, buscamos com isso, considerar as mudanças e
permanências apontadas pelos depoentes no que diz respeito aos discursos apresentados, as falas
que se cristalizaram, as visões modificadas e as diversas ramificações perceptivas no que se refere à
criação daquela Instituição, procurando nesse sentido enfatizar o caráter de preservação e
conservação dos fósseis que desempenha no tempo presente para aquelas pessoas, bem como, para a
comunidade científica. Para tanto, temos como proposta central entender estes discursos no âmbito
da memória enquanto categoria de análise pertinente ao fazer historiográfico que nos pautamos.
Este trabalho, em andamento, intenta ainda compreender discursos, depoimentos e entrevistas que
têm ajudado a construir identidade santanense ao longo dos anos, contribuindo de maneira
sistemática para construção da memória histórica local no tempo presente.

NATUREZA, CULTURA, IDENTIDADE E TURISMO: QUESTÕES E TENSÕES
CONSTITUTIVAS DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL NO GEOPARK
ARARIPE
José Italo Bezerra Viana
Universidade Federal do Ceará
Este artigo trata das práticas preservacionistas do patrimônio cultural e natural na região do Cariri,
privilegiando o papel do Geopark Araripe no desafio de associar identidades culturais, turismo,
preservação do patrimônio cultural e natural. Para tanto, o texto destaca como as relações entre
natureza e cultura têm se manifestado na atividade turística e na construção de sentimentos de
pertencimento e identidades que estabelecem tensões na definição dos critérios para a eleição do
que seria o patrimônio cultural e natural. Por fim, a ideia do trabalho é refletir sobre os usos da
natureza como suporte para a definição da identidade regional e para projetos de desenvolvimento
econômico.
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DISPUTAS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO ENTRE VAQUEIROS E PROPRIETÁRIOS
RURAIS NO SERTÃO CEARENSE
Ana Cristina de Sales
Universidade Regional do Cariri
Este trabalho trata da dimensão da História Social do Trabalho, da Agricultura e da Memória,
discutindo e problematizando a partir da memória social, o domínio das relações agrárias e as
estratégias de ação buscadas pelos vaqueiros em relação aos fazendeiros, tendo como recorte
espacial o sertão cearense na segunda metade do século XX. Figura central de uma fazenda, o
vaqueiro passava grande parte do dia montado em um cavalo, cuidando da propriedade agrícola do
proprietário rural. Por isso, problematizamos seu lugar de atuação como uma porção peculiar do
território nacional, um lugar onde são remetidos forças sociais, econômicas, políticas e culturais,
através de uma dada conjuntura histórica. Utiliza-se para a pesquisa a metodologia da história oral,
por acreditarmos que a memória social traz possibilidades de refletirmos as formas de resistências e
contradições no universo agrário. Selecionamos como sujeitos do trabalho os vaqueiros antigos que
outrora lidaram diretamente com a lida no campo.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 5 - HISTÓRIA E TRADIÇÃO ORAL: PESQUISA E ENSINO
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O CARNEIRO ENCANTADO: HISTÓRIA E TRADIÇÃO ORAL
Cícero Joaquim dos Santos
Universidade Regional do Cariri
Este estudo historiciza as memórias sobre as almas na região do Cariri cearense, no Nordeste
brasileiro. Objetivando compreender as crenças religiosas sobre os mortos mediante a análise das
tradições orais no tempo presente, a pesquisa problematiza os significados atribuídos às almas e
seus percursos no além, bem como suas manifestações no mundo terreal. Desse modo, ela abarca o
funcionamento dos mortos nas memórias dos vivos no Ceará do século XXI. Dialogando com os
conceitos memória, sensibilidade e contemporaneidade, o trabalho se insere na perspectiva da
história cultural e vem sendo desenvolvido a partir da metodologia da história oral, entrecruzando
fontes orais, documentos oficias do Catolicismo e registros dos folcloristas. Durante a realização
das entrevistas com idosos, as memórias sobre um carneiro luminoso que desfilava sobre uma
corrente de ouro nos céus do Cariri obteve destaque. Segundo alguns narradores, o animal
maravilhoso metamorfoseava-se em uma bola de fogo. Ele aparecia no cimo da Pedra Branca,
rochedo de aproximadamente 30 metros de altitude, desconsiderando o elevado monte que o
sustenta, e transitava nos ares até o pontal da Chapada do Araripe. Na atualidade, há disputas pelas
memórias sobre as aparições do anho e tensões alusivas aos valores do passado no presente.

PAISAGEM E NÃO-LUGAR: SEU CÍCERO E O CARIRI
Leandro Maciel Silva
Universidade Federal de Santa Catarina
Seu Cícero, natural de Várzea Alegre, mora em Juazeiro do Norte-CE desde meados dos anos 1980.
Sua relação com a cidade e região é mediada pelas relações de trabalho desenvolvidas no
mercadinho (bodega) herdado de seu pai. Em entrevista, Seu Cícero ofereceu uma percepção
particular sobre a paisagem do Cariri cearense, recusando e, até mesmo, rejeitando imagens
consolidadas sobre esse território. O objetivo do trabalho é analisar os significados atribuídos pelo
Seu Cícero à região do Cariri, considerando temas como paisagem, território, memória e tradição
oral.

RAIMUNDO FAGNER E O ADVENTO DA NOVA GERAÇÃO MUSICAL NORDESTINA
SOB A PERSPECTIVA DOS RELATOS ORAIS
Stênio Ronald Mattos Rodrigues
Universidade Estadual do Ceará
Os relatos orais, por serem detentores de memória, permitem estabelecer uma ligação entre o
passado e o presente durante o processo de coleta e análise empreendida pelo historiador. Assim, é
através das memórias e das narrativas dos sujeitos que ora nos ocupamos em investigar que
buscamos uma aproximação com a fase de reformulação da Música Popular Brasileira na segunda
metade da década de 1970, onde surgiram como novos protagonistas os artistas nordestinos
"apadrinhados" por Raimundo Fagner, então diretor artístico do selo Epic, pertencente à gravadora
CBS. Para tanto, recorremos à análise das narrativas de alguns desses sujeitos, entendendo a
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História Oral como um objeto da História, onde as fontes orais são produzidas a partir das
percepções e expectativas geradas entre entrevistador e entrevistado. Nesse sentido, este trabalho
visa analisar as narrativas de alguns dos artistas por ele iniciado no mercado fonográfico dentro do
contexto da carreira artística e profissional de Fagner, onde se confirma o seu desempenho na
promoção de uma nova geração de artistas no mercado musical brasileiro.

A XILOGRAVURA PEDE PASSAGEM: POR UMA HISTORIOGRAFIA DA IMAGEM
QUE FALA
Tereza Cândida Alves Diniz
Universidade Federal de Campina Grande
Esta pesquisa problematiza historicamente a xilogravura na cidade de Juazeiro do Norte/CE,
analisando como esta arte tem sido pensada pela historiografia contemporânea a partir da análise de
sete publicações acadêmicas, especificamente de 1995 - 2015. A intenção é pensar acerca dos
diferentes discursos elaborados sobre a presença da xilogravura, investigando a partir de quais
referenciais conceituais a historiografia analisa esta arte e as práticas sociais envolvidas na feitura
de imagens. As séries de xilogravuras produzidas em Juazeiro do Norte, desde a sua utilização
como ilustração das capas de cordéis na Tipografia São Francisco até os álbuns produzidos para
exposições em galerias e museus a partir de 1965 estão imbuídas de sentidos simbólicos que exigem
um olhar mais atento. Portanto, este trabalho pretende desconstruir conceitos e possibilitar outras
reflexões acerca desta arte e de seus produtores que ainda não são devidamente privilegiados pela
reflexão.

INSTRUIR, EDUCAR, DIVERTIR: ASSOCIATIVISMO E CULTURA NA REGIÃO
NOROESTE DO ESTADO DO CEARÁ (1900-1970)
Carlos Augusto Pereira dos Santos
Universidade Estadual Vale do Acaraú
O alargamento do conceito de cultura presente nas recentes abordagens que animam a história
social e cultural nos permite buscar, na rotina dos trabalhadores, a compreensão da diversidade das
manifestações culturais criadas e reproduzidas pelos mesmos em seus espaços de atuação e
sociabilidades. O presente artigo abordará algumas práticas culturais dos trabalhadores urbanos na
zona noroeste do Estado do Ceará e suas relações com o fenômeno associativo que atingiu também
as categorias profissionais destes trabalhadores. Dessa forma, ao brincarem e fazerem o carnaval,
dançarem o coco e a marujada, formarem times de futebol, constituírem bibliotecas, ou colocarem
nos estatutos de suas associações a preocupação com a "cultura" de seus associados são exemplos
dessas experiências que queremos recuperar.
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A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE LIMA CAMPOS: TRABALHO, TÉCNICA E NATUREZA
Priscilla Régis Cunha de Queiroz
Universidade Federal do Cariri
O presente trabalho busca investigar o processo de construção do Açude do Estreito, mais tarde
chamado Açude Lima Campos em Icó - CE. O projeto de construção se iniciou ainda no século
XIX, mas só foi concretizado em 1933, já no contexto da grande seca de 1932. Com base na
historiografia atual, percebemos que as grandes estiagem passaram a ser um problema social com a
seca de 1877, a partir daí, órgãos governamentais e a opinião pública passaram a discutir o
problema de forma abrangente. A açudagem foi uma das soluções tomadas como promissora. Para
tal, o IFOCS - Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, atual DNOCS, arregimentou
engenheiros, práticos em construção e milhares de sertanejos atingidos pela calamidade das secas
para a construção de obras de represamento d'água. Um dos lugares escolhidos foi a cidade de Icó.
O projeto que tardou a se concretizar mudou a paisagem daquele lugar, dando início a um período
de extrema atuação do IFOCS na região, bem como fez surgir um novo espaço de vida e trabalho: o
distrito de Lima Campos.

A HISTÓRIA ORAL COMO METODOLOGIA DE DAR A VOZ AOS EXCLUÍDOS
Cicero Aurelisnor Matias Simião
Professor da Educação Básica
Neste artigo, à luz da bibliografia sobre a história oral, tecemos inicialmente um sucinto relato do
surgimento da história oral e sua definição, em seguida relacionamos o uso da história oral e a
memória, evidenciando a reflexão de alguns teóricos sobre a questão. Apresenta-se alguns exemplos
de como pode ser aplicado a história oral como recurso metodológico capaz de resgatar a voz
especialmente dos setores excluídos, que serve, tanto para se ter uma melhor compreensão histórica,
como uma estratégia de mudança da realidade dos grupos estudados.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 6 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CURRÍCULOS E
DIDÁTICA
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ANÁLISE DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO NA DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
Dionizia de Melo Jacó
Professora da Educação Básica
Para dar corpo a este trabalho, parte–se de dois princípios que imprimem realidade ao cenário
educacional superior: primeiro, considerando que ser professor não é tão somente dar aulas, mas
principalmente se fazer professor, do ponto de vista da formação; segundo, nem todo professor
universitário é professor por formação, mas técnicos em outras áreas e se tornam professor ao longo
do caminho. Daí, também, a justificativa para este trabalho. O presente artigo visa a formação do
professor do ponto de vista teórico, considerando tanto a parte pedagógica como metodológica.
Analisou–se como se dá a formação da base de conhecimento desse profissional, por meio de uma
pesquisa de campo, com a aplicação de um questionário com alguns professores formados em
diferentes áreas e que lecionam no ensino superior, Investiga–se como eles adquiriram a base de
conhecimento para o ser professor. Os dados foram analisados pautados nos seguintes caminhos:
como a graduação contribuiu para a formação do ser professor e quais caminhos foram percorridos
por estes sujeitos para fomentar a formação pedagógica. Subsidia–se as análises à luz de autores
como Misukami (1996), Nóvoa (1992), Shulman (1986,1987) e outros. Procura–se neste trabalho
compreender o processo de formação do professor, buscando contribuir para compreensão e
discussão da profissão professor.

O CURSO DE HISTÓRIA DA URCA: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS QUE
PERPASSAM O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA NA
REGIÃO DO CARIRI
Alexsandra dos Santos Goiana
Francisco Egberto Melo
Universidade Regional do Cariri
Os cursos de história das diversas Instituições de Ensino Superior do Brasil formam dezenas de
futuros professores que deverão ser capazes de produzir e analisar criticamente o saber histórico e
exercer a profissão na educação básica. Neste sentido, esta pesquisa intenta compreender como os
professores dos cursos de licenciatura em história da Universidade Regional do Cariri (URCA), no
Sul do Estado do Ceará, pensaram e pensam suas práticas e seus saberes e como os mesmo foram e
são adquiridos. A partir destas considerações identificamos analisamos as aproximações e/ou
distanciamentos da formação ofertada pelo curso de História da Urca das atuais propostas para o
ensino de História, e até que ponto estas práticas estão vinculadas aos saberes necessários à
formação para o exercício da docência no ensino básico. Como fontes utilizamos a documentação
existente em forma de atas de reuniões, currículos, ementas e programas de disciplinas,
memorandos, etc. que estão arquivados na secretaria do Curso de História e demais órgãos e
instâncias na Universidade Regional do Cariri, com vistas a analisar as mudanças ocorridas no
curso de historia da Urca que, segundo nossas análises apresentava um caráter factual e de viés
positivista nas disciplinas encontrada nas grades curriculares da Antiga Faculdade de Filosofia do
Crato que lhe deu origem. Procuramos articular a proposta com as primeiras ementas disciplinares
encontradas no Departamento de Ensino - DEG que constam ser da antiga Faculdade de Filosofia
do Crato. É possível identificar mudanças e permanências no campo teórico da história propostas

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
pelo curso em questão e a transição de um ensino pautado, antes na memorização para um que
inclui novas abordagens, mas que não consegue formar professores que se diferenciem
consideravelmente em suas práticas em relação aos formados anteriormente.

INDÚSTRIA, ARTESANATO E OUTROS ASPECTOS: O ESPAÇO VIVIDO, PERCEBIDO,
CONCEBIDO E SUAS MÚLTIPLAS CONEXÕES
Antonio Marcos Gomes da Silva
Antonia Carlos da Silva
Universidade Regional do Cariri
Pensar os processos de ensino e de aprendizagem na escola diante dos paradigmas atuais da
educação requer refletir sobre, dentre outros aspectos, qual é o papel do professor e dos alunos no
que diz respeito à construção do conhecimento. Nesse sentido, entende-se que o estudante não pode
ser visto como um mero receptor de informações, e sim como um sujeito ativo no processo de
ensino-aprendizagem; já o professor, não deve ser concebido como aquele que tudo sabe e por esse
motivo tem a incumbência de transmitir os conteúdos de seu campo de ensino. Além disso, as
abordagens dos conteúdos devem superar a visão de mundo em que os conceitos são trabalhados de
forma fragmenta, descontextualizada e sem significado real para o aluno. Nesse sentido, esse
trabalho destaca a importância de práticas docentes que vão além dos limites colocados pela
abordagem de uma determinada disciplina escolar ou área de conhecimento, e por metodologias
efetivadas, em sua grande maioria, dentro de sala de aula, entre quatro paredes, onde as estratégias
privilegiam uma leitura indireta da realidade. Essas constatações são recorrentes nas discussões
acadêmicas resultantes das observações das práticas docentes na escola básica e na análise das
regências realizadas durante as disciplinas de estágio supervisionado na licenciatura. Tais reflexões
deixavam como norte a necessidade de repensar ações docentes contextualizadas e integradas no
âmbito escolar.

ENSINO DE HISTÓRIA E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA: O LUGAR DO MATERIAL
DIDÁTICO
Artur da Cruz Macedo
Francisco Egberto Melo
Universidade Regional do Cariri
O artigo tem como propósito discutir o campo do ensino de história, pensando inicialmente a sua
construção enquanto disciplina escolar e campo de pesquisa, percebendo-o como uma área
complexa, multifacetada e que ainda apresenta grandes lacunas a serem preenchidas. Assim, no
desejo de compreender a articulação do ensino de história e a consciência histórica nos utilizamos
dos contributos de autores como Fonseca (2003), Bittencourt (2008, 2013), bem como das
discussões de Cerri (2011) e Rüsen (2001). No desejo de compreender essa articulação, realizamos
uma discussão sobre os variados conceitos que se atribuem a consciência histórica com estes
pesquisadores, além de Agnes Heller e Hans-Georg Gadamer sobre o venha ser a consciência
histórica. O objetivo não é perceber o conceito correto, mas promover um diálogo entre esses
teóricos, vinculando-os à prática do ensino de história, bem como compreender a relação existente
entre materiais didáticos e o ensino de história. O objetivo do trabalho é, portanto, discutir o ensino
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de história enquanto espaço de construção e de desenvolvimento da consciência histórica nos
alunos.

A ERA DIGITAL: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA FORMAÇÃO DO
HISTORIADOR
Carla Silvino de Oliveira
Ricardo de Moura Borges
Universidade Federal do Piauí
O historiador contemporâneo enfrenta o desafio de integrar as tecnologias digitais da informação e
comunicação às práticas de ensino e pesquisa. O crescente número de arquivos digitais, sites de
compartilhamentos de fontes históricas, ambientes virtuais e objetos de aprendizagem, entre outras
ferramentas colaborativas e interativas da web 2.0, requerem do historiador habilidades e atitudes
profissionais para produção do conhecimento no contexto atual da era digital. Diante desse
contexto, a pesquisa analisar a formação do historiador para a utilização das tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC) aplicadas ao ensino e a pesquisa. Analisamos as Diretrizes
Curriculares dos Cursos de Graduação em História (2001;2002) e Formação de docentes para
educação básica (2002;2004;2005) no que condiz a formação do historiador para utilização das
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) nas práticas do ensino e da pesquisa. O
resultado foi articulado ao Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em História da
Universidade Federal do Piauí, campus Picos (2008). Após analise da documentação que orienta os
currículos dos cursos de história, entrevistamos egressos do curso que atuam na educação básica
para compreender a formação inicial e continuada para utilização das TDIC’s no ensino da
pesquisa. Concluímos que há um descompasso entre a legislação e as necessidades da formação do
historiador na era digital e lacunas entre o currículo prescritivo e as práticas profissionais. A
pesquisa propõe mudanças no projeto político pedagógico do curso de licenciatura em história que
atendam as demandas contemporâneas, que é a integração das tecnologias digitais ao currículo, tais
como: produção e utilização das fontes históricas em repositórios virtuais; gerenciamento de
espaços virtuais de memórias – virtualização dos museus e arquivos; criação e utilização de
ambientes e objetos de aprendizagem virtual.

ENTRE VERDADES: DISCUTINDO A GUERRA DO PARAGUAI
Cleberson Vieira de Araújo
Juvandi de Souza Santos
Professores da Educação Básica
A Guerra do Paraguai foi um dos principais conflitos a eclodir na América. Por envolver quatro
países, essa conta com diferentes versões dos acontecimentos bem como com muitos aspectos que
ainda podem ser estudados entre suas causas, batalhas, antecedentes, personagens e ainda acerca do
que é ensinado aos alunos da escola básica no Brasil. Assim, esse breve trabalho tem por objetivo
apresentar alguns apontamentos sobre a Guerra do Paraguai. Para tanto se utiliza de revisão
bibliográfica na busca de refletir de forma concisa acerca desse conflito de grandes dimensões que
se estendeu por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e que ainda tem muito a ser revelado.
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ENSINO DE HISTÓRIA: ENTRE A REFLEXÃO E A EXPERIÊNCIA DA FORMAÇÃO
DOCENTE
Antonia Valdenia de Araújo
Professora da Educação Básica
O presente trabalho pretende fazer uma reflexão sobre o ensino de História na atualidade, sua
importância para a formação cidadã, num momento em que a educação passa por tantos desafios,
transformações e especificidades que exigem que o debate histórico e a escola, no que diz respeito à
sua organização e ao seu papel na sociedade, sejam repensados. Para tanto, a discussão terá como
base as ações desenvolvidas pelo subprojeto PIBID História na Educação Básica, especificamente
na escola Wilson Gonçalves, no período de 2014 a 2015, estabelecendo-se uma relação entre essas
ações e algumas teorias que abordam o ensino de História. O objetivo aqui articulado é o de
pensarmos a formação docente em suas várias possibilidades conforme proporcionada pelos órgãos
educacionais e debatida pelos principais teóricos da educação, e compararmos esses resultados com
os alcançados pelo PIBID, o que mudou com essa experiência, quais os avanços para o ensino de
História, as inovações trazidas pelo projeto, os benefícios dessas ações para os alunos da Educação
Básica e o resultado na formação acadêmica voltada para o ensino. Perceber se há alguma diferença
entre os métodos utilizados tradicionalmente quando se trata de qualificação, aperfeiçoamento,
formação de professor, e as práticas desenvolvidas pelo subprojeto. Portanto, a ideia apresentada
busca uma problematização que envolva as diferentes possibilidades de se trabalhar a disciplina
História na Educação Básica e a experiência de novas metodologias propostas pelo PIBID.

SIMPÓSIO TEMÁTICO 7 - HISTÓRIA E LITERATURA: INTERFACES ENTRE
MODERNIDADE E HISTÓRIA
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REPRESENTAÇÃO DE ESCRAVIDÃO NAS CRÔNICAS DE MACHADO DE ASSIS
Roberto da Silva
Universidade Regional do Cariri
Esse artigo problematiza as representações de escravidão nas crônicas machadianas. E leva em
conta as justificativas do “absenteísmo” dele numa relação com a problemática do escravo e com a
sátira acerca da decadência do universo senhorial. Com a “releitura” desses escritos feita por
estudiosos a exemplo de Octávio Ianni e do ensaísta literário Eduardo de Assis Duarte e de Carlos
Faraco entre outros, acentua cada vez mais a presença da problemática do “regime escravista” nas
produções literárias do mestre da literatura brasileira. Carlos Faraco analisa que Machado de Assis
denunciou a escravidão sem “uma aura declamatória ou emotiva”. Nesse sentido, ele não abordou
apenas as elites dos salões de danças, mas também as atitudes hipócritas delas, mascaradas pela
“filantropia” nas relações com o “elemento servil” e sobre a consciência política dos escravos. Os
escritos cronísticos usados para esse tipo de análise são marcados pela ironia e pelo humorismo,
“influências inglesas”, porém ressignificadas pelo literato. Dentro dessa lógica analítica, é relevante
levar em conta a obra “A filosofia de Machado de Assis e outros ensaios” de Afrânio Coutinho.
Com esse livro se pode afirmar que o escritor, no plano filosófico e no religioso, era leitor voraz de
Arthur Schopenhauer, de Blaise Pascal, de Michel de Montaigne e da Bíblia. É fundamental levar
em conta essas “influências” na problematização da escravidão nas crônicas do “Bruxo do Cosme
Velho”. E entender o funcionamento delas nessas fontes literárias de narrativa curta, numa relação
significativa com a filosofia machadiana sobre “o drama dos escravizados”. O literato, segundo
Roberto Schwarz “capta e dramatiza a estrutura do país” na segunda metade do século XIX. E nas
palavras de Sidney Chalhoub, “a Machado de Assis, como John Gledson já sugeriu, interessava
desvendar o sentido do processo histórico” do Brasil.

LITERATURA DE FOLHETOS, CULTURA POPULAR, APROPRIAÇÃO
Antonio Helonis Borges Brandão
Professor da Educação Básica
A literatura de folhetos tem sido utilizada das mais diferenciadas formas, e formato os mais
diversos, como parte do que se convencionou chamar de cultura popular. Este artigo pretende
esboçar uma genealogia do gênero, a partir dos referenciais teóricos da História do Livro e das
Práticas de Leitura. Desde a sua “invenção” pelos chamados folcloristas, ao final do século XIX,
passando pelo folheto de feira, principalmente nas décadas de 40 e 50 do século passado, até chegar
aos novos e diferenciados usos, redescoberto pelos intelectuais da academia, jornalistas,
educadores, dentre outros, e, mais recentemente, como uma prática cultural bastante presente no
mundo virtual. De acordo com um corpus bem definido e datado, que vai da invenção pelos
folcloristas ao final do século XIX até a intensa virtualização na rede mundial de computadores no
início do XXI, e a partir da sua produção, circulação e consumo, a nossa intenção é de compreender
todo o processo de gênese, constituição, apropriação e subversão de um caráter dito “popular” na
literatura de folhetos do Brasil, que permitiu a sua institucionalização como gênero literário, lugar
de memória e prática cultural, informativa e formativa, no mundo real e no chamado ciberespaço.
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A SECA DE 1915: UMA SENHORA QUE MORREU PARA NASCER
Gilberto Gilvan Souza Oliveira
Universidade Federal do Ceará
Publicado em 1930, pelo Estabelecimento Gráfico Urânia, em Fortaleza, o romance O Quinze de
Rachel de Queiroz ainda gera muito burburinho, principalmente nesse ano de 2015 que foram
produzidas muitas comemorações sobre a seca de 1915, no Ceará. Diante do exposto, o presente
trabalho tem como objetivo analisar como Rachel de Queiroz articula os relatos orais e o jogo da
memória sobre a seca no romance O Quinze. Tentaremos ainda, a partir do texto/narrativa do
romance, identificar as marcas da linguagem da escrita racheliana e como seu primeiro romance
estabelece uma narrativa para a seca de 1915, no Ceará, tornando-se um lugar de memória.
“DAQUI A ALGUM TEMPO O SERTANEJO FALARÁ COMO TODOS NÓS”: O
MODERNO E O TRADICIONAL NO SERTÃO DE CÂMARA CASCUDO
Raquel Silva Maciel
Universidade Federal da Paraíba
O artigo busca problematizar a concepção de sertão que Luís da Câmara Cascudo atribui para os
espaços encontrados nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba refletindo, sobretudo a tensão
que esse apresenta em sua escrita ao opor elementos modernos ao tradicionalismo, que para ele
marcam a região sertaneja. Para isso serão analisadas as obras Viajando o sertão (1934) e Vaqueiros
e cantadores (1939), ambas produzidas na década de 1930 e originárias de viagens empreendidas
por esse sujeito junto com comitivas de interventores federais, e que refletem suas memórias de
infância transcorrida, em parte, nesse espaço ao longo dos anos de 1910 a 1913. Assim, tais escritos
remetem ao início do diálogo que Câmara Cascudo estabelece com o campo memorialístico e que
seria aprofundado nas obras subsequentes. Considerando que a relação com memória evidenciada
nas obras analisadas e em outras produzidas por esse sujeito é apresentada, em partes, através do
discurso dos outros dialogamos com o conceito de memória coletiva de Halbwachs (1990), bem
como refletimos a partir das contribuições de Albuquerque Jr. (2009) no tocante a uma produção
imagético-discursiva do Nordeste.

OS JARDINS SUSPEITOS DA MEMÓRIA: MEMÓRIA, CIDADE E LITERATURA EM O
LIVRO NEGRO DE ORHAN PAMUK
Francisco Dênis Melo
Universidade Estadual Vale do Acaraú
Buscaremos ao longo deste texto compreender a perspectiva de memória e de história construída
por Orhan Pamuk em sua obra O Livro Negro, percebendo como a memória organiza os espaços
urbanos, os itinerários, os percursos e os mapas da vida e dos sonhos. Pamuk nesta obra densa pensa
a Turquia que se move lentamente para todos os lados, especialmente tombando para o lado
ocidental, numa temporalidade lenta que ressoa com força nas ações dos personagens do romance.
Pensaremos assim nas relações profícuas, mas também tensas entre história e literatura, sem no
entanto cair em dicotomias exasperadas, excludentes e empobrecidas, como se a história fosse
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portadora “oficial” da verdade e a literatura enquanto espaço de ficção, fosse o terreno minado e
menos nobre da narrativa, quer dizer, do fingimento.

AS LETRAS NA CIDADE: A ATUAÇÃO DOS INTERMEDIÁRIOS DA LITERATURA NA
FORTALEZA OITOCENTISTA
Rafaela Gomes Lima
Professora da Rede Básica
O presente trabalho trata de um tema pouco explorado pelos estudos que relacionam História e
Literatura qual seja, a atuação dos sujeitos diretamente ligados com a produção, divulgação e
distribuição do livro, ou seja, editores, livreiros-editores e livreiros. Objetivou-se compreender seu
papel dentro do circuito livreiro de Fortaleza no final do século XIX apresentando alguns dos
principais representantes dessas áreas de atuação e uma cartografia das casas relacionadas com a
fabricação do livro, ou seja, tipografias, encadernadoras e livrarias, isso foi possível mediante a
análise de fontes tais como almanaques, anúncios em periódicos e informações contidas nos
próprios livros produzidos no período. Para a realização deste estudo que vem se encaixar dentro
dos parâmetros da História do Livro e da Leitura, utilizou-se o conceito apresentado por Robert
Darnton, de “intermediários da literatura”. O estudo pretende comprovar a grande colaboração
desses intermediários para o desenvolvimento do circuito livreiro fortalezense.

O DISCURSO DA AUSÊNCIA EM CLARICE LISPECTOR
Fatiana Carla Araújo
Universidade Regional do Cariri
A partir da ideia de desconstrução ou desconstrutivismo de Jacques Derrida comecei a refletir sobre
a ausência. Não me refiro à ausência material, percebida pela visão; nem associo à ideia de
melancolia ou saudade. Refiro-me à ausência como uma possibilidade que afasta e aproxima, que
separa e conecta a vida, que é ausência e presença. Algo que não está, mas que deixou vestígios de
sua presença. Desejo pensar “com a Literatura” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 44) e é para
a literatura de Clarice Lispector que as reflexões sobre a ausência estão direcionadas. Dentre a
produção da autora, destaco A cidade sitiada, A paixão segundo G.H., Água Viva e Onde estivestes
de noite. As três primeiras obras são romances e a última é uma coleção de contos.

HISTÓRIA E TEATRO: REFLEXÕES ACERCA DA APRESENTAÇÃO DA PEÇA AMOR
E PÁTRIA DE JOAQUIM MANOEL DE MACEDO PELO GRUPO TEATRAL DE
AMADORES CRATENSES (GRUTAC) EM 1942
Marta Regina da Silva Amorim
Universidade Federal de Alagoas
A Escola dos Annales contribuiu para a ampliação dos tipos de fontes e objetos de pesquisa
histórica. Isto ocorreu devido ao diálogo estabelecido entre a história e outras áreas do
conhecimento. Utilizando a História Cultural como suporte para a nossa pesquisa, vemos a

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
possibilidade do estudo do teatro para compreensão da sociedade. Este trabalho tem o objetivo de
discutir a utilização do texto teatral como fonte de pesquisa, relacionando-o ao contexto social em
que este foi escrito e encenado. Para isto, propomos fazer a análise do texto Amor e Pátria de
Joaquim Manoel de Macedo escrito em 1859. Este texto foi escolhido para ser encenado na estreia
do Grupo Teatral de Amadores Cratenses (GRUTAC) em 1942. Acreditamos que através do estudo
de seu conteúdo e do contexto em que foi encenado, poderemos compreender quais os valores
sociais existentes na sociedade cratense na década de 1940, já que a escolha dos textos a serem
apresentados pelo GRUTAC tinha estreita relação com o gosto do público que assistia aos
espetáculos. Como tentativa de compreensão dos valores presentes dentro do GRUTAC,
utilizaremos as memórias de seus atores, que chegaram até nós através de entrevistas e de uma
publicação feita em homenagem aos cinquenta anos de fundação deste grupo em 1992.

A ICONOGRAFIA NA LITERATURA DE CORDEL: UM CAMPO DE ESTUDOS
Rosilene Alves de Melo
José Rodrigues Filho
Universidade Federal de Campina Grande
A análise das imagens durante séculos foi um campo circunscrito aos historiadores da arte. A
história da arte como campo de investigações, por sua vez, não incorporou as reflexões teóricas
promovidas em outros domínios da historiografia e permaneceu como um saber à parte,
desvinculado do debate em torno das temáticas relacionadas ao universo das práticas sociais e da
cultura. As imagens nos outros campos da historiografia, quando utilizadas, eram tomadas como
ilustrações dos textos e não havia um uma atenção por parte dos historiadores para as imagens
enquanto documentação. Por ouro lado, a literatura de cordel permaneceu enquanto um domínio dos
folcloristas e somente ao final do século XX, com o advento da História Cultural, foi inserida no
debate historiográfico enquanto fonte histórica. A intenção desta pesquisa é estabelecer um diálogo
entre as imagens produzidas nos folhetos de cordel objetivando compreender as intencionalidades,
os significados e os registros iconográficos que emergem nos folhetos. Neste sentido a pesquisa tem
como fontes o acervo de folhetos de cordel organizado pelo poeta José Alves Sobrinho e que
atualmente está sob os cuidados da Universidade Federal de Campina Grande, campus de Campina
Grande. O acervo reunido por José Alves Sobrinho se constitui como um repertório de imagens do
Brasil no século XX. A pesquisa considera que as imagens presentes na literatura de cordel não são
estampadas à esmo, mas as suas escolhas são objeto de reflexões por parte dos autores e editores.
Caber perscrutar as intencionalidades e as apropriações presentes na iconografia do cordel, os
repertórios, os empréstimos, as hibridações, as condensações imagéticas como vistas a entender
quais discursos emergem deste acervo.

POETAS DA CIDADE, CRIMINOSOS DA LIBERDADE: UMA REPRESENTAÇÃO DA
INFÂNCIA EM CAPITÃES DA AREIA (1937)
José dos Santos Costa Júnior
Universidade Federal da Paraíba
O texto discute sobre a representação da infância presente na obra Capitães da Areia publicada
originalmente em 1937 com autoria do escritor baiano Jorge Amado. A partir da análise do texto
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literário busca-se pensar como esse tipo de narrativa foi construída dentro de determinadas
condições históricas de possibilidade e como ela constrói leituras sobre a infância considerada como
abandonada e delinquente na cidade de Salvador. Considerando o processo de modernização e
urbanização das cidades brasileiras no limiar do século XX e tendo a fonte literária como
construtora de uma leitura sobre o espaço da cidade problematizamos que tipo de representação o
autor constrói para as personagens infantis de seu romance, percebendo os modos de usar a cidade
apesar das diferentes formas de exclusão social e estigmatização que sofriam. Do ponto de vista
teórico-metodológico a análise do romance é construída a partir das formulações de dois
historiadores franceses, a saber, Michel de Certeau e Roger Chartier, cujas categorias de análise
abrem a possibilidade de compreensão e leitura das relações de poder, os usos do espaço público
urbanizado, as condições de possibilidade histórica da escrita do autor e sua articulação com um
projeto político de país, os efeitos de realidade da escrita literária regionalista, bem como a imagem
de uma infância marcada pela pobreza e exclusão no momento em que o país investia
institucionalmente em medidas de controle da infância e progresso da nação.

O AVESSO DO PASSADO: A FICCIONALIZAÇÃO DE RECORDAÇÕES NOS CONTOS
DE JOÃO GUIMARÃES ROSA
Amanda Teixeira da Silva
Universidade Federal do Cariri
“As Margens da Alegria” tem como personagem principal o Menino, que viaja de avião com o Tio
para o local onde está sendo construída uma nova cidade (Brasília). Durante o tempo do passeio, a
criança se encanta com a fauna e a flora dali – que estão sendo destruídas para dar lugar a edifícios
– e experimenta pela primeira vez a dor da morte através de um animal (o peru) que o fascinara e
que viria a ser sacrificado. “Os Cimos” é o último conto do mesmo livro, Primeiras Estórias, que
traz o Menino viajando novamente devido à doença da Mãe. O novo sofrimento da criança é
aliviado pela esperança de restabelecimento e pela presença do belo tucano que o visita em todas as
manhãs. As duas estórias serão utilizadas como substrato para este artigo que se dedica a introduzir
a análise sobre o tema da recordação na obra rosiana. O principal aspecto a ser destacado na análise
desses dois contos é a relação da escrita de Guimarães Rosa com a memória. Se, por um lado, é
importante perceber o modo como o autor se apropriava das suas lembranças para transformá-las
em narrativas, por outro, é valioso compreender que a premente necessidade de lembrar ─ aspecto
que configura uma preocupação constante dos personagens ─ se insere numa dimensão
transcendente da memória na literatura rosiana.

PAINÉIS – RESUMOS EXPANDIDOS
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“GRITO DE UMA GERAÇÃO”: CONTRACULTURA E PARTICIPAÇÃO JOVEM NA
REGIÃO DO CARIRI CEARENSE NA DÉCADA DE 1970.
Autoria: Aleska Alves de Sousa
aleska_alves@yahoo.com.br
Coautoria: Rosangela Laurentino Brito
rosybrito92@gmail.com
Orientação: Carlos Rafael Dias
Universidade Regional do Cariri
INTRODUÇÃO
Considerando os Festivais Regionais da Canção do Cariri como objeto desta pesquisa,
procuraremos entender a partir da memória dos entrevistados como ocorreram os festivais nos anos
de 1970 na cidade do Crato, buscando contextualizar também com os movimentos de contracultura
que aconteciam no período e que foram importantes para a realização deste evento. Buscaremos
então relacionar os movimentos de Contracultura com o Festival Regional da Canção no Crato e
refletir acerca da memória social herdada do Festival.
METODOLOGIA
Partindo inicialmente de duas entrevistas orais com os senhores José Flávio Pinheiro Vieira e Luis
Carlos Salatiel, participantes ativos dos festivais, utilizaremos como aspecto metodológico a
História Oral. Cabe destacarmos que recorremos também a este método como fonte primaria ao
extrair informações acerca do contexto histórico do Crato-ce durante os Festivais. Faremos uma
discussão em torno dos autores: Roberto Marques Contracultura, tradição e oralidade: (re)inventado
o sertão nordestino na década de 70 e Carlos Rafael Dias- Da flor da terra aos guerreiros cariris:
representações e identidades do cariri cearense(1855-1980).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Obtivemos até o referente momento alguns resultados parciais. Dentre eles, a ideiade que o Festival
Regional da Canção do Cariri- FRCC foi o movimento de contestação em relação ao sistema
político da época. Outro resultado parcial que podemos destacar é que o FRCC lançou novos e
grandes nomes para cultura brasileira a partir do nível regional como os músicos: Abdoral
Jamacarú, Luiz Carlos Salatiel, Luis Fidelis e Rosemberg Cariri
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Pretendemos inicialmente produzir um documentário que exponha um pouco do que foram os
Festivais no olhar, na voz e na memória dos artistas e de alguns dos participantes do evento.
Posteriormente, pretendemos escrever um livro que conte de uma forma mais literária e acessível
para o público leigo, o que foram esses festivais.
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O ENSINO DE HISTÓRIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VALDEMIRA COELHO
MELO DA CIDADE DE IPU-CE
Autoria: Ana Rogelma Matos Gentil
anarogelmaipu@gmail.com
Orientação: Igor Alves Moreira
igoralvesmoreira@yahoo.com.br
Universidade Estadual Vale do Acaraú
INTRODUÇÃO
O presente trabalho propõe-se analisar O Ensino de História, especificamente na E.E.F. Maria
Valdemira Coelho Melo, na cidade de Ipu - CE. Por meio deste trabalho tentaremos analisar a
estrutura que a escola oferece para os professores desenvolverem seu trabalho; se os mesmos têm o
apoio e oportunidades para expandir seus projetos na instituição; se contam com o apoio
pedagógico e, ainda, problematizar/refletir sobre a importância do ensino de história na escola e
para a formação dos alunos. O objetivo deste trabalho é que a partir de observações, leituras de
livros, artigos e diálogos, com professores de História da citada escola, faremos uma reflexão a
contribuição da instituição escolar em relação à autonomia do professore à valorização do ensino de
história. A pesquisa em andamento propõe-se também identificar e refletir qual o sentido que a
disciplina História apresenta para os alunos da escola e qual o posicionamento dos mesmos frente às
discussões sobre o passado e o presente durante as aulas de história.
METODOLOGIA
Utilizaremos como embasamento teórico alguns autores como Vavy Pacheco Borges, Circe Maria
Fernandes Bittencourt, Selva Guimarães Fonseca, Elza Nadai, Leandro Karnal, dentre outros.
Através dos argumentos destes autores e de observações em sala de aula, serão feitas entrevistas
com professores que estão atuantes em sala de aula, e também professores já aposentados. Alguns
questionamentos serão levantados sobre sua escolha pela docência, como se deu essa preferência
pela profissão, qual era sua visão antes de adentrar em uma sala de aula e posteriormente; quais as
mudanças mais visíveis; seus relatos sobre teoria e prática, o seu olhar como profissional em relação
à escola pública. Entrevistaremos também alguns alunos e ex-alunos da citada escola e
direcionaremos as perguntas pontuando com eles aspectos como: as dificuldades que encontram na
disciplina, a importância que a mesma tem para a sua vida estudantil, se a metodologia utilizada
pelo professor ajuda na aprendizagem e fixação do conteúdo, e quais medidas seriam necessárias
para atingir mudanças de aspectos positivo. Essas fontes orais que serão coletadas e analisadas
serão somadas às leituras de documentos oficiais da escola, tais como: diário de professores,
boletins de alunos, planos de aula dos professores, o Projeto Político Pedagógico e o Regimento da
Escola; dados estatísticos sobre a escola em sites oficiais, dentre outros caminhos possíveis de
serem trilhados “farejando” rastros/resquícios sobre a escola.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer deste trabalho, houve um direcionamento para algumas reflexões de âmbito acadêmico,
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sobre o Ensino de História e qual a importância do mesmo para a formação da cidadania; o papel do
professor como mediador do conhecimento e sua contribuição para a formação de uma sociedade
pensante. Será nesse aspecto que o professor torna – se uma ponte para o aluno desenvolver o seu
senso crítico, e também possa ser um sujeito ativo em meio a sociedade.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
A referida pesquisa está proporcionando um olhar diferenciado em relação à docência. E que
posteriormente, venhamos exercer o magistério de forma consciente sobre as dificuldades que
encontraremos em nossa jornada, mas, com a perspectiva que podemos contribuir e fazer a
diferença na nossa educação. Nós, graduandos de cursos de licenciatura, temos inúmeras
responsabilidades em nossas mãos de futuramente atuarmos como professores em sala de aula
exercendo a nossa cidadania construída (e reconstruída) no cotidiano escolar e social.
AGRADECIMENTOS
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.
Programa de Educação Tutorial – PET.
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NAS ÁGUAS DA MEMÓRIA: HISTÓRIA LOCAL, TRABALHO E CULTURA
NA OCUPAÇÃO DA LOCALIDADEDE LIMA SANTOS, ICÓ-CE
Autoria: Andrea Amorim Sampaio
Orientação: Priscilla Régis Cunha de Queiroz
priscilla.queiroz@ufca.edu.br
Universidade Federal do Cariri
INTRODUÇÃO
O conteúdo do presente trabalho faz parte do Projeto de Cultura “Nas águas da Memória: história
local, trabalho e cultura na ocupação da localidade de Lima Campos, Icó-CE” desenvolvido no
Curso de Bacharelado em História – UFCA Campus Icó. O projeto tem por objetivo Produzir uma
história local mais democrática, a cargo da própria comunidade, produzindo material para pesquisas
sobre a história de ocupação da comunidade de Lima Campos a partir da memória dos moradores da
localidade.
METODOLOGIA
Historia Oral entendida como um recurso moderno usado para elaboração, estudo e arquivamento
de documentos referentes à vida social de pessoas.Ao ter por base depoimentos orais, reunidos a
partir de parâmetros metodológicos específicos, a história oral possibilita uma pesquisa sistemática
sobre problemas e sujeitos variados que pode ser realizada em uma perspectiva multidisciplinar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a construção da barragem de Lima Campos a comunidade que habitava suas proximidades
passou a negociar elementos de uma paisagem peculiar: o solo árido e o espelho d’água.
Consolidando festas e costumes, construíram uma importante manifestação cultural: a Festa de São
Sebastião. Através das entrevistas, percebemos como esta manifestação é importante. Ela é parte do
patrimônio local. Ao longo da pesquisa, reunimos informações que mostram como a comunidade
valoriza a Festa e seu patrimônio.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
A presente pesquisa tem propiciado a melhor compreensão da História local da cidade de Icó, o
entendimento dos significados do patrimônio imaterial da comunidade de Lima Campos e uma
melhor possibilidade de uso da metodologia da história oral. Com o exercício do trabalho de campo
vamos aprimorar o uso dessa fonte de pesquisa para utilizá-la de forma consciente para produzir
fontes para a História da região.
AGRADECIMENTOS
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UM NOVO OLHAR SOBRE AS EXPERIÊNCIAS DE VIDA HISTORICAMENTE
ACUMULADAS DAS BENZEDEIRAS DE ALTANEIRA.
Autoria: Maria Glória Rodrigues da Silva
r.mariagloria@yahoo.com
Coautoria: Aniele Ferreira Santos
anielesantos30@hotmail.com
Orientação: Francisca Fernando Anselmo/
franciscafernando@uol.com.br
Universidade Regional do Cariri
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem o intuito de trazer à tona as experiências de vida acumuladas
historicamente nas memórias das benzedeiras, tendo em vista o papel dessa memória na construção
da identidade individual de benzedeira. Neste caso elas se portam como sujeitos e objetos da
pesquisa. Essas mulheres residem na cidade de Altaneira Ceará. As benzedeiras são mulheres
geralmente idosas com experiências de vida distintas e que possuem o conhecimento das
benzeduras. São pessoas humildes de camada social inferior, por tanto pertencentes à cultura
popular. Investigaremos as suas práticas culturais de benzeção, desde os rituais de cura, com o uso
de ervas, orações e a invocação de santos como auxiliadores no processo de cura de enfermidades
do corpo e da alma.
METODOLOGIA
A metodologia empregada para realização deste estudo é a história oral de vida, portanto usamos
fontes orais, que são Dona Mariquina, dona Lédia e dona Miúda, trabalhamos com a história oral de
vida a partir das analises de fatos, acontecimentos de vida dessas mulheres que se dedicam as
práticas de benzeduras. Portanto não é possível definir um recorte temporal preciso, pois a
investigação parte do presente para um passado longínquo, ou seja, da infância dessas mulheres até
os dias atuais. É um trabalho perpassado por acontecimentos guardados na memória das benzedeiras
que não seguem uma linha cronológica, são fatos narrados pelas próprias fontes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Barros vem afirmar que a concepção de memória está ligada a presença do passado que está
relacionada evidentemente a história. No entanto a relação entre história e memória tende a ser
bastante complexa, abarcando fenômenos individuais e coletivos que são analisados de maneiras
distintas, a memória por estar sempre carregada por grupos vivos, está em permanente evolução ao
passo que a história age no sentido de reconstruir de maneira problemática e incompleta do que já
não existe mais. Neste sentido buscaremos abordar as experiências de vida das benzedeiras assim
como analisar as práticas de benzimentos e as formas de aquisição do dom da benzedura, para que
estes elementos não caiam no esquecimento já que se trata de uma manifestação cultural de
relevância para sociedade em questão.
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Segundo as reflexões obtidas a partir desta revisão é possível constatar que as benzedeiras nasceram
com um dom, porém só o descobriram quando adultas. Essa descoberta ocorre paralelamente a um
acontecimento marcante de sua vida, quando ela se percebe com alguma doença incurável ou
quando acontece uma revelação, ou seja, ela tem visões com o sobrenatural com santos, ou quando
ouvem vozes as quais a orienta no sentido de retribuir às pessoas a graça que recebeu dos santos. As
rezadeiras em meio às dúvidas e os medos pedem a ajuda de pessoas mais experientes para que elas
possam lidar com as tribulações que a nova condição de vida lhes determinava, como também que
caminho seguir, pois segundo elas existem dois caminhos o da luz alcançado através dos bons
espíritos e o caminho das trevas.
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“POR UMA HISTÓRIA POLÍTICA”: UMA ANÁLISE SOBRE A POLÍTICA DE
GUARACIABA DO NORTE (CE) (1963-1988)”
Autoria: Antonia Luana Soares Ribeiro
luanna-soares@live.com
Orientação: Edvanir Maia da Silveira
vanirsilveira@oi.com.br
Universidade Estadual Vale do Acaraú
INTRODUÇÃO
Guaraciaba do Norte, cidade situada na Serra da Ibiapaba, possui 223 anos de emancipação política,
fazendo parte do grupo das cidades mais antigas do estado do Ceará. Nos anos pós golpe de 1964 a
cidade elegeu prefeitos que se opuseram a ditadura, como José Maria Melo que filiou-se ao MDB,
à época, único partido autorizado a fazer oposição ao Regime. A presente pesquisa tem como
objetivo investigar a história política da cidade no período da vigência do Regime Militar e a
construção de uma cultura política com resquícios ainda hoje.
METODOLOGIA
Os estudos em história política avançaram muito nas últimas décadas, a pesquisa em construção nos
possibilita “inscrever os comportamentos especificamente políticos na perspectiva mais ampla da
prática social”(REMOND,p.30.2010). A oralidade é um caminho para escutar diversas esferas da
sociedade, como lembra Portelli: “Os excluídos, os marginalizados, os sem-poder sim, têm voz, mas
não há ninguém que os escute.”(PORTELLI,2010:2). As atas das reuniões da câmara nos darão
direcionamento para novas compreensões. Assim no contato com o arquivo: “o abnegado
historiador encanta-se ao ler os testemunhos de pessoas do passado, ao perceber seus pontos de
vista, seus sofrimentos, suas lutas cotidianas.”(ALBERTI,2004:24)
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao lançarmos o olhar sobre a pesquisa que ainda inicia-se, podemos notar que no Brasil as décadas
de 60 á 80 foram de extrema importância para a formação de uma nova cultura política: “pensa-se
agora em termos dos partidos políticos, das disputas eleitorais, das ideologias políticas enfim, fato
que demonstra a vitalidade da ciência política no interior da produção
historiográfica.”(GOUVÊA,1998:33). Nas práticas políticas interioranas como é o caso de
Guaraciaba do Norte, notamos a construção de uma política de “passada de bastão”. Apesar de se
colocar como opositor a ditadura, o mandato duradouro de José Maria Melo caracterizou-se por
práticas populistas.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
A presente pesquisa ainda está no início, mas já fizemos algumas leituras que nos permitem inferir
algumas considerações, como a de que Guaraciaba não se submeteu a Ditadura Militar imposta no
país. No entanto, esse momento foi crucial para a construção de imagens políticas que possuem
força até hoje, o que também nos faz refletir sobre práticas que ludibriavam a população por meio
de figuras que se diziam populares e benfeitoras, o que nos leva a pensar sobre as relações de poder
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e luta pela manutenção desse poder. Esperamos que ao longo da pesquisa possamos alcançar nosso
objetivo que é o de fazer um estudo de fôlego sobre nossa história política, apontando para novas
interpretações sobre a política Guaraciabense.
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FORRÓ ELETRÔNICO: UMA REFEXÃO SOBRE RELAÇÔES DE GÊNERO
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INTRODUÇÃO
Propondo uma análise dos discursos produzidos a partir da música, mais precisamente pelo gênero
musical forró eletrônico, este trabalho pretende delinear uma pesquisa que tem como objetivo
principal refletir sobre relações de gênero, especialmente no Nordeste. Buscando identificar as
relações entre homens e mulheres no meio social em que este estilo musical faz referência, para
compreendemos melhor como essas relações se constituem a partir de um discurso expresso pelas
letras musicais.
METODOLOGIA
Pretendemos utilizar a análise do discurso, tendo como referência o filósofo francês Michel
Foucault, compreendo o discurso como uma rede de signos que se conectam a outras tantas redes de
outros discursos, em um sistema aberto, que registra, estabelece e reproduz não significados
esperados no interior do próprio discurso, mas sim valores desta sociedade que devem ser
perpetuados. Como fonte optamos analisar as composições de um CD gravado em 2012na cidade de
Fortaleza, pela banda de forró cearense Aviões do forró, através da gravadora Som Livre, em
comemoração aos dez anos da banda. Nesse período o grupo estava passando por uma grande
visibilidade em termos nacionais, por consequência da divulgação da música Correndo atrás de mim
ter sido veiculada na novela Avenida Brasil da Rede Globo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao problematizar a temática, pretendemos questionar como as relações de gênero estão sendo
exploradas no forró eletrônico, situando esses discursos a partir de relações de poder. Podemos
partir de algumas hipóteses: se ele constituium herdeiro de valores socioculturais nordestinos,
reproduzindo assim valores que antecedem o surgimento desse gênero musical e se ao mesmo
tempo o forró eletrônico utiliza a linguagem do jovem urbano, que busca status social, evidenciado
pela marca da bebida alcoólica e o potencial do paredão automotivo, nesse caso podemos articular o
discurso desse estilo musical à busca de evidenciar poderios sociais.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Compreendendo a música como uma manifestação social que vai além de um instrumento de
entretenimento, podendo nos proporcionar uma rica fonte de análise social e conflitos do contexto
social pela qual foi elaborada. As questões relacionadas aos conflitos de gênero também estão
inseridas nessas relações sociais. Diante dessa abordagem, temos a perspectiva que os discursos
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produzidos por composições musicais do forró eletrônico nos proporciona possibilidade viável de
pesquisa sobre as relações de gênero no Nordeste.
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A IMPORTÂNCIA DO PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE E SUA CONTRIBUIÇÃO
COMO MECANISMO NORTEADOR NO ENSINO DE HISTÓRIA
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Coautoria: Luis Gustavo Alves da Silva
luisgustavo-ipu2011@hotmail.com
Orientação: Igor Alves Moreira
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INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID tem possibilitado muitas
reflexões sobre a formação docente de muitos estudantes dos cursos de licenciaturas de todo o país.
Na Universidade Estadual Vale do Acaraú, o programa oportuniza que muitos estudantes de
graduação tenham experiências de atuarem em salas de aulas, e dessa maneira visa a elevação da
qualidade da formação inicial dos futuros professores ao promover a integração entre a universidade
e as escolas da rede básica de ensino do município de Sobral.
Essa pesquisa visa gerar reflexões sobre os impactos positivos na formação dos estudantes do curso
de História que são bolsistas do PIBID da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Na sociedade
atual o trabalho docente vem passando diariamente por diversas transformações, no qual surgem
constantemente desafios e novas propostas a serem aplicadas na esfera do ensino-aprendizagem nas
escolas. E no âmbito da disciplina História, um desses novos desafios é que as aulas sejam mais
atrativas aos alunos que cursam a rede básica de ensino, instigando-os a se sentirem cada vez mais
como parte fundamental da História.
A prática docente ao longo de muito tempo tem sido objeto de muitas reflexões e debates que tem se
constituído constantemente como pauta principal nas formações pedagógicas do PIBID/UVA,
levando sempre em consideração as exigências contemporâneas da formação docente que
respaldam a construção do novo perfil docente, baseado na aplicação de novas metodologias de
ensino e na consumação da teoria-prática na sala de aula.
Os Pibidianos do subprojeto do curso de História, através das constantes reflexões adquiridas
durante as formações pedagógicas sobre o ensino, têm levado ao universo escolar sempre novas
metodologias que visam auxiliar no ensino de História, promovendo atividades didáticas nas salas
de aula que possibilitam que os alunos se integrem e se identifiquem com a História, partindo
sempre da premissa de se trabalhar com esses estudantes a partir do contexto social em que eles
vivem, ou seja, com base na história local que estão inseridos. Desse modo,
Quanto mais o aluno sentir a História como algo próximo dele, mais terá vontade de interagir com
ela, não como uma coisa externa, distante, mas como uma prática que ele se sentirá qualificado e
inclinado a exercer. O verdadeiro potencial transformador da História é a oportunidade que ela
oferece de praticar a “inclusão histórica”. (PINSKY, 2013, p. 28).
Os bolsistas do subprojeto de História seguem a proposta de desenvolverem atividades didáticas nas
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escolas onde atuam sob o conceito de educação histórica que pensa à docência na perspectiva da
Aula-Oficina, conceito esse trabalhado pela historiadora e professora Isabel Barca, da Universidade
do Minho, Portugal.
Metodologia
Formado por quarenta bolsistas, o Programa Institucional de Iniciação à Docência, através de seu
subprojeto de licenciatura em História: “Educação Histórica e aula oficina”: modos de ensinar e
aprender História, vem possibilitando uma aproximação, um diálogo entre o conhecimento
acadêmico e a rede de ensino da educação básica. Assim, considerando essa assertiva dialógica do
conhecimento, tal Programa implica, também, na reflexão do saber histórico, sua contribuição no
processo de formação docente, na conscientização da relação ensino-aprendizagem, de maneira a
desmistificar verdades apodíticas.
O subprojeto descrito acima atua em quatros escolas da rede pública municipal e estadual, sediadas
no município de Sobral – CE, sendo elas: E.E.F.M. Carmosina Ferreira Gomes, E.E.F.M. Ministro
Jarbas Passarinho, E.E.M. Monsenhor José Gerardo e E.E.M. Dr. Ribeiro Ramos. Nelas,
desenvolvemos atividades e projetos junto a clientela escolar, ou seja, aos alunos, como propiciá-los
a conhecer o patrimônio edificado e imaterial da cidade de Sobral; reflexões sobre o arquivo escolar
e familiar; práticas museológicas e Ensino de História; leitura de imagens e sons, dentre outras
ações.
Desse modo, consideramos como referencial teórico as reflexões da historiadora Isabel Barca e seu
projeto de Educação Histórica e Aula Oficina (2001), acima exposto, que constitui significativa
relevância na configuração, sistematização e problematização do ensino, o qual é passível de
transformações; ao passo que, também, auxilia na execução de planejamentos juntos as escolas em
questão, de modo a viabilizar experiências metodológicas e tecnológicas e práticas docentes de
caráter inovador e interdisciplinar e, sobretudo, desenvolver a capacidade de interpretação e
reflexão do saber histórico. Assim, apoiados em tais suportes, empreendemos valorizar a análise a
partir de uma perspectiva crítica, interagir com a comunidade escolar e repensar o papel deste saber
e do profissional desta área do conhecimento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O PIBID através do Subprojeto de História têm gerado impactos positivos e satisfatórios em relação
a qualidade da formação dos estudantes de licenciaturas da UVA, onde os mesmos através das
oportunidades de atuar nas escolas da rede pública de ensino pelo Programa tem adquirido
experiências docentes, aplicando na prática os conhecimentos teóricos alcançados nas formações
pedagógicas do PIBID.
Ao mesmo tempo também tem levado a aproximação entre o ensino de História e os estudantes das
escolas atendidas, de modo que com as atividades desenvolvidas pelos bolsistas nessas instituições
de ensino, tem sido constatado uma maior interação e envolvimento dos alunos com a disciplina
História, que consequentemente incita a participação deles na realização de projetos pedagógicos,
uma vez que são abordadas temáticas envolvendo o conhecimento histórico, como por exemplo:
trabalhar o arquivo escolar e familiar, Educação Patrimonial, dentre outras atividades que,
sobretudo, tem fomentado reflexões por parte dos alunos, levando aos mesmos a se perceberem
como agentes do processo histórico e do contexto social em que vivem.
Conclusões e Perspectivas
Compreendemos, portanto, o Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) como um
mecanismo capaz de ampliar a excelência da formação de professores, uma vez que contribui para a
articulação entre teoria e prática, isto é, fomentando a relação ensino e aprendizagem; daí sabemos,
pois, que para haver tal articulação se faz necessária uma compreensão acerca da dinâmica da

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
prática pedagógica, e de modo mais específico da educação histórica, no sentido de estimular novas
propostas, métodos e abordagens, desvencilhando um modelo de ensino pautado na reprodução de
conteúdo.
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EM NOME DA LUZ: COTIDIANO, MEMÓRIA E PODER. VIÇOSA DO CEARÁ (1960-70)
Autoria: Atoane do Nascimento Machado
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho discutirá as mudanças ocorridas na cidade de Viçosa do Ceará “em tempos de
transição”: fins da república democrática e inicio da ditadura militar no país. O objeto de estudo é a
chegada definitiva da luz elétrica, sua adaptação e as mudanças provocadas no cotidiano local. A
hipótese é que a iniciativa do Partido Social Democrático (PSD) de trazer “luz” para a cidade de
Viçosa em “tempos nublados” seria uma tentativa de camuflar o verdadeiro cenário político
vivenciado pelo país na década de 60.
METODOLOGIA
A ideia deste trabalho surgiu da afinidade com a temática firmada na experiência no grupo de
estudo - Cultura Política e Imprensa do qual faço parte. Na leitura dos livros: Viçosa do Ceará:
política e poder, de Eônio Fontenele e Na Porta do Seu Dedé, de Valdemir Pacheco, buscou-se
práticas do cotidiano e a influência que a política exercia sob elas. Outra fonte de grande apoio para
esta pesquisa serão as atas da Câmara Municipal de Viçosa (1950-1980), entretanto a principal fonte
será a oral, em que serão analisadas as memórias de cidadãos viçosenses que vivenciaram essa
época de grande prestigio da cidade, é pretendido ouvir as diferentes classes sociais e política.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O trabalho ainda se apresenta em caráter inicial, entretanto já se é possível entender o advento da
luz elétrica na cidade, ocorrido em 1966 como um processo de transformação e de mudança de
mentalidade, já que quase 50 anos antes já se tinha essa pretensão. Foram três tentativas de
instalação da luz elétrica: a primeira em 1917;a segunda em 1927, mas somente em 1966 é que de
fato foi consolidada experiência de uma cidade “iluminada”, mudando assim o cotidiano e as
estruturas sociais da época,uma jogada política local e nacional. “Quando a Luz elétrica falhava (o
que era costumeiro) um manto de sombras cobria a cidade, deixando as pessoas com aquele
sentimento de nostalgia, ante o cenário de solidão que a cidade assumia” ( PACHECO,2008).
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
A perspectiva é que este trabalho resulte no meu Trabalho de Conclusão de Curso, que pretendo
defender em um ano. As leituras já foram iniciadas, bem como a busca pela documentação.
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VISITANDO OS TEMPOS DA DITADURA: O ÁLBUM CONSTRUÇÃO DE CHICO
BUARQUE DE HOLANDA "NA CONTRAMÃO ATRAPALHANDO O TRÁFEGO"
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho realizo um estudo do período no qual o Brasil se manteve sob o signo da Ditadura
Militar (1964-1985), mediante a análise do disco Construção de Chico Buarque. Buscando perceber
o modo pelo qual as letras das músicas serviram como ferramenta de comunicação e como estavam
carregadas de significado as várias mensagens que eram trabalhadas para instilar uma sutil crítica à
ditadura militar. Com suporte neste contexto, trata-se de analisar as manifestações culturais, sociais
e políticas dessa etapa da vida brasileira por meio das canções do compositor carioca. Como
objetivos específicos, o intuito não é só o de entender o Regime Militar, mas a resistência diante
dele, bem como distinguir a censura musical e as formas sutis pelas quais as mensagens de protesto
se propagavam.
METODOLOGIA
As fontes utilizadas foram dez músicas que compõem o álbum “Construção” (1971), de Chico
Buarque de Holanda. A sistematização metodológica aqui utilizada trata as fontes no seu contexto
social, considerando suas especificidades e analisado-as como parte integrante do meio social,
enfatizando os pontos específicos que a música guarda, diferenciando-a das demais formas de arte,
localizando-a no meio social onde ela foi construída, divulgada e propagada. Foram utilizados os
seguintes trabalhos na consecução da pesquisa: José Geraldo Vinci de Moraes em História e música:
canção popular e conhecimento histórico; História e Música de Marcos Napolitano; Ensaios de
Sociologia da Cultura de Octávio Ianni; Cultura e Política de Roberto Schwarz; Marcelo Ridenti
com Fantasma da Revolução Brasileira.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O regime militar vetava e dificultava a livre circulação de ideias no país, mas segundo Ridenti
(2010. p. 15), “o golpe de 1964 não foi capaz de sufocar de imediato as forças dessa nova cultura,
que revelaram vigor e flexibilidade para interpretar as aspirações populares no contexto da situação
de derrota e de anseio de revanche”. Chico Buarque de Holanda foi um dos artistas mais
perseguidos pelo fato de que suas composições denunciavam a situação do país em vários aspectos,
sejam eles sociais e culturais e econômicos. A estratégia que Chico Buarque utiliza para burlar a
censura da época, em larga escala, é a de compor canções que podem ser lidas de duas maneiras,
como um discurso lírico (muitas vezes amoroso) ou como um discurso político.
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Após a análise e pesquisa da obra deste compositor, é fácil constatar que a música foi a forma mais
eficaz de denúncia do autoritarismo do regime de 1964. A obra de Chico Buarque pode ser nucleada
em torno de três grandes linhas, o lirismo nostálgico: recusa do presente opressor; variante utópica:
recusa da realidade opressora. São canções que cantam o “dia que virá”, e a vertente crítica: recusa
da realidade, ferindo-a pela crítica social. Vimos que uma das maneiras encontradas por Chico
Buarque, para divulgar suas canções “subversivas” e tentar burlar a censura, foi o uso da
“linguagem de fresta”, ou seja, a utilização de jogos de palavras com conotação ambígua, que
poderiam estar se referindo as relações amorosas, como também poderiam expressar críticas sociais
e denúncias.
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EXPLORANDO LEVANTAMENTOS SOCIOECONÔMICOS REALIZADOS COM
ROMEIROS EM 2014 NO JUAZEIRO DO NORTE/CE
Autoria: Flavio Marcilio dos Santos
marcilio.san49@gmail.com
Orientação: Maria Soares da Cunha
maria.soares@urca.com
Universidade Regional do Cariri
INTRODUÇÃO
Constitui um estudo exploratório do perfil socioeconômico de romeiros, realizado durante o ano de
2014. As interrogações norteadoras do levantamento empírico são: quem são os romeiros? Qual o
lugar de origem desses sujeitos: espaço rural ou urbano? Como se deslocam e como avaliam sua
estadia na cidade de Juazeiro? Essas são questões lançadas em pesquisa de campo, realizada em três
etapas fundamentais para a pesquisa. O trabalho constitui uma forma de exercitar levantamento de
informações com um grupo social definido – os romeiros – em situação e lugar dessa prática (a
romaria). No caso, a cidade de Juazeiro do Norte. A pesquisa ajuda a realizar referencial teórico
sobre a temática da romaria. Através de conversas informais e também da aplicação de entrevistas
(perguntas abertas e fechadas) buscou-se exercitar a abordagem qualitativa de investigação.
METODOLOGIA
Para realizar a pesquisa foi desenvolvido levantamento bibliográfico, privilegiando-se estudos sobre
o tema romaria, Juazeiro do Norte e romeiros. Privilegia-se a abordagem qualitativa entendida
como aquela que busca interpretar os fenômenos a partir do olhar do entrevistado e compreender o
significado atribuído às práticas sociais. Para coletar dados foi realizada a etapa de campo na cidade
de Juazeiro do Norte, em lugares de aglomeração de romeiros. Foram realizadas três etapas de
campo em 2014: nos meses de julho, setembro e novembro. Foi elaborado plano de entrevista com
13 perguntas, sendo 9 abertas e 3 fechadas. Foram entrevistados ao todo 35 romeiros em todo do
desenvolvimento da pesquisa de campo. Após a análise de dados foi organizada tabela e sua
interpretação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 35 entrevistados, 20 são aposentados tendo renda fixa. Gastam em torno de R$ 900,00 a
1.200,00 por romaria. As despesas são com hospedagem, transporte, alimentação e compras
variadas. Os outros 15 entrevistados têm de 30 a 50 anos de idade e gastam em média R$ 1.500,00
reais, tendo profissões distintas. Dos 35 entrevistados 20 são analfabetos. A maioria dos romeiros
são pessoas simples, do campo, que depositam sua fé na figura do Padre Cícero. No período das
entrevistas, sobretudo a última, a questão do deslocamento de ônibus e proibição dos caminhões foi
um assunto que ganhou centralidade no contato com os romeiros. Os dados não podem ser
generalizados, mas ajudam a construir informações sobre esses sujeitos sociais que são importantes
para a economia de Juazeiro do Norte.
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
O contato direto com os romeiros constituiu um rico momento para conhecer suas histórias e
expectativas em Juazeiro do Norte. O intuito é de continuar a pesquisa de campo e ampliar o estudo
metodológico da pesquisa qualitativa. No próximo levantamento empírico, serão ampliadas as
questões abertas com intuito de diagnosticar a relação do romeiro com a cidade de Juazeiro e outros
espaços do Cariri, também tendo maior cuidado com a seleção de áreas de abordagem em Juazeiro,
procurando ranchos e lugares mais visitados. A exploração de histórias orais é um recurso para
compreender a vivência do romeiro na cidade de Juazeiro e as memórias de outras romarias. O foco
será nos romeiros que já se deslocaram mais de 02 vezes. Assim, novos dados e aprendizados serão
resultantes.
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REPRESENTAÇÃO E IDENTIDADE: AS COMEMORAÇÕES DOS 250 ANOS DA
CIDADE DE CRATO – CEARÁ (2014)
Autoria: Francisco Nailson Marcelino dos santos
nailsonfc@gmail.com
Orientação: Maria Arleilma Ferreira de Sousa
arleilmasousa@hotmail.com
Universidade Regional do Cariri
INTRODUÇÃO
Durante o ano de 2014 aconteceu na cidade de Crato – Ceará diversas comemorações que marcaram
os 250 anos de sua fundação. Uma extensa programação foi preparada começando a partir do mês
de março do presente ano, com o lançamento de um edital de concurso para a escolha de uma
logomarca que representasse o município durante as comemorações. Desta forma a presente
pesquisa tem como objetivo analisar as representações indenitária dos cratenses nas comemorações
alusivas aos 250 anos de sua cidade comemorados no ano de 2014. Como também identificar
elementos representativos nas narrativas construídas para a referida ocasião.
METODOLOGIA
Para o referido trabalho utilizamos como arcabouço teórico a História Cultural a partir dos
conceitos de Representação de Roger Chartier e Identidade de Tomaz Tadeu da Silva. A análise de
fontes está pautada em imagens, documentos escritos e relatos de memória. Onde buscamos
identificar como a preparação e a festa comemorativa de aniversário da cidade do Crato buscaram
trazer a rememoração de um passado glorioso.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O imaginário da população cratense é pautado por um discursode um passado heróico e glorioso.
Esses discursos foram percebidos nas narrativas analisadas em alusão as comemorações dos 250
anos da cidade do Crato. Para alguns grupos de intelectuais e políticos, a participação ativa dos
cratenses na historia política do Brasil, mas precisamente os membros da família Alencar, na
chamada Revolução Pernambucana, é um marco simbólico para inicio de um processo de evolução
social. E essa participação dos cratenses nesse movimento ainda é relembrada, pois seria a raiz
identitária dessa sociedade. As falas desses acontecimentos foram encontradas nas narrativas dos
250 anos da cidade. Onde podemos observar a tentativa de rememorar essa gênese vitoriosa.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Destacamos que essa pesquisa estar em andamento e por isso não é possível a obtenção de
conclusões definitivas. Apenas alguns resultados preliminares. Identificamos até o momento que as
comemorações da cidade do Crato estabeleceram um elo com as narrativas de um passado vitorioso.
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“SANTA SEM ALTAR”: O CULTO A MARIA BIL EM VÁRZEA ALEGRE-CE
Autoria: Francisco Ricardo Lucas Bezerra
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa busca analisar o posicionamento da Igreja Católica sobre os santos populares, com
especificidade a Maria de Bil, vista como santa popular na cidade de Várzea Alegre, localizada no
interior do Ceará. Buscamos destacar a importância das práticas populares religiosas e a mudança
do Catolicismo em relação à fé popular, desde o período da morte de Maria de Bil. Nosso objetivo é
identificar a visão dos atuais devotos, acerca dos significados existentes em torno da religiosidade
construída sobre essa mulher, buscando por meio da tradição oral entender como se dá o processo
de canonização popular a ela atribuída.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada na construção da pesquisa ampara-se em fontes documentais sobre a vida
de Maria de Bil, como: jornais, dossiê montado sobre o caso, registro de matrimônio, entre outros.
Essas fontes escritas se encontram na secretaria de Cultura da cidade de Várzea Alegre- CE.
Trabalhamos também com fontes orais. Nosso intuito é fazer uma análise de abordagens
comparativas, analisando os escritos e a oralidade, como elementos que traduzem e completam o
sentido destes documentos. Contribuem no campo teórico de nossa pesquisa alguns autores como:
Michel Foucault, Jaques Le Goff, V.Jurkevics, Georges Duby, Mircea Eliade, entre outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A crença pessoal é o que resulta na cultura e religiosidade para com a figura divina. Esta é
santificada, não havendo pessoa, objeto ou distância que possa separar o religioso do seu objeto de
adoração. Assim é percebido nas narrativas feitas, que Igreja Católica não conseguiu bloquear ou
limitar a fé pessoal, quebrar o vínculo sagrado do santo com seu devoto. Georges Duby (1986), fala
sobre as medidas clericais, em tomar de empréstimo representações da cultura popular e mesclar
com um conjunto de ideologia. Vera Jurkevics reafirma através de Le Goff, o esforço do clero em se
adaptar aos fiéis. Nesse sentido percebemos que a Igreja Católica em Várzea Alegre-Ce ainda não
conseguiu barrar a devoção a Maria Bil, santa de devoção popular.
Conclusões e Perspectivas
A História da Religião reserva a cada historiador fazer seu próprio recorte temático de acordo com
seu tema de pesquisa. Retratar um tema que estar em desenvolvimento seria incoerente concluir,
supondo que estar aberto a novas abordagens e ao surgimento de novas percepções. Mas o estudo
específico sobre Maria bil, santa popular regional, demonstra a potencialização de destacar o culto
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regional através de memórias e práticas destacando assim o meio cultural de acordo com cada
região e identificar as burlas praticadas pelos devotos para se cultuar um santo não reconhecido pela
Igreja Católica.
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SIGMUND FREUD: A ANÁLISE QUÍMICA DOS SONHOS
Autoria: Francisco Denilson dos Santos Alves
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Coautoria: Hemilly Nascimento Saraiva
nascimento.saraiva@gmail.com:
Orientação: Joéliton José da Silva Pessoa
joeliton39@gmail.com
EEEP Leopoldina Gonçalves Quezado
INTRODUÇÃO
Os sonhos revelam de diversas formas a satisfação e indignação de varias pessoas após uma noite
de sono. O projeto Sigmund Freud: a análise química dos sonhos revela na perspectiva do
conhecimento científico que varias substâncias podem influenciar na produção dos sonhos. Sendo
assim, o sono pode influenciar no desempenho escolar dos alunos, tendo em vista, que segundo o
pesquisador Robert Stickgold, de Harvard afirma que nos sonhos peças do presente se encaixam
com as do passado, formando a imagem mental que temos do mundo. Em seus estudos recentes o
mesmo descobriu que nos sonhos temos a concretização de conhecimentos estudados e analisados
durante o dia. Afirmando assim, que o nosso cérebro está sempre aberto à concretização da
aprendizagem no momento em que sonhamos.
METODOLOGIA
A pesquisa é de caráter analítico e quantitativo, onde foi realizada a produção de um diário com
anotações de sonhos, os quais foram analisados rigorosamente por profissionais da área da
psicologia e psiquiatria, os participantes ficaram com esses diários durante 30 dias. Antes da entrega
dos diários foram abertos momentos de discursões em sala de aula e a aplicação de um questionário
de especulação alimentar, as discursões visaram à visão cientifica e cultural dos sonhos. Foi vista a
necessidade do primeiro momento de discursão mais aprofundada com uma psicóloga no
esclarecimento dos sonhos na perspectiva de Sigmund Freud, onde participaram alunos dos 1º, 2º e
3º anos da referida escola EEEP Leopoldina Gonçalves Quezado. Foram entregues e analisados 30
diários.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Sigmund Freud relata em seu livro A Interpretação dos Sonhos, afirma que os sonhos são
formas de manifestar desejos suprimidos no inconsciente de cada indivíduo. Baseando-se na análise
dos diários de anotações dos sonhos e do questionário de especulação alimentar, buscou-se entender
o porquê de alguns comportamentos perturbadores e prejudiciais para aprendizagem dos alunos da
EEEP Leopoldina Gonçalves Quezado. Utilizando a Química como objeto de estudo para encontrar
possíveis respostas científicas para tais comportamentos. Analisamos as
substâncias químicas mais usadas pelos entrevistados, a fim de termos resultados que demonstrem
inibições do sono. A sonolência se justifica também pela presença da lactucina encontrada na alface,
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que tem capacidade analgésica e sedativa.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
O estudo de conceitos psicológicos segundo Sigmund Freud proporcionou realizar análises mais
abrangentes dos resultados encontrados em diversos diários dos sonhos, revelando que sentimentos,
química e o processo de ensino aprendizagem podem ser relacionados em um processo de
interdisciplinaridade. Desta forma, foi possível a utilização de métodos qualitativos e quantitativos
no qual se buscou a essência de cada conceito, não se detendo em uma análise superficial e
classificatória.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PRÁTICA DE ENSINO MULTIDISCIPLINAR COM
ALUNOS DA EJA
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INTRODUÇÃO
A prática docente exige do profissional em Educação uma complexa relação entre as abordagens
didáticas com diferentes disciplinas afins de uma determinada área do conhecimento. No ensino,
Geografia e Historia dialogam pretensiosamente para compreensão dos eventos sociais, políticos,
culturais e naturais existentes no cotidiano. Com intuito de obter maiores conhecimentos no campo
da docência em Geografia, foi realizada a regência da disciplina Estágio Supervisionado III no
Centro de Educação de Jovens e Adultos Monsenhor Pedro Rocha de Oliveira-CEJA de
Crato/Ceará. A carga horária foi de 100 horas/aula ministrada entre no período de 28 de julho a 18
de setembro de 2014. Discute-se neste trabalho a experiência multidisciplinar docente no ensino de
Geografia e História.
METODOLOGIA
A partir do contato com a coordenação pedagógica da Escola e da anuência da coordenadora da área
de Ciências Humanas: Valterlucia Silva (professora de História concursada da rede Estadual de
Ensino), pode-se iniciar as atividades docentes. Passini, Passini & Malysz (2007, p.27, apud MAIA,
FURTADO e PIANCÓ, p.208) relatam que é no estágio onde as teorias aprendidas são postas em
prática fazendo destas, relações infinitas na docência. Foram utilizados módulos e livros didáticos.
Os horários eram de 13h às 17h de segunda a sexta feiras obedecendo a carga horária semanal
estabelecida pela coordenação pedagógica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O processo de ensino e aprendizagem dentro das áreas humanas, sobretudo Geografia e História foi
alicerçado durante a prática de estágio com discussões dialogadas com os alunos da Educação de
Jovens e Adultos do CEJA de Crato/CE. “Os conhecimentos de História são fundamentais para a
construção da identidade coletiva a partir de um passado que os grupos sociais compartilham na
memória socialmente construída” (BRASIL, 2000, p. 12). Os conteúdos de História e Geografia
foram aproximados mediante consultas e relatos individuais dos próprios alunos além das dúvidas
pertinentes naquilo que Castrogiovanni (2000, p.141) afirma ser esta, um principio pedagógico.
Essas contribuições serviram para melhor compreensão dos conteúdos estudados.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
As orientações individuais e a aula presencial a partir do Estágio Supervisionado III
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proporcionaram novas formas de olhar e fazer educação considerando os desafios, facilidades e
desvendamentos de caminhos metodológicos. É possível aproximar conteúdo sejam ligados a
Geografia e/ou História das múltiplas realidades vividas pelo alunado. Essa última classe por ser
heterogênea quanto seres protagonistas da sociedade, são também donos de suas próprias histórias e
contextos geográficos. Através dessas práticas docentes, continuarei colecionando saberes no intuito
de aprimoramento como educador de um espaço dinamizado pelas relações sociais cotidianas. Pois,
como professor estou cada vez mais ciente que serei eterno aluno.
AGRADECIMENTOS
A Deus que nos rege e nos faz fortes para essa longa jornada denominada: vida, a professora
Antônia Carlos da silva que me motivou, acreditou e orientou não somente neste trabalho como
também no cumprimento do Estágio supervisionado III e ao Centro de Educação de Jovens e
Adultos Monsenhor Pedro Rocha de Oliveira-CEJA de Crato/Ceará pela oportunidade de aplicar um
pouco dos conhecimentos adquiridos na academia e aprender novos caminhos a partir da
experiência docente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Ciências Humanas e suas
tecnologias. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 1999.
p. 12. Disponivel em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/cienciah.pdf Acesso em: 03 de
agosto de 2015.
CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos (Org.). Ensino de Geografia: práticas e textualizações no
cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2000. p .141.
MAIA, Thiago Henrille Gomes.; FURTADO, Francisco Maciel Bastos.; PIANCÓ Ana Roberta
Duarte. Estágio Supervisionado e a formação do professor de geografia na Universidade Regional
do Cariri. In______. ARAUJO, Marcos Allan Gonçalves de. Geografia ensino e pesquisa:
produzindo saberes. Curitiba: CRV, 2012. p. 208.

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
PROTESTANTES E ESPÍRITAS: SUA PRESENÇA E CONFLITOS NA REGIÃO DO
CARIRI
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Orientação: Tereza Cândida A. Diniz
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho propomos algumas reflexões sobre a presença do espiritismo e do protestantismo no
Cariri, cujo objetivo é analisar as diferenças entre as duas religiões e as formas de resistência
impostas ao espiritismo para seu estabelecimento. O Cariri é conhecido como centro de
manifestações religiosas principalmente no Juazeiro do Norte onde o padre Cícero é a maior fonte
de pesquisa para a maioria dos trabalhos sobre religiosidades na região. Uma das dificuldades
encontradas para a realização desta pesquisa foram os poucos trabalhos sobre o protestantismo e
nenhum sobre o conflito entre as duas religiões no Cariri, são poucas as fontes encontradas, para
que consigamos desenvolver esta pesquisa iremos nos utilizar de jornais e entrevistas orais para
compreendermos a relação entre elas.
METODOLOGIA
Iremos utilizar para realizamos esta pesquisa entrevistas orais com lideranças dessas duas religiões
e problematizar as suas falas e perceber qual a representação construída pelos protestantes em
relação ao espiritismo. Como dialogo teórico utilizaremos os estudos do historiador Roger Chartier
sobre o conceito de representações, também iremos fazer analises de textos como por exemplo de
pesquisadores como Pedro Arioro e Dalmo Duque dos Santos para nos ajudar a compreender os
objetos em observação, também dados do IBGE e jornais com assuntos relacionados a presença de
espíritas e protestantes aqui no Cariri.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Brasil um dos países mais religiosos de todo o mundo, segundo dados recentes do IBGE a
religião católica é a que tem mais fieis, mas nos últimos anos vem sofrendo alterações que implicam
em mudanças e evasões para outras religiões conseqüentemente foram ganhando espaço outras
manifestações religiosas como podemos observar nas analises do dados, entre as três maiores estão
presentes o protestantismo e o espiritismo as religiões que mais cresceram nos últimos anos. Ambas
tem ganho espaço no cenário religioso do pais, este disputado diariamente e em alguns casos em
formas de embates, conflitos, e intolerância religiosa partindo de religiões tradicionais como o
protestantismo por exemplo em relação a religiões espiritualistas no caso desta pesquisa o
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espiritismo.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Considerando que este trabalho esta em fase inicial, os resultados obtidos são parciais e sujeitos a
alterações no decorrer da pesquisa. Temos como hipótese que o imaginário de protestantes em
relação ao espiritismo se difere quanto ao conceito e dogmas o que implica em deslocamentos e
embates em prol de maior espaço para suas praticas “sagradas”. Lembramos que não estamos
generalizando todas as denominações evangélicas, nosso único objetivo é analisar os diferentes
discursos de uma religião em relação a outra.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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“FRAUDES DO ESPIRITISMO”: O DISCURSO DO MONSENHOR FEITOSA ACERCA
DOS FENÔMENOS ESPÍRITAS E DO ESPIRITISMO NA SEGUNDA METADE DO
SÉCULO XX NO CRATO-CE.
Autoria: Kelvia Gomes de Lima/ - URCA.
keelviagomes@gmail.com
Orientação: Maria Arleilma Ferreira de Sousa
arleilmasousa@hotmail.com
Universidade Regional do Cariri
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção discursiva de Monsenhor Antonio Alves
Feitosa no Crato-CE na segunda metade do século XX entre os anos de 1958 e 1989. Nosso
objetivo é compreender como Mons. Feitosa entendia, divulgava e atacava os fenômenos espíritas e
o Espiritismo produzindo um saber anti- espírita no Crato na segunda metade do século XX.
Buscamos ainda entender como este se apropriou dos fenômenos espíritas e do Espiritismo usando
o jornal A ação e o livro Cristianismo, a Seicho-no-lé e Espiritismo para ressignificar tal temática.
METODOLOGIA
Trabalhamos inicialmente com duas fontes: a coluna jornalística Fraudes do Espiritismo que
circulou no ano de 1958 no Crato-CE através do jornal A Ação e o livro: Cristianismo, a Seicho-nolé e o Espiritismo escrito por Monsenhor Antonio Alves Feitosa em 1989. Selecionamos a
metodologia da arqueologia do saber a partir de Michel de Foucault para analisar nossas fontes.
Deste modo, nosso trabalho enquadra-se no âmbito da História Cultural, com ênfase em História e
religiosidades.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nossa pesquisa encontra-se em processo de escrita e não obtemos conclusões definitivas, apenas
resultados parciais. Dentre eles, podemos destacar que o discurso elaborado por Mons. Antonio
Alves Feitosa foi pensado e elaborado em comum acordo com a Diocese do Crato – CE. Sendo o
mesmo enviado á França no ano de 1954. Segundo Emerson Guimbelli a França é o berço do
Espiritismo e nesse período o Brasil recepcionava as idéias Espíritas que de certa forma ameaçava o
Catolicismo. Ao retornar ao Brasil Mons. Feitosa lançou o resultado de seus estudos através da
construção de um saber anti-espírita. Podemos observar isso ao analisarmos a coluna Fraudes do
Espiritismo do Jornal A Ação e no livro: Cristianismo, a Seicho-no-lé e o Espiritismo.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Pretendemos com nossa pesquisa contribuir de forma significativa à instigar curiosos acadêmicos e
membros da sociedade caririense a refletirem e problematizarem acerca do Espiritismo em suas
diversas abordagens e perspectivas. Deixamos assim, em aberto inúmeras lacunas ainda não
preenchidas pelo nosso trabalho científico, para que o mesmo proporcione uma abertura à temática
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do Espiritismo e ganhe mais espaço no meio acadêmico diante vastos debates e reflexões que por
ventura ocorrerão.
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FRANCISCANISMO: A INFLUÊNCIA FRANCISCANA NO DESENVOLVIMENTO
RELIGIOSO, EDUCACIONAL E CULTURAL EM TIANGUÁ-CE
Autoria: Leandro de Jesus Araújo Júnior
junioraraujosh@gmail.com
Orientação: Francisco Denis Melo
melofranciscodenismelo@yahoo.com.br
Universidade Estadual Vale do Acaraú
INTRODUÇÃO
Discorreremos sobre as experiências voltadas para o campo da Religião e Religiosidade na cidade
de Tianguá-Ce, região da Serra da Ibiapaba, localizada a 380 Km de Fortaleza.Neste trabalho
buscamos apresentar como se deu a influência dos Frades Franciscanos no processo de
desenvolvimento religioso, educacional e cultural do município de Tianguá, a partir da chegada
destes à cidade na primeira metade do século XX com a criação da Escola Apostólica de São José,
que era mais um dos centros educacionais administrados por Frades Franciscanos e que tinha como
principal objetivo fomentar avocação franciscana no Brasil. Tendo em vista o legado de fé e cultura
deixados por esses religiosos, este trabalho também faz um paralelo com o Devocionismo e
Catolicismo Popular dos tianguaenses, centralizado na figura de São Francisco de Assis.
METODOLOGIA
Para embasamento teórico deste trabalho utilizamos alguns autores como Michel de Certeau, André
Vauchez, Jacqueline Hermann, Ronaldo Vainfas, e outros. Os argumentos teóricos levantados por
estes autores serão articulados com as fontes utilizadas. Para isto nos debruçamos sobre os
documentos oficiais da Igreja Católica presentes na Cúria Diocesana de Tianguá-Ce, bem como o
Livro de Tombo que registra a chegada dos Frades Franciscanos, a construção do Convento onde os
mesmos residiam e da Escola Apostólica de São José; ofícios; cartas; jornais oficiais do período em
questão, fontes visuais (fotografias oficiais); e fontes orais a partir das entrevistas realizadas com
ex-alunos da Escola Apostólica, que relatam como foram suas experiências na mesma, seus
itinerários, as disciplinas cursadas, os mestres franciscanos, entrevistas feitas com memorialistas e
religiosos mais antigos na região, e ainda as entrevistas realizadas com os devotos de São Francisco
de Assis. A partir da análise destas fontes é possível percebermos a importância dos Frades
Franciscanos
para a formação religiosa da cidade, mas também notarmos que esses religiosos terão
papel fundamental no campo educacional e cultural na região Noroeste do Ceará e
ainda em alguns momentos, serão influenciadores no campo da política deste mesmo
espaço.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na medida em que a pesquisa foi sendo desenvolvida, foi possível observarmos que a ideia inicial
dos Frades Franciscanos em se utilizarem da criação de colégios para o fomento da vocação
franciscana, não logrou muito êxito na região Noroeste do Estado do Ceará, no entanto, ao mesmo
tempo é possível destacarmos a gama de profissionais que passaram pela didática e metodologia de
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ensino dos mestres franciscanos,tornaram-se profissionais liberais e alcançaram posições políticas e
culturais prestigiosas em várias cidades da região.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Este trabalho pretende discutir a importância da Religião e da Religiosidade Franciscana nos
processos de desenvolvimento educacional e cultural das cidades nos interiores do Ceará. Nesse
sentido é importante ressaltar que a influência franciscana no desenvolvimento religioso,
educacional e cultural em Tianguá-CE se deu de tal forma, que até mesmo a devoção a São
Francisco de Assis se tornou mais expressiva que a própria devoção a santa padroeira da cidade,
Senhora Sant’Ana. E nos relatos dos que passaram pela Escola Apostólica de São José é possível
percebermos a nostalgia pela áurea de novidades trazida pelos Frades Franciscanos aos rincões das
pequenas cidades do interior cearense.
AGRADECIMENTOS
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UEVA. Programa de Educação Tutorial – PET História
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A PROPAGANDA NO PERÍODO DA REPUBLICA DA ESPADA PELO VIÉS DE O TRISTE
FIM DE POLICARPO QUARESMA
Autoria: Línik Sued Carvalho da Mota
lscarvalho160@gmail.com
Orientação: Josinete Lopes de Souza
lopesjosi@ig.com.br
Universidade Regional do Cariri
INTRODUÇÃO
O trabalho em questão procura fazer uma análise do impacto da propaganda nacionalista do período
da Republica da Espada (1889-1894) por meio da obra O Triste fim de Policarpo Quaresma, de
Lima Barreto. Por meio da análise do personagem principal, o trabalho visa perceber a censura e a
construção de uma identidade nacional republicana na propaganda política do período abordado.
METODOLOGIA
Análise de discurso por meio da leitura de trabalhos já escritos sobre O Triste Fim de Policarpo
Quaresma, imprensa nos primeiros anos da Republica e construção da identidade nacional do
período em questão (Brasil de 1889-1894), articulando os dois níveis do discurso, o literário e o da
imprensa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A importância de leitura da escrita militante de Lima Barreto para formular uma História das classes
pobres durante os primeiros anos do século XX no Brasil, a contradição Brasil real versus Brasil
idealizado na obra de Barreto, mais especificamente O Triste fim de Policarpo Quaresma. A
desconstrução, na obra, do idealismo republicano por meio de uma visão regressiva aplicada pelo
autor, sendo o livro de 1911, retratando o Brasil de 1892, durante a revolta armada.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Pode-se perceber em O Triste Fim de Policarpo Quaresma a ideia do Brasil real versus Brasil do
papel, conflito ainda tão presente. Policarpo é, na obra, uma hipérbole do brasileiro tomado pelo
nacionalismo utópico das propagandas republicanas do período da Republica da Espada, que se
esforçava em mostrar um Brasil empreendedor e antenado aos novos ventos do fim do século XIX.
Barreto também mostra o nacionalismo não como um sentimento inerente ao brasileiro, mas como
uma construção formada por estruturas e bases ideológicas que vem de cima para baixo.
Conclusões finais ou parciais da pesquisa.
AGRADECIMENTOS
Agradecimentos a profa. Josinete por me nortear na escrita e a todos os colegas que contribuíram
com ideias para enriquecimento do trabalho.
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O REFLEXO DA ALIANÇA BÍBLICA UNIVERSITÁRIA DO BRASIL SOBRE OS
ACADÊMICOS NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI NA CIDADE DE
CRATO- CE
Autoria: Manoel Costa Lima Sobrinho
e-mail:nelcostalima@gmail.com
Orientação: Maria Arleilma Ferreira de Sousa
Universidade Regional do Cariri
INTRODUÇÃO
Esse trabalho vem abordar sobre o surgimento da ABUB (Aliança Bíblica Universitária do Brasil),
um movimento de caráter Cristão interdenominacional, que surgiu com o intuito de levar a essência
do cristianismo ao meio acadêmico procurando alcançar os estudantes das mais diversas áreas do
conhecimento, nesse caso trabalho com a ABU existente na Urca do campus Pimenta, pioneira do
movimento na região do Cariri.
METODOLOGIA
Para esse trabalho utilizo entrevistas orais feitas na Urca do campus Pimenta e participantes do
movimento a nível estadual e nacional, fontes tiradas de arquivos escritos como o livro sobre a
ABUB e bíblia sagrada, também utilizo arquivos retirados da internet, buscando autores que
trabalham com identidade e religião.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Buscar entender quais seus objetivos, e sua intenção em focar seu alvo nos estudantes
universitários, ao mesmo tempo em que busca uma identidade própria em meio a outras no campo
acadêmico.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Ao concluir o trabalho pude entender que a ABU em quanto movimento cristão busca inserir no
meio acadêmico, a essência do cristianismo e levar aos estudantes o ensino da bíblia de forma que
ele auto se identifique com os ensinamentos, conhecendo a Cristo e o fazendo conhecido, ao mesmo
tempo em que busca uma identidade em meio às áreas do conhecimento na instituição.
AGRADECIMENTOS
Por ser cristão, agradeço a Deus primeiramente por tudo que consegui até o momento, aos amigos
que me incentivaram na escolha do tema, a ABU da Urca campus Pimenta de um modo geral, aos
entrevistados de outras localidades do país e a professora Arleilma, minha orientadora, que tem me
ajudado e auxiliado muito em toda a pesquisa.
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Universitária do Brasil. São Paulo-SP, 1º edição 1981, digitado em novembro 1994.
HALL, S. A Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001, Páginas 13,
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territórios entre protestantes e católicos (Cariri Cearense, 1934-1960). Campina Grande. Março de
2011, p. 77

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
ESCOLA NORMAL RURAL VIRGEM PODEROSA: MEMÓRIAS, SUJEITOS E
IDENTIDADES EDUCACIONAIS
Autoria: Maria Giselle Marçal Franco
gisellefranco07@yahoo.com.br
Orientação: José Italo Bezerra Viana
italobezerra776@hotmail.com
Universidade Estadual Vale do Acaraú
INTRODUÇÃO
Este projeto pretende estudar a Escola Normal Rural Virgem Poderosa, fundada em 1939 na cidade
de Acaraú, região Norte do Ceará, que estava inserida num contexto educacional intimamente
ligado à Igreja Católica e aos seus interesses de controle da educação e conduta moral da sociedade.
Analisando ainda discursos representativos que atribuíam lugares específicos aos sujeitos
envolvidos na dinâmica da escola, sobretudo àqueles ligados à figura feminina, considerando a
presença significativa das mulheres no espaço da Escola. Somam-se a isto interesses políticos que
buscam, através da educação rural, a manutenção de uma ordem social que valorizava os aspectos
definidores da identidade do povo brasileiro, supostamente marcado por elementos ditos e vistos
como típicos das zonas rurais do país.
METODOLOGIA
O material coligido para desenvolvimento desta pesquisa será composto de jornais, livros de ata da
escola, anotação de docentes e discentes que tratam do fazer cotidiano daquela escola. A análise dos
documentos oficiais se somará às narrativas de pessoas que estiveram diretamente ligadas ao
processo de constituição e atuação da Escola Normal Rural Virgem Poderosa. Pretendendo analisar
a produção de sentidos e significados, deverá ser feito um cruzamento entre as várias práticas
discursivas sem que seja estabelecida alguma espécie de hierarquia entre elas. Assim, a condução da
pesquisa busca pensar relacionalmente, como sugeriu Pierre Bourdieu(2001), os sentidos
educacionais construídos pelos grupos sociais que experimentavam e viviam aquela experiência
educacional na zona norte do Ceará.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa possibilita conhecer a construção, através da educação rural, de uma identidade nacional
baseada na noção agrícola que valorizava a cultura do campo, bem como a fixação do homem nele.
Impulsionadas por diversos interesses, políticos, econômicos, culturais, sociais, as Escolas Normais
Rurais foram responsáveis pela educação do camponês nos ambientes interioranos. A partir daquele
momento é possível perceber certa feminização do ensino, mediante uma relevante adesão das
mulheres nestes espaços, e a elaboração de um discurso educacional ligado ao familiar,
principalmente por conta da presença da igreja, norteadora de valores e regras.
Destaca-se ainda, a presença de interesses políticos que extrapolavam a questão educacional na
formulação de sentidos socioculturais em Acaraú.
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Percebe-se como a educação Rural na cidade de Acaraú foi importante para o desenvolvimento do
ensino nela, dentro dos parâmetros educacionais do período, anos 1939-1952, quando o movimento
das Escolas Normais Rurais possibilitou a formação de professoras que aturam com foco na
economia agrícola, questão apontada como características singulares das comunidades rurais do
país. Todavia, é possível perceber os discursos de diferentes atores sociais, principalmente
religiosos e políticos, no sentido de buscar se apropriar da educação como base de garantia de seus
interesses. Então, o trabalho se encaminha no sentido de reconhecer interesses políticos,
econômicos e culturais na formação de identidades sócio-educativas que exerce considerável papel
sobre a memória do ensino na cidade.
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A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO HISTÓRICO NA CONTEMPORANEIDADE: O
DESAFIO DE ENSINAR NUMA ÉPOCA DE INCERTEZAS
Autoria: Maruza Monteiro de Araújo;
maruza_araujo22@hotmail.com
Coautoria: Victor Rodrigues de Almeida;
vitorrodrigues010@hotmail.com
Orientação: Francisco Denis Melo
melofranciscodenismelo@yahoo.com.br
Universidade Estadual Vale do Acaraú
INTRODUÇÃO
Faz-se necessário compreender a complexidade do papel do professor de História na conjuntura dos
dilemas, problemas, crises, dúvidas, desafios e perplexidades da prática de ensino na
contemporaneidade corrente. O mundo do simultâneo, da velocidade, da produtividade exacerbadas,
das tecnologias de massa, de imagens efêmeras e da racionalidade técnico-industrial que busca
instrumentalizar o indivíduo na engrenagem social. Logo, exige-se do professor de História o
empreendimento de repensar seus métodos pedagógicos e o seu ofício de transmissor de narrativas
sobre os homens no tempo e no espaço. Atualmente nas atividades intelectuais estamos inseridos
em uma “atmosfera” de pós-modernidade nas questões epistemológicas no Ocidente, isso implica
dizer que os historiadores e professores de História estão refletindo o saber historiográfico na
perspectiva de sua forma de produção no decurso do tempo, revendo seus conceitos e métodos, para
tornar compreensíveis suas narrativas em um tempo de efemeridade nas relações sociais e
dominado pelas tecnologias.
METODOLOGIA
Discutir sobre o conhecimento histórico no âmbito escolar, é procurar desvendar o quebra-cabeça
de sua produção no seio da sociedade presente, que implica numa formação do sujeito humano, é
refletir sobre o ensino de História suas práticas pedagógicas, sobretudo, como estes saberes
influenciam diretamente na formação do homem visto como o artífice de sua historicidade e
simultaneamente intérprete da mesma. Concerne destacarmos que nós, enquanto construtores e
reprodutores da história, não estamos inertes as transformações ocorridas nas sociedades
contemporâneas. Estas plasmam nossos valores e exige-nos novas referências conceituais para
compreender a complexidade do real. Somos resultados de processos socialmente construídos,
mesmo que inconscientemente, estamos constantemente em transformação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A grande maioria dos historiadores no decorrer dos séculos dedicou-se ao ofício de lecionar, educar,
instruir, ou seja, eles estavam diante do desafio de faz-se compreender-se pelos seus alunos. O
professor de História na contemporaneidade encontra-se ante uma geração de jovens habituados as
tecnologias das mais variadas, em especial, as tecnologias da comunicação. Discutir os dilemas da
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educação na hodiernidade é compartilhar dúvidas sobre os métodos pedagógicos nos quais, nós,
professores, estamos praticando.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
A História, enquanto disciplina escolar, como saber produzido socialmente, como busca de pistas
sobre os homens, é antes tudo, uma leitura de mundo por parte do educador e pesquisador, ou seja,
está sujeita ao olhar subjetivo de quem a produz. É preciso tornar didático o saber histórico, torná-lo
compreensivo para os jovens que nasceram e crescerão em um mundo racionalizado tecnicamente
pelas tecnologias virtuais da informação.
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REPRESENTAÇÃO JUVENIL NA MINISSÉRIE ANOS REBELDES
Autoria: Nildylânia dos Santos Morais
nildylania-morais@hotmail.com
Orientação: Sônia Maria de Meneses Silva
sonia.meneses@gmail.com

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa esta inserida no campo de história e mídia e busca analisar sabre a
representação da juventude e sua participação no período da ditadura militar brasileira, tomamos
como referência a minissérie Anos Rebeldes– escrita por Gilberto Braga e Sergio Marques, com
direção geral de Denis Carvalho- foi produzida pela Rede Globo de Televisão, no ano de 1992, teve
exibição de um mês.Em sua trama é retratado o movimento juvenil do momento, mostrando
confronto entre os jovens e o regime imposto pelo golpe de 1964. A referida pesquisa focará em três
jovens da trama: João Alfredo (idealista, militante estudantil), Maria Lúcia (individualista) e
Heloísa (no inicio uma riquinha mimada e fútil e depois muda despertando sua consciência
política).
METODOLOGIA
Analisando a minissérie Anos Rebeldes com bases nos pressupostos de Alexandre Barbalho,
Michelli Machado, Ana Claúdia Peixoto de Mello, Sônia Maria de Meneses Silva entre outros, a
partir disso proponho compreender a representação da juventude na minissérie e como os diferentes
jovens de classes sociais reagem ao regime imposto pelo golpe militar de 1964. Utilizando como
objeto e fonte a própria minissérie.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presente pesquisa se encontra em fase de encaminhamento, já discutimos acerca das narrativas
ficcionais e como as mesmas utilizam em sua trama ficção e história, e o diálogo que ocorre entre
ambas na construção narrativa. As narrativas mais marcantes para os telespectadores, sua
modalidade e diferenciação. A perspectiva de verdade contida na narrativa. A representação juvenil,
diferenciação e semelhanças entre os jovens analisados, sua visões acerca do período ditatorial,
temas secundários como: sexo ante e fora do casamento, maternidade, entre outros temas abordados
pela personagem Heloísa. Os problemas enfrentados por aqueles que confrontam o regime no caso
de João Alfredo, e aqueles que não querem se envolver na disputa com o regime como Maria Lúcia.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
A presente pesquisa se encontra em fase de encaminhamento, e as conclusões parciais que obtemos
é que os jovens representados na trama da minissérie Anos Rebeldes é em sua maioria
conscientizada politicamente, embora nem todos engajados na luta contra o governo imposto. A
juventude da trama tem suas particularidades e inovações, quebrando barreiras existentes entre a
tradição e mostrando aos demais um pouco de seu legado. Na minissérie também é mostrado às
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modernidades comportamentais juvenis representados nas personagens.
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“SEM VASCONCELOS EM SANTANA NÃO HÁ QUEM SEJA FELIZ DE VERDADE”:
CHAGAS VASCONCELOS NA CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO POLÍTICO EM
SANTANA DO ACARAÚ-CE (1958-1989)
Autoria: Rafael Júnior dos Santos
faeljunior01@gmail.com
Orientação: Edvanir Maia da Silveira
vanirsilveira@oi.com.br
Universidade Estadual Vale do Acaraú
INTRODUÇÃO
A vida política em Santana do Acaraú, a partir de 1958, assume novos rumos em face da atuação e
construção da imagem do advogado Francisco das Chagas Vasconcelos. Este se posiciona enquanto
líder das massas, homem do povo. Em virtude disso, cria-se em torno dessa figura um imaginário
que o caracteriza como “anjo bom” e defensor dos pobres, muito embora suas ações clientelistas e
assistencialistas contradigam esse imaginário popular. É nesse âmbito, que por trinta anos, Santana
do Acaraú vive um período marcante em sua história, confundida muitas vezes com a própria
história de Chagas Vasconcelos, que em sua conjuntura atual apresenta o ranço desse período de sua
política.
METODOLOGIA
As atas da Câmara Municipal de Santana do Acaraú no período no qual o chefe político atuara, de
1958 a 1989, nos permite a compreensão de como se deu a construção desse personagem. A
digitalização desse material, assim como o levantamento de outras fontes como jornais,
bibliografias e áudios de discursos gravados contribuirão para entendermos as ações políticas desse
sujeito e suas repercussões no município de Santana do Acaraú.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Líder do MDB, depois PMDB, Chagas Vasconcelos destacou-se como importante liderança
estadual. A história política desse personagem contribuirá para a compreensão do bipartidarismo no
Ceará e outros temas desse período ainda não investigados pela historiografia cearense. A nova
história política será nosso referencial para analisarmos criticamente as continuidades e rupturas que
marcaram essa história.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
É possível, dessa forma, dentro de uma análise com conceitos da nova história política, perceber a
imagem de um sujeito que resiste a sua própria existência física. Imagem esta que hoje funciona
como estratégia ou mesmo trunfo para angariar votos, usada tanto pela situação como pela
oposição. Nessa perspectiva é que se faz nossa escrita monográfica construída a partir dessas
reflexões.
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“ENTRE OS TRILHOS DA MEMÓRIA: A HISTÓRIA DA ESTRADA DE FERRO DE
SOBRAL E DO ENCERRAMENTO DO RAMAL DE CAMOCIM” (1950-1977)
Autoria: Robert David Baden Powell Coutinho Marques
deivedmarques@hotmail.com
Orientação: Carlos Augusto Pereira dos Santos/ UVA
augustos474@hotmail.com
Universidade Estadual Vale do Acaraú
INTRODUÇÃO
No ano de 1950 era decretado o fim do nome “Estrada de Ferro de Sobral” que seria chamada a
partir daí como “Ramal de Camocim”, ou seja, a estrada de ferro que ligava Sobral à Camocim
ganhava menos importância a partir de então, pois agora era apenas um Ramal ferroviário. Sobral
muda seu foco estratégico na ferrovia de Camocim para Fortaleza.
A “Estrada de Ferro de Sobral”, ou melhor, o “ramal de Camocim” começava em Camocim, cidade
do norte cearense, cuja ferrovia era de extrema importância para a cidade, pois era o maior pólo
gerador de trabalho juntamente com o Porto que era abastecido com as mercadorias vindas com a
ferrovia. Mas a principal cidade da ferrovia era Sobral, pois dela partia grande parte das
mercadorias exportadas através do Porto de Camocim. Em 1950 eram juntadas as duas principais
ferrovias do Ceará, “Estrada de Ferro Baturité” e “Estrada de Ferro de Sobral”, através do “Ramal
da Ligação”, assim Sobral estava ligada com a capital do estado: Fortaleza. A partir daí a
importância dada ao Ramal de Camocim era diminuída, pois sua principal utilidade era o
escoamento da produção econômica da região norte do Ceará, agora já não necessitava tanto, pois a
mesma poderia ser feita através do Porto de Mucuripe em Fortaleza.
Nessa pesquisa gostaria de explicar os motivos que levaram a decadência do Ramal de Camocim,
entendendo alguns fatores preponderantes para seu declínio como, pouco relação com a economia
cearense nesse período, os desinteresses dos e chegar a uma conclusão do motivo para seu
fechamento em 1977.
METODOLOGIA
Ao lermos “A escrita da História” de Michel de Certeau, nos deparamos com ensinamentos para o
oficio do historiador: a escrita histórica. Certeau nos ensina como lidar com as fontes, como gerar
nossas indagações, o melhor meio de acharmos uma possível “verdade” histórica.
Juntamente com isso, irei relacionar meu texto com publicações sobre o tema escolhido como os
livros de José Hamilton Pereira “Estradas de ferro no Ceará” e “ Os descaminhos de ferro no
Brasil” onde nessas obras, ele mantém uma narrativa acerca da ferrovia cearense em geral,
descrevendo seu surgimento, seu auge e do seu declínio.
Na dissertação “Estrada de Ferro de Sobral – Reconstruindo o passado” de Gloria Giovanna Saboya
Mont’alverne já quero entender e aprofundar mais o assunto e me apropriar de dados fornecidos por
ela. Outro livro importante sobre o tema está “A estrada de ferro de Sobral” de André Frota, onde o
autor faz uma longa narrativa sobre essa ferrovia, descrevendo o inicio dela e até seu fechamento
em 1977.
Como fontes importantes de imagens e fotos do período na ferrovia têm os livros “Arquitetura
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Ferroviária no Ceará”.
Por fim, pretendo situar o trem na cidade de Camocim e em Sobral, mostrando sua importância para
as cidades, como economicamente, politicamente e claro, socialmente. Para isso, usarei o livro
“Camocim – Cidade Vermelha” do professor Carlos Augusto e também os depoimentos orais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa ainda está em estado inicial, onde a leitura se sobrepõe à escrita. Sendo assim, vale
destacar a busca por fontes, principalmente em jornais da época. Também é preparado um roteiro
para futuras entrevistas com pessoas que viveram e trabalharam durante o recorte temporal do
trabalho.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Em 1957 era criado a RFFSA (Rede Ferroviária Nacional), onde todas as ferrovias estaduais seriam
a partir daquele ano controla pelo Governo Federal. Isso deu um fôlego novo para os funcionários e
o povo de Camocim, que ainda temiam o fim da estrada de ferro naquela cidade.
Contudo, com a queda da produção econômica da região norte, a falta de investimento na ferrovia e
o pouco retorno que a mesma dava aos cofres públicos, era anunciado em Setembro de 1977 à
desativação do Ramal de Camocim. Seria provisório, conforme anunciou o governo, mas o que de
fato aconteceu dura ate hoje. Já esperando por isso, o povo não questionou o ato do Estado, como
fizera em 1949, mas apenas assistiu ao fim do seu principal patrimônio, cujo trouxera a cidade
prosperidade e destaque.
Ainda hoje a ferrovia permanece na memória dos moradores locais, onde a guardam com satisfação
e fazem questão de contar as historias que lembram desse patrimônio que tanto trouxe alegrias para
aquele povo.
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VIOLINOS E ENXADAS: A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE SOCIALIZAÇÃO DA
COMUNIDADE DO BELMONTE EM CRATO-CE
Autoria: Samuel Bezerra Freire
samuelfreire63@gmail.com
Orientação: Maria Arleilma Ferreira de Sousa
arleilmasousa@hotmail.com
Universidade Regional do Cariri- URCA
INTRODUÇÃO
Um padre na década de 1960 fez morada numa comunidade rural chamada Belmonte. Situada na
época no Distrito de Lameiro na cidade do Crato - Ceará, era formada, sobretudo por áreas
agrícolas. Padre Ágio Moreira teria escolhido o Belmonte pelo clima agradável, água de ótima
qualidadee o “sossego”, pois já exercia o seu sacerdócio há muitos anos. Na ocasião, ele teria um
sonho de construir uma escola de música erudita para os camponeses. Pessoas que trabalhavam nas
lavouras e nos engenhos locais e que em sua maioria não eram escolarizados. Buscamos
compreender como a música pôde contribuir para o processo de socialização e integração dos
moradores do Belmonte onde está localizada a Escola de Educação Artística Heitor Villa-Lobos,
pertencente à Sociedade Lírica do Belmonte, desde 1973.
METODOLOGIA
Utilizamos nessa pesquisa alguns relatos de memória, textos jornalísticos e filmes. Analisamos o
Jornal A Ação a partir do ano de 1974, além de jornais de outras regiões como o Folha de São Paulo
que em 1994 apresentou uma reportagem de Ermínio de Moraes em que o mesmo dizia: “Um
exemplo para toda a Igreja”. Outros artigos são analisados no Jornal O Povo em 1982 e o Última
Hora do Rio de Janeiro em 1983. Onde o Pe. Ágio é visto como “O anjo músico”. Utilizamos ainda
algumas revistas como a Veja e a Manchete. Analisamos ainda um curta metragem feito pelo
cineasta Jeferson Albuquerque Jr. Além dos livros do Pe. Ágio, que conta a memória dessa
trajetória.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esse estudo propõe analisar como e de quais formas o ensino de música erudita pôde, numa
comunidade rural do Crato-CE, criar laços de sociabilidade e integração entre a sociedade
“elitizada” e os camponeses do Belmonte que em sua maioria não eram escolarizados. Pessoas que
dependiam da lavoura para sobreviver, realizando trabalho livre durante o dia e durante a noite
participando de aulas de música como: solfejo, prática instrumental e de conjunto (orquestra).
Buscamos enxergar a música como conhecimento empírico, de acordo com Shinishi Suzuki, tendo
em vista que o conhecimento musical e suas teorias seriam o mesmo que aprender um novo idioma,
criando um debate sobre performance musical e linguagem.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
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A pesquisa estar em andamento e por isso não tem conclusões definitivas. Entretanto podemos
observar até o momento que a Escola de Educação Artística Heitor Villa-Lobos existente desde
1967 e pertencente à Sociedade Lírica do Belmonte – SOLIBEL desde a sua fundação em 1973
pôde através do ensino de música a camponeses, transformar a realidade daquelas pessoas. Isso
ocorreu na medida em que os alunos desenvolviam a aptidão musical. Os convites para
apresentações começaram em escala local e foi atingindo um público inimaginável. Seguindo de
grande repercussão através da mídia, a SOLIBEL recebeu visitas importantes de pessoas como
cineastas e jornalistas, com o desejo de contribuir para o crescimento da escola na comunidade rural
do Belmonte.
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O MUNDO DO TRABALHO ENTRE CELAS
Autoria: Thaina de Fatima Alves da Silva
thainasilvalf@hotmail.com
Coautoria: Stefany Domingos Araújo
stefany.daraujo@hotmail.com
Orientação: Telma Bessa Sales
telmabessa1@yahoo.com.br)
Universidade Estadual Vale do Acaraú
INTRODUÇÃO
A educação profissional, dentro do sistema carcerário, é empregada com a justificativa de que o
mesmo possibilite a ressocialização e a reintegração do indivíduo na sociedade. Todavia, seu fim
não é atingido, devido às várias problemáticas existentes no sistema prisional, acrescentados ao
estigma social que prevalece extramuros. Considerando que a Penitenciária Industrial Regional de
Sobral (PIRS) não é exceção, buscamos analisar os impactos proporcionados pela atividade
laborativa,sendo a mesma, crucial para o cumprimento da pena e em contrapartida proporcionando
privilégios e modificando a forma das relações tecidas nesse meio.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a pesquisa é a História Oral,onde as narrativas constituem a visão da
vida no cárcere a partir dos apenados e dos profissionais envolvidos na penitenciária.Nesse sentido,
as entrevistas e os diálogos tecidos pelas pessoas desse meio são cruciais para compreender esse
universo peculiar.Apesar do trabalho em campo não ter sido ainda realizado, o funcionamento da
PIRS, sua estrutura e as falas dos reclusos ganham contornos através do estudo e debate no grupo de
Historia Oral sobre o livro: O tempo como pena e o trabalho como “prêmio”: o cotidiano de presos
na Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS) do Robson Augusto Mata de Carvalho e pela
monografia: “Trabalhador” ou “bandido”? A construção de identidades na Penitenciária Industrial
Regional de Sobral, Ceará da NelydéliaKelene França de Sousa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As prisões se caracterizam segundo Goffman por ser uma instituição total, onde o indivíduo passa a
desenrolar sua vivência em único espaço. Sua inserção nesse meio funciona como forma de
punição, acarretando a perda de sua autonomia, uma vez que este é subordinado a equipe dirigente.
Além disso, o apenado perde sua dignidade perante o social, já que o crime lhe conduziu a esse
espaço, sendo assim, criam-se meios para que as tensões existentes sejam aliviadas por alguns
mecanismos, sendo um deleso trabalho. A atividade laborativa, segundo o discurso comumente
empregado, tem como fim a ressocialização do recluso, porém isso não ocorre, uma vez que esta
atividade é reduzida a um número reduzido de pessoas e o trabalho é intermediário, já que não tem
o propósito de envolvê-lo numa atividade complexa. Além disso, quando egresso, dificilmente este
conseguirá um emprego, pois o estigma de apenado permanece extramuros. Em contrapartida
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dentro do sistema prisional o trabalho é essencial no cotidiano dos presos que o usufruem, pois é um
meio de recuperar a dignidade, uma forma de fugir da ociosidade, do tempo morto e proporciona
alguns privilégios como a circulação em outros espaços e a ocupação em celas destinadas ao grupo
dos presos trabalhadores. Ficou claro que o trabalho dentro desse universo não cumpre seu fim e
que entre o cumprimento da Lei de Execução Penal e a realidade do sistema prisional há um
distanciamento: “O fato de trabalhar garante ao preso as melhores condições na prisão”, no entanto,
ser trabalhador fora dela não lhe garantiu ou não lhe garantirá, quando solto, as melhores condições
devida em liberdade”(HASSEN, 1999, p. 223).
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Os problemas sociais associados aos problemas estruturais do sistema prisional deixam claro que o
trabalho dentro do cárcere não cumpre sua finalidade, pois apesar de ser um direito, na prática
funciona como um privilégio, devido ao número reduzido de vagas. Além disso, não há
continuidade entre o trabalho prisional desenvolvido quando o recluso se torna egresso, pois o
estigma prevalece acrescentado ao excedente de mão-de-obra de trabalhadores livres. Observa-se
ainda, que a educação profissional não exige qualificação e que a atividade empregada muitas vezes
supriu a ausência de outros profissionais diminuindo assim os gastos do Estado. Apesar de sua
finalidade não ser cumprida, o trabalho dentro desse meio é de suma importância, um prêmio que
possibilita alguns privilégios que ultrapassam a remissão da pena.
AGRADECIMENTOS
À FUNCAP e ao Banco do Bradesco por financiar essa pesquisa;
À Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CARVALHO, Robson A. M. O tempo como pena e o trabalho como “prêmio”: o cotidiano de
presos na Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS). 2009. 191. Dissertação de MestradoUniversidade Federal de Ceará, Fortaleza.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisao. Traducao Ligia M. Ponde Vassallo.
15.ªedicao. Petropolis, RJ: Editora Vozes, 1987.
GOFFMAN, Irving. Manicômios, prisões e conventos. Sao Paulo: Perspectiva, 1974.
HASSEN, M. N. A. O Trabalho e os dias: ensaioantropológico sobre trabalho, crime e
prisão.Porto Alegre: Tomo Editorial, 1999.
SOUSA, Nelydélia K. F. A construção de identidades na Penitenciária Industrial Regional de
Sobral, Ceará. 2008.130. Monografia- Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
O CONCEITO DE “CABRAS” NAS OBRAS DOS INTELECTUAIS IRINEU PINHEIRO E
JOSÉ DE FIGUEIREDO FILHO
Autoria: Witne Coelho Coutinho
witnebarbalha@gmail.com
Coautoria: José Antero Filho
antterofilho@hotmail.com
Orientação: Maria Arleilma Ferreira De Souza
arleilmasousa@hotmail.com
Universidade Regional do Cariri
INTRODUÇÃO
O presente trabalho propõe analisar como Irineu Pinheiro e José de Figueiredo Filho em suas obras;
O Cariri: seu descobrimento, povoamento, costumes; e Efemérides do Cariri apresenta o conceito
de “Cabra”. Levamos em consideração os quatro volumes da coleção O Cariri, que tinha como
objetivo torna-se como um manual de ensino local. Nosso intuito é perceber como os conceitos
históricos incorporam os aspectos políticos e sociais da região do Cariri através das discussões
sobre a denominação tipológica de “cabra”.
METODOLOGIA
Para pensar como se configura os conceitos históricos e sociais da região do Cariri, utilizamos as
obras de Irineu Pinheiro e José de Figueiredo Filho para analisar a “modernidade” do conceito de
“Cabra. Utilizamos como metodologia as reflexões do historiador ReinhartKosselleck. Através do
uso de análise semiótica em que os critérios utilizados para uso da palavra são encarados como
“conceitos históricos modernos”; a vulnerabilidade, democratização e a temporalização. Também
será levado em consideração as ideias de Michel de Certeau, sobretudo os elementos que constitui a
escrita da história.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Percebemos que a figura do “Cabra”, citado nas obras analisadas encontram-se em um ambiente de
hostilidade, brigas, vingança e lesões corporais. Logo os aspectos políticos que a palavra “Cabra”
incorpora são homens que não se submetem a nenhuma relação de poder; padrões constitucionais,
religiosos ou familiares na primeira metade do século XIX. Enquanto os aspectos sociais são
sujeitos que essencialmente homens, sem laços familiares, sem propriedade privada e apenas com
sua coragem, ousadia e habilidade para manusear objetos que põe em risco a integridade física do
outro.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
A pesquisa está em andamento, mas até agora analisamos como a historiografia tradicional do Crato
apresentou o personagem do “Cabra”, que predominantemente gravitava em torno de ambiente de
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violência, seja por motivos pessoais ou prestando serviço. Posteriormente pretendemos investigar a
figura do “Cabra” em outras fontes como a revista Itaytera ou na literatura de cordel e comparar se
o conteúdo que constitui esse conceito é semelhante nessas diversas fontes.
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O TEATRO RAQUEL DE QUEIRÓZ COMO INSTRUMENTO DE ESTUDO E
COMPREENSÃO ACERCA DA HISTÓRIA LOCAL DA CIDADE DE CRATO – CE
Autoria: Isabel Brasil de Brito
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O presente artigo partiu da realização de um projeto intitulado: As Transformações do Espaço
Urbano do Crato nos últimos 50 anos, vivenciado no Projeto Cidadania, Memória e Identidades:
Saberes e Práticas para o Ensino de História, desenvolvido através do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID História, da Universidade Regional do Cariri- URCA. Nele
pretendo relacionar o estudo da história local cratense, com um de seus valiosos patrimônio
histórico, O Teatro Raquel de Queiróz. Objeto de pesquisa este, que ao meu ver, consegue
disseminar de maneira prática e eficiente a temática escolhida a ser estudada, a construção histórica
do local onde vivo. Pois um dos intuitos desse artigo, é mostrar que um pouco do conhecimento
sobre a história local de uma cidade pode se dar através de um dos seus patrimônios históricos
culturais e que reconhecer esses locais como lugares de memória e de produção do conhecimento,
os quais possuem valores identitários de grande importância, são de extrema relevância para os
diversos grupos sociais que compõe o município. A pesquisa conta com a participação de relatos de
alunos e professores do Colégio Estadual Wilson Gonçalves que discutem assuntos sobre o Teatro
Raquel de Queiróz como um patrimônio histórico bem como sua contribuição para compreensão da
história local da cidade de Crato. O suporte teórico utilizado neste estudo será através da leitura de
livros e artigos de autores que trabalham na área como, José Figueiredo, Irineu Pinheiro, Pedro
Paulo Funari, entre outros, que nortearam o desenvolvimento do artigo.

ARTE A FAVOR DA HISTÓRIA
Autoria: Thiago dos Santos Gadelha
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
Este artigo relata uma experiência vivenciada através do PIBID, usando como recurso uma
expressão da arte urbana, o graffite stencil, com os alunos do terceiro ano do colégio Amália Xavier
de Oliveira, na cidade de Juazeiro do Norte-Ce. O trabalho teve como objetivo recuperar a imagem
de uma personagem histórica, bastante importante para história da cidade, a própria Amália Xavier,
cuja sua imagem era pouco conhecida entre os jovens daquele colégio que leva o seu nome.
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A FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA:
OBSERVAÇÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA DO PIBID
Autoria: Juliana do Nascimento Farias
Coautoria: Ana Julia Gomes de Oliveira
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O presente trabalho têm por objetivo apresentar e discutir como foi desenvolvida na escola
Profissionalizante Professor Moreira de Souza a oficina intitulada: História e fotografia: o seu
surgimento e a sua contribuição no século XX. A atividade levou em consideração a linha
norteadora do projeto referente ao ano de 2015, que está voltada para as culturas juvenis e o uso das
novas tecnologias para o ensino de história. As atividades desenvolvidas partiram deste eixo e de
outros até então trabalhados, Aqui iremos fazer um estudo de procedimentos, realização e discussão
desta ação bem como de seus resultados alcançados e avaliações feitas posteriormente a sua
realização. Utilizaremos como referencial teórico os autores Zigmun Bauman e Geovani Levi que
nos ajudaram a discutir algumas questões sobre a juventude e estas novas tecnologias aplicadas ao
ensino de história.

A INFLUÊNCIA DO TEATRO NO ENSINO DE HISTÓRIA
Autoria: Wilderson Taveira Leite
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
Este trabalho representa uma reflexão acerca do diálogo entre as linguagens artísticas,
particularmente sobre como usar essas linguagens no ensino de História, a finalidade seria
evidenciar o papel da juventude e seus problemas através do uso do cinema mudo. Acima de tudo,
apresenta a abertura de uma discussão sobre as possibilidades e contradições dessas propostas de
ensino-aprendizagem.

POR ENTRE OS CAMINHOS DA MEMÓRIA: A PRODUÇÃO DE FILMES EM UM
EXPERIMENTO PIBIDIANO E SUA ATUAÇÃO DIDÁTICA
Autoria: Marcio Lucio Bezerra Pequeno
Coautoria: Amannda Dativa de Melo Silva
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O ano de 2014 foi marcado pela comemoração dos 50 anos do Golpe Militar de 1964. Nesse
sentido, os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID) do curso
de História da Universidade Regional do Cariri (URCA) e que até então desenvolviam atividades na
escola EEFM Teodorico Teles de Quental, propuseram refletir essa temática por meio da produção
de um curta-metragem, objetivando investigar como o golpe é narrado pelos caririenses. Nesse
pensamento, considerando o tema sobre o qual nos debruçamos, o Golpe Militar de 1964, ainda
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hoje gera uma forte aura de emoções e sentimentos que se reflete em versões distintas sobre o
assunto, especialmente, quando este é ressignificado no presente. Nossa intenção com este estudo,
objetiva refletir acerca da produção pibidiana do documentário: “Vivo para lembrar: 50 anos do
Golpe Militar no Cariri”, produzido pelos bolsistas do PIBID/História e discutir como esse
empreendimento pode servir como recurso pedagógico no ensino de história.

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO PIBID DE HISTÓRIA: PRODUÇÃO E
REFLEXÃO DO DOCUMENTÁRIO CIDADANIA NA FÉ
Autoria: Maria Geanne Matias Gonçalves
Coautoria: Aleska Alves de Sousa
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
Esta comunicação apresentará algumas reflexões acerca da disciplina de História e seu ensino no
Brasil, ao passo em que o foco central da referida pesquisa consiste em apresentar como o cinema
se insere e pode contribuir com o ensino de História, bem como relatar o processo da produção de
um pequeno documentário com a participação dos alunos do ensino básico, percebendo o cinema
como um instrumento através do qual é possível, levar os discentes a perceber com outros olhares a
História ensinada nas escolas favorecendo a aquisição de um conhecimento problematizado visto de
diferentes maneiras, possibilitando aos discentes recursos que os levem a questionarem, a propor
problemas ressignificando os conhecimentos já adquiridos, considerando que em muitos casos não
se apresentam claramente na historiografia. Será enfatizado, sobretudo, o processo de construção do
documentário intitulado “Cidadania na Fé” produto do trabalho do ano de 2014. O mesmo ficou na
escola como apoio pedagógico a momentos de discussão das diversidades religiosa presente na
escola. Como se poderá observar, esse constitui um dos pontos que necessitam de um trabalho de
esclarecimento e conhecimento das vicissitudes que compõe as diferentes religiões, sobretudo as de
matriz africana, identificadas ao longo de processo de produção como as que mais sofrem
preconceitos, por uma série de construção errônea que foram instauradas sobre essas religiões.

CIDADANIA, MEMÓRIA E IDENTIDADES: SABERES E PRÁTICAS PARA O ENSINO
DE HISTÓRIA
Autoria: Antonio Marcos Torres
Coautoria: Maria do Carmo Araújo Oliveira
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
Nesta comunicação promoveremos uma reflexão das interfaces estabelecidas entre ensino de
história, educação básica e construção do sujeito histórico, refletindo a complexidade sociocultural
envolvida no reconhecimento do ser cidadão no tempo presente, bem como a postura militante que
o professor desempenha nesse processo. O mesmo prioriza ainda identificar as contribuições do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), com o apoio da CAPES, na
promoção de futuros professores para a educação básica, destacando ainda as experiências
desenvolvidas por bolsistas do programa na produção de um pequeno documentário como uma
nova Ferramenta didática para o ensino. As atividades foram desenvolvidas tendo como suporte as
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elaborações de autores como Selva Guimarães, Maurice Tardif, Paulo Freire, dentre outros.

JUVENTUDE, CIDADANIA E ENSINO DE HISTÓRIA: UM OLHAR VOLTADO PARA A
PRÁTICA DO PIBID NA ESCOLA ANTONIO CONSERVA FEITOSA
Autoria: Tiago Rodrigues Pereira
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O presente trabalho busca analisar as experiências das atividades realizadas na escola Antonio
Conserva Feitosa, localizada na cidade de Juazeiro do Norte, para a formação cidadã dos alunos
desta escola envolvida no subprojeto Pibid História. Para tanto, precisa-se de uma discussão sobre a
importância do ensino de história na formação da cidadania. Cabe também a este trabalho tentar
analisar o conceito de juventude, para assim, ser possível uma reflexão sobre a importância dessas
atividades para o protagonismo histórico destes alunos. Utilizamos como aporte teórico para
entender o conceito de juventude, os estudos dos autores Giovani Levi e Jean-Claude Schmitt.

ENSINO DE HISTÓRIA E CIDADANIA: UM OLHAR SOBRE AS EXPERIÊNCIAS DO
PIBID COM OS ALUNOS DA ESCOLA TEODORICO TELES DE QUENTAL E DO
COLÉGIO ESTADUAL WILSON GONÇALVES
Autoria: Suzane Leite de Morais
Coautoria: Flávia Thais Morais Silva
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O presente artigo visa tratar as temáticas Cidadania e Ensino no âmbito dos debates teóricos feitos
durantes as reuniões semanais da equipe PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência) de História da Universidade Regional do Cariri - URCA, assim como sua efetivação em
sala de aula, através das observações efetuadas na Escola Teodorico Teles de Quental e no Colégio
Estadual Wilson Gonçalves, ambas localizadas na cidade de Crato- CE. Nesse sentido, pretendemos
analisar o conceito de cidadania ao longo dos tempos e sua relação com o ensino de História, e
posteriormente analisaremos as inter-relações desses conteúdos com as experiências vivenciadas na
prática a partir das experiências com os alunos da Educação Básica, estabelecendo assim, uma
relação entre o aludido aparato teórico com a prática, que ao seu turno, promove a reflexão.

A ESCOLA E O ENSINO DE HISTÓRIA O SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DA CIDADANIA
Autoria: Jhoanderon Alves Dias
Coautoria: Caio Victor Semião Alexandre
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O que nos propusemos a realizar neste trabalho é uma reflexão sobre a relação do jovem, a escola e
o ensino de história sobre a cidadania. Sabemos que a educação e a escola têm um papel de extrema
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importância na construção do sentimento de cidadania do estudante, e é nessa instituição que os
valores para se viver em sociedade, devem ser tratados e entendidos por jovens. Entretanto, tal
condição não é alcançada por que a escola esta comprometida em alcançar outros objetivos, como
por exemplo, conseguir os resultados e metas dos sistemas de avaliação, deixando de lado a
formação cidadão, e o despertar de uma consciência crítica dos estudantes, ou quando se preocupa
com essa formação, isso é realizado em horário comprimido em um determinado horário já prédeterminado. Para que possamos conseguir refletir sobre estas questões partiremos do campo de
pesquisa da história do qual iremos dialogar com outras áreas da educação, principalmente com o
campo da ciência sociais aonde utilizaremos o sociólogo francês Philippe Perrenoud, que irá nos
ajudar a entender mais sobre a relação entre escola e cidadania. Portanto nosso objetivo é
problematizar as ações da escola e do ensino de história em relação à formação da cidadania, refletir
sobre experiências vividas no subprojeto PIBID- História na URCA sobre este tema e discutir sobre
ações para que a educação seja voltada mais para o ensino cidadão.

ENSAIO DE GÊNERO: A PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UM ENSINO
DE HISTÓRIA MAIS DEMOCRÁTICO
Autoria: Suzyanne Valeska Maciel de Sousa
Coautoria: Daniela Cristina Pereira Ramos
PIBID História
Universidade Federal de Campina Grande
Na contemporaneidade novas questões se tornaram centro de discussões dentro do ensino, dentre
elas a diversidade, sexualidade e gênero. O presente artigo se baseia no relato da experiência de
uma oficina de produção de material didático realizada com os alunos do 8 ° C, do turno da tarde,
da Escola Dom Moises Coêlho, parceira do projeto em que atua o PIBID, Subprojeto de História da
UFCG-Cajazeiras. As atividades abordaram a participação feminina na história, uma vez que
evidenciamos em nossas análises o silenciamento de certos grupos no currículo escolar, dentre eles
as mulheres, reconhecendo-os como indispensáveis para uma compreensão histórica mais
abrangente. Nesse sentido, o trabalho objetiva contribuir e incentivar novas metodologias para a
inserção do tema de gênero em sala de aula, posto que o tema encontra-se na maioria das vezes
excluído do livro didático, entendemos que a produção de material didático torna o aluno sujeito
produtor do conhecimento desenvolvido oferecendo a oportunidade de promover um ensino mais
democrático e igualitário.
MÚSICA DE RESISTÊNCIA NA PRÁTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA NA ESCOLA DE
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO AMÁLIA XAVIER
Autoria: Victor Hugo Barros de Alencar
Coautoria: Kayran Freire de Souza
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
Este trabalho surge a partir das atividades realizadas na escola Amália Xavier, localizada na cidade
de Juazeiro do Norte, na qual há mais de um ano estão sendo desenvolvidas atividades do PIBID
História – URCA. O processo de planejamento destas ações visam tornar os alunos capazes de
refletir sobre aquilo que nós, bolsistas, levamos para dentro da sala de aula, bem como, mostrar-lhes
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que são seres produtores de conhecimento e historicamente ativos. Usando como metodologia a
apresentação de uma linha do tempo da história da música e em seguida o uso dos gêneros Reggae,
Hip-hop e o Rap, que são de origem afrodescendentes, fizemos juntamente com os estudantes da
escola acima mencionada, uma atividade de reflexão sobre essas duas expressões artísticas que não
ficam apenas restritas no caráter musical, e sim tendo influenciado outras formas de expressão
como a dança e como a arte de rua conhecida por grafite. As músicas de resistência como o reggae,
o hip-hop e o rap tem um forte caráter de exposição de ideias e desejos, e disso podemos retirar
vários fatores históricos, sociais e culturais, nos quais, podemos discutir sobre a construção de
determinadas coletividades e os seus anseios. Por anos a música teceu uma linha importantíssima
para a construção de ideologias. Compositores tais como Chico Buarque de Holanda, Milton
Nascimento e Caetano Veloso, por exemplo, influenciaram uma camada da sociedade para que
lutassem pelos seus reais direitos e sair de um sistema que impedia a liberdade em nosso país. Desta
forma, é sabido que a música é de fundamental importância para as mudanças que aconteceram, ou
venham a acontecer, em uma nação, quer seja para expressar a vontade pela busca da sua
independência, ou pela vontade de mostrar que o grupo social está presente e tem o direito de ser
tratado como igual. Buscaremos mostrar neste artigo como os alunos veem esses gêneros musicais,
citados anteriormente, já que estes foram responsáveis por mudanças na busca de direitos de uma
sociedade contemporânea e em uma época, na qual, as divisões de raças eram mais presentes.

CONSTRUINDO IDENTIDADES: A DISCUSSÃO DE GÊNERO NO PROJETO PIBIDURCA DE HISTÓRIA
Autoria: Temístocles Duarte da Silva
Coautoria: Pedro Victor Araújo
PIBID História
Universidade Regional do Cariri

A partir da experiência pibidiana na E.E.M.F Amália Xavier de Oliveira em Juazeiro do Norte-Ce
no ano de 2015, buscaremos problematizar e refletir a construção das identidades juvenis. Com a
oficina intitulada “Painel Vivo”, buscamos construir discussões sobre os modelos de gênero que
permeiam a juventude. Com o debate histórico pretendemos criticar essa experiência buscando que
práticas docentes podem ajudar o graduando em História, a trabalhar em sala de aula, e identificar
que papel o professor pode assumir em meio à discussão desta temática tendo em vista as novas
demandas que surgem no ambiente escolar.
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TESSITURAS DO PERCURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE: UM EMPREENDIMENTO
PIBIDIANO E SUA ATUAÇÃO DIDÁTICA
Autoria: Amannda Dativa de Melo Silva
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
Nesse artigo busco propor algumas reflexões a partir de uma experiência vivenciada no sub projeto
PIBID do Curso de História da Universidade Regional do Cariri-URCA, na Escola de Ensino
Fundamental e Médio Prefeito Antônio Conserva Feitosa, na cidade de Juazeiro do Norte-CE. No
referido espaço, os bolsistas do PIBID de HISTÓRIA/URCA, ministraram oficinas para os
discentes do 1º ano do Ensino Médio, onde os mesmos, intentaram refletir a cultura juvenil na
contemporaneidade por meio de propagandas televisivas, levando em consideração, como as mídias
são responsáveis na construção de identidades, objetivando nesse processo emergir elementos que
caracterizem as mudanças no tempo e as identidades juvenis que se modificam no interstício de
1970-1980. O trabalho teve como um de seus objetivos fomentar nos discentes uma forma
diferenciada e dinâmica na apropriação da abordagem acerca do tema, buscando refletir as
mudanças e permanências que caracterizam os grupos juvenis presentes no espaço escolar. O aporte
teórico dessa reflexão está pautado nas obras: “Sobre Educação e Juventude” de Zygmunt Bauman
trabalhando o conceito de “modernidade líquida” na sociedade multifacetada em que vivemos, outra
obra analisada é “História dos jovens da antiguidade à Era moderna” de Giovanni Levi e JeanClaude Schmitt, que trabalha conceito de juventude no decorrer do tempo. Nosso objetivo é refletir
acerca da oficina “Juventude, Consumo e Identidade: a construção de imagens da juventude a partir
da propaganda de 1970 – 1980” na busca por perceber a juventude nos espaços de tempo de 1970 e
1980 a partir de propagandas televisivas percebendo seu valor histórico e suas identidades e como
essa oficina pode ser utilizada como uma ferramenta pedagógica.

OS DESAFIOS EXISTENTES NA RELAÇÃO JUVENTUDE E ESCOLA
Autoria: Jéssica Lopes Muniz
Coautoria: Geronima Alves Souza
PIBID Sociologia
Universidade Regional do Cariri
O presente trabalho tem como objetivo destacar os pontos de vista paradoxais na relação juventude
e escola, na qual o jovem constrói sobre a escola a ideia de uma obrigação necessária. Obedecida
por ser imposta pelos pais e a sociedade de modo geral, interpretando-a como pouco atrativa e
manifestando em muitos casos desinteresse pelas disciplinas e negligência em relação às regras da
instituição. Supõe-se que a escola constrói uma concepção de que o jovem pode ser indisciplinado,
irresponsável e desinteressado, porém, a mesma apresenta dificuldades em reestruturar as
estratégias pedagógicas tradicionais para acolher os alunos da nova geração. Não buscamos
priorizar a percepção da escola ou do jovem como mais coerente, e sim, apresentar ambas as visões
e como foram desenvolvidas. O estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, tendo
como objeto de estudo o jovem do ensino médio e a sua relação com a escola, sendo a principal
fonte os Cadernos do Pacto Nacional pelo Ensino Médio. Buscando analisar primeiramente o que
podemos definir como juventude a partir de suas características sociais, como estes indivíduos se
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comportam no âmbito escolar e a interpretação que estes fazem do papel desse espaço em sua
formação. Um dos desafios enfrentados pela escola é a competição com o meio tecnológico que
parece mais interessante, dinâmico e atraente para os adolescentes e que por consequência gera
dispersão em sala de aula. É atribuído a escola utilizar essas mídias eletrônicas como facilitadoras
para obter atenção dos educandos e gerar maior produtividade intelectual. Resignificando os
métodos antigos para que evoluam com a modernidade e mostrem resultados positivos. Devido a
falta de atrativos do ensino atual é evidente no cotidiano escolar a evasão dos alunos no ensino
médio, geralmente em migração precoce pra o mercado de trabalho, ou mesmo os indivíduos que
concluem essa modalidade de ensino, não possuem perspectivas futuras para ingressar em um
ensino superior, tendo como meta o diploma de conclusão de ensino médio apenas para o mercado
de trabalho. Com isso, a educação escolar perde sua função de intelectualizar e possibilitar uma
formação integral capaz de produzir indivíduos que exercitem sua racionalidade e senso crítico,
para formar somente profissionais medianos e consumidores como meras peças do mercado
capitalista. Ao renovar as práticas de ensino é possível mostrar a importância desses alunos como
sujeitos intelectuais atuantes na escola, como atores e também responsáveis pelo próprio
conhecimento, além de fomentar novas aprendizagens que podem ultrapassar as barreiras físicas da
escola.

PRODUZIR E APRENDER: A PESQUISA HISTÓRICA COMO ELEMENTO PARA A
FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ENSINO DE HISTÓRIA EM ESCOLAS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE CRATO-CE
Autoria: Ânella Fyama de Sousa Barbosa
Coautoria: Fernando de Lacerda Fernandes
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
Com base nas reflexões sobre a produção do conhecimento histórico relacionado à pesquisa
histórica e a formação do sujeito através do ensino de história, ambientadas na experiência da
participação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de
Licenciatura em História da Universidade Regional do Cariri (URCA). Pretende-se neste trabalho
problematizar elementos do relato de experiência dos bolsistas engajados nos projetos realizados no
Colégio Estadual Wilson Gonçalves e Escola José Alves de Figueiredo, onde foram tratadas
temáticas diferenciadas, uma voltada para o (re)pensar do espaço urbano na cidade do Crato em
comemoração aos seus 250 anos e a outra sobre a forma como as variadas manifestações religiosas
na região se fazem presentes e possuem sua representatividade nos mais diversos espaços
socioculturais. A partir dessas propostas temáticas surgiu a ideia de produzir uma pesquisa para
tratar sobre o desenvolvimento do conhecimento histórico, realizada pelos bolsistas do PIBIDHistória e os alunos das escolas consideradas. A pesquisa trará como referencial teórico as
elaborações de Bittencourt, notadamente as noções de tempo e espaço, mudanças e representações
sociais, bem como princípios e metodologias da pesquisa em sala de aula. A proposta metodológica
considerará a pesquisa-ação, entrevistas e relatos de experiência. Nesse sentido, interessa nesse
trabalho levantar questões sobre a produção dos recursos didáticos decorrentes da pesquisa histórica
no processo de ensino-aprendizagem através de elementos vividos pelos bolsistas no cotidiano
escolar do ensino básico.
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JUVENTUDE E ENSINO DE HISTÓRIA: UM OLHAR SOBRE AS EXPERIÊNCIAS
PIBIDIANAS NA ESCOLA CONSERVA FEITOSA E NO COLÉGIO ESTADUAL
WILSON GONÇALVES
Autoria: Suzane Leite de Morais
Coautoria: Flávia Thaís Morais Silva
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O presente artigo se constitui em um relato de experiência e pretende abordar sobre a temática
Juventude e ensino de História tendo como base as discussões teóricas e atividade prática no
programa PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). Apresentaremos duas
primeiras oficinas realizadas na Escola Conserva Feitosa e no Colégio Estadual Wilson Gonçalves.
O objetivo de tais oficinas era compreender o conceito de juventude entre os educados, no sentido
de enfatizar a multiplicidade da cultura juvenil, assim, é um relato de atividades que estimulam a
discussão entre os discentes participantes do projeto.

JUVENTUDE EM CENA: A FORMAÇÃO DOCENTE NO CARIRI CEARENSE A PARTIR
DAS EXPERIÊNCIAS DO PIBID-HISTÓRIA 2015
Autoria: Edilânio Rodrigues Macário
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O presente trabalho tem como objetivo refletir acerca da construção da identidade dos profissionais
de história a partir das experiências do PIBID-História na EEFM Prefeito Antônio Conserva
Feitosa, que se localiza em Juazeiro do Norte-Ce. Para tanto, levamos em consideração a temática
central que estamos trabalhando neste momento do subprojeto de História, cuja natureza versa sobre
“Cultura juvenil, as novas tecnologias e o Ensino de História”. Tal proposta foca a relação Ensino e
Juventude no tempo presente, atentando para suas diversas roupagens. Buscamos pensar sobre a
construção da formação identitária do professor no tempo presente, em particular dos bolsistas
envolvidos, a partir da relação teoria e prática no que diz respeito, sobretudo, à possibilidade de
reflexão em torno das atividades realizadas até a presente data na referida escola. Nessa
perspectiva, enfatizamos ainda a grande importância do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) como um Programa que proporciona aos bolsistas envolvidos uma
oportunidade de terem contato com a rede básica de ensino, experienciando formas alternativas de
se trabalhar com o ensino de História na rede básica de educação. Assim, durante o processo que
vem se efetivando nas reuniões gerais, que visam um aprimoramento das suas formações docentes,
os mesmos têm a oportunidade de crescer significativamente com a construção de uma identidade
que vai se consolidando ao longo das atividades planejadas. Neste sentido, pensamos que o
processo de construção da identidade profissional do professor engloba tanto os eixos da teoria
quanto da prática profissional, uma vez que a inserção destes acadêmicos na rede básica promove
uma valorização da docência, assim como possibilita uma preparação mais eficaz para seguir na
carreira docente futuramente. Com isso, o docente necessita de novos aparatos e novas posturas a
serem adotadas no tempo presente, e isso é preciso para que o professor de História perceba a
importância do PIBID enquanto programa atuante e relevante na formação de professores no tempo
presente a partir do estreito contato que coloca formandos e discentes da escola básica.
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AS EXPERIÊNCIAS PIBIDIANAS: RELATOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS
BOLSISTAS
Autoria: Jessica Silva Alves
Coautoria: Maria Gorete Lima Santos
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O presente artigo propõe uma reflexão acerca das experiências vivenciadas pelos bolsistas do
programa institucional de bolsa de iniciação á docência (PIBID), abordando as atividades que foram
desenvolvidas nas escolas Amália Xavier e Professor Moreira de Sousa. Nesse sentido, buscaremos
refletir sobre atividades que foram desenvolvidas nas referidas escolas, objetivando trabalhar a
temática juventude vinculada ao ensino de história. Vale ressaltar que a cultura juvenil é um
“universo” que abrange vários aspectos, pois o conceito “jovem” não é algo fixo, “consiste em uma
construção social e cultural”. Importa ainda, analisar a percepção dos alunos com relação ao que é
ser jovem e como os mesmo se envolveram nas ações proposta pelo projeto. Nesse sentido, o ensaio
tem como objetivo propor uma análise reflexiva, na qual, serão elencados elementos que nortearam
as oficinas realizadas nas instituições de ensino acima mencionadas. Como fundamentação teórica,
utilizamos as discussões sobre juventude propostas por Giovanni Levi e Zygmunt Bauman.

AS PERSPECTIVAS SOBRE AS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO SUBPROJETO
PIBIDHISTÓRIA-URCA “CIDADANIA, MEMÓRIA E IDENTIDADES: SABERES E
PRÁTICAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA”
Autoria: Monise Nayane Correia Lima
Coautoria: Rita de Cássia Taveira do Nascimento
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre as experiências e ações vivenciadas no
Subprojeto PIBID-História da Universidade Regional do Cariri - URCA, intitulado “Cidadania,
Memória e Identidades: Saberes e práticas para o Ensino de História’’, assim como, destacar a
relevância do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID) financiada pela
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para os futuros
professores da Educação Básica. É importante destacar que este é um programa que tem como
finalidade inserir licenciados no cotidiano de escolas da rede pública, como forma de promover uma
relação entre o Ensino Superior e a Educação Básica, possibilitando ao licenciando conhecer e
vivenciar o universo escolar na sua realidade. Nesse sentido, busca-se refletir sobre as oficinas
realizadas no Colégio Estadual Wilson Gonçalves na cidade de Crato-CE, com discentes do Ensino
Médio desta instituição. Em especial a Oficina intitulada “Juventude e História”, realizada no dia 27
de abril de 2015, essa oficina teve como objetivo apresentar o projeto e discutir os temas
relacionados ao papel do jovem em determinados contextos históricos. Contudo, cabe evidenciar
que essas atividades foram planejadas e discutidas sobre as temáticas de Ensino de História e
juventude, nas reuniões semanais realizadas para discutir conceitos e socializar as experiências
desenvolvidas nos demais colégios. Utilizando como suporte teórico autores como Leandro Karnal,
André Botelho, Circe Maria Fernandes Bittencourt, Giovanni Levi, Jean Claude Schmitt, Jaime
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Pinsky, Zygmunt Bauman, entre outros que abordam as temáticas mencionadas e que alicerçaram os
debates realizados com o cuidado necessário para a linguagem adequada ao nível de formação da
educação básica.

EXPERIÊNCIA DE ENSINO DE HISTÓRIA NA PERSPECTIVA DA CIDADANIA NA
ESCOLA JOSÉ ALVES DE FIGUEIREDO
Autoria: Antônia Lucivânia da Silva
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
Este trabalho é resultado de práticas de ensino de história desenvolvidas na Escola de Ensino
Fundamental e Médio José Alves de Figueiredo através da realização da Semana Afro entre os anos
de 2012 a 2014 e das ações do PIBID de História URCA desenvolvidas no ano de 2014. Busca-se
por meio dessa oportunidade a reflexão e socialização de experiências direcionadas à efetivação da
cidadania, sendo esta entendida na dimensão plena e ativa empregada por José Murilo de Carvalho,
procurando ir além do que Cerquier-Manzini aponta como cidadania de consumo e compreendendo
a escola como espaço de prática de cidadania. Serão evidenciadas iniciativas da instituição para a
efetivação da cidadania, combate a posturas racistas e extremismos religiosos. Tendo em vista as
orientações dos PCNs, LDB, leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, as quais se referem
respectivamente ao ensino de história e cultura africana e afro-brasileira; ensino de história e cultura
afro-brasileira e indígena, a escola busca se adequar a essas exigências, tomando a si própria como
um espaço multicultural como aponta Oriá Fernandes e portando, criando estratégias que possam
efetivar as políticas de inclusão e valorização da diversidade enxergando-as como indispensáveis a
uma vivência democrática e cidadã.

ENSINO DE HISTÓRIA: ENTRE A REFLEXÃO E A EXPERIÊNCIA DA FORMAÇÃO
DOCENTE
Autoria: Antonia Valdenia de Araújo
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O presente trabalho pretende fazer uma reflexão sobre o ensino de História na atualidade, sua
importância para a formação cidadã, num momento em que a educação passa por tantos desafios,
transformações e especificidades que exigem que o debate histórico e a escola, no que diz respeito à
sua organização e ao seu papel na sociedade, sejam repensados. Para tanto, a discussão terá como
base as ações desenvolvidas pelo subprojeto PIBID História na Educação Básica, especificamente
na escola Wilson Gonçalves, no período de 2014 a 2015, estabelecendo-se uma relação entre essas
ações e algumas teorias que abordam o ensino de História. O objetivo aqui articulado é o de
pensarmos a formação docente em suas várias possibilidades conforme proporcionada pelos órgãos
educacionais e debatida pelos principais teóricos da educação, e compararmos esses resultados com
os alcançados pelo PIBID, o que mudou com essa experiência, quais os avanços para o ensino de
História, as inovações trazidas pelo projeto, os benefícios dessas ações para os alunos da Educação
Básica e o resultado na formação acadêmica voltada para o ensino. Perceber se há alguma diferença
entre os métodos utilizados tradicionalmente quando se trata de qualificação, aperfeiçoamento,
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formação de professor, e as práticas desenvolvidas pelo subprojeto. Portanto, a ideia apresentada
busca uma problematização que envolva as diferentes possibilidades de se trabalhar a disciplina
História na Educação Básica e a experiência de novas metodologias propostas pelo PIBID.

UMA REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA NA ESCOLA TEODORICO TELES
DE QUENTAL ATRAVÉS DAS EXPERIÊNCIAS PIBIDIANAS
Autoria: Sâmia de Oliveira Borges
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O presente artigo visa mostrar como o programa Institucional de Bolsas de iniciação à docência
(PIBID) do curso de História da Universidade Regional do Cariri (URCA) busca proporcionar aos
bolsistas oportunidades para desenvolver habilidades e qualificação profissional, pois tal projeto
busca fazer com que os graduandos adquiram, desde já, experiências em sala de aula, isto porque
uma das atribuições do PIBID é preparar licenciandos para o exercício da docência, sendo esta,
portanto, a principal preocupação na execução do projeto Cidadania, Memória e Identidades:
Saberes e Práticas para o Ensino de História. Então, o PIBID vem situar-se como um mediador
nessa relação entre escola básica e universidade, com intuito de aproximar o licenciando da
realidade escolar conseguindo ainda articular o saber proposto na Universidade à demanda da rede
básica de ensino. Com esses objetivos, foram desenvolvidas atividades na Escola de Ensino
Fundamental e Médio Teodorico Teles de Quental onde a comunidade escolar, apoiada e dirigida
pelos bolsistas integrantes do PIBID/História desenvolveu um projeto de sistematização do debate
acerca da memória e da cidadania. Esse desafio foi sintetizado na organização de um documentário
que passou a formatar importante material didático integrado com os conteúdos curriculares que,
por sua vez, tratou das questões referentes aos 50 anos do Golpe Militar no Brasil. Como
referenciais teóricos os trabalhos tiveram os textos discutidos nas reuniões semanais do PIBID,
desde autores como TARDIF, Maurice quanto aos saberes docente e a formação profissional e
BITTENCOURT, Circe, quanto o ensino de história e o saber histórico na sala de aula. Com relação
as discussões sobre a memória autores como LE GOFF, Jacques e BOSI, Eclea. Como proposta
metodológica a realização de entrevistas e a história oral bem como a utilização da produção fílmica
no ensino de história.

DOCÊNCIA COMPARTILHADA: REFLETINDO A FORMAÇÃO DOCENTE
ENQUANTO BOLSISTA DO PIBID
Autoria: Maiza Ribeiro de Sousa
Coautoria: Risoneide Silva de Araújo
PIBID História
Universidade Federal de Campina Grande
Este artigo é resultado de discursões de planejamento e de nossa experiência na docência
compartilhada no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID realizado na
Universidade Federal de Campina Grande-UFCG. Pretendemos discutir a formação docente a partir
do nosso lugar de bolsistas do subprojeto de história. Muito se fala do PIBID enquanto lugar de
formação docente, aqui queremos enfatizar a construção de identidades a partir da prática da
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docência compartilhada, ou seja, das atividades realizadas em sala de aula que englobam do
planejamento a execução de uma atividade. Essa identidade que falamos está relacionada também
com todo o contexto de vivência escolar. Ao pensar o planejamento e os conteúdos a serem
ministrados, bem como, as possibilidades de tornar esse currículo em conhecimento que faça
sentido para os alunos, percebemos o quanto o espaço da sala de aula é complexo, pois, atua com
inúmeros indivíduos que constituem histórias de vidas e identidades diferentes. Desse modo, faz-se
necessário tornar perceptíveis as relações que são constituídas dentro do espaço escolar e como este
produz subjetividades e forjam corpos, seja para uma experiência cidadã ou excludente.
Entendemos que o PIBID no subprojeto de história permitiu um espaço maior de articulação entre a
universidade e as escolas, além de uma percepção do universo escolar diferenciada do que os
bolsistas possuem normalmente. Além disso, os supervisores também apresentaram mudanças em
suas práticas docentes, discutindo e atuando junto aos bolsistas.
ENTRE JUVENTUDE E ENSINO DE HISTÓRIA: O DESAFIO DO EDUCADOR NO
TEMPO PRESENTE A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS DO PIBID - HISTÓRIA
DESENVOLVIDO NO COLÉGIO ESTADUAL WILSON GONÇALVES
Autoria: Vanusa Alexandre Ferreira
Coautoria: Gleiciane Bezerra Moreira
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
Este artigo desenvolve uma análise acerca da relação entre juventude e Ensino de História e a
prática educacional da contemporaneidade, tendo como base as discussões teóricas abordadas nas
reuniões gerais do subprojeto de História do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência - PIBID da Universidade Regional do Cariri - URCA e as experiências realizadas durante
as oficinas e demais atividades até então desenvolvidas pela equipe do projeto com os alunos do
Colégio Estadual Wilson Gonsalves, destacando a atuação do projeto enquanto agente social de
grande importância na formação cidadã dos educandos participantes do projeto, assim como a
contribuição do mesmo para a formação do licenciando. Enquanto referencial teórico, as atividades
consideraram as elaborações de Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt referentes aos conceitos de
história e juventude, bem como Zigmunt Bauman e as questões dos desafios pedagógicos e a
modernidade. Como metodologia, são desenvolvidas ações de pesquisa e observação participante,
história oral e analise de discurso.

JUVENTUDE NA HISTÓRIA: EXPERIÊNCIA DA PRÁTICA PIBIDIANA
Autoria: Flávia Gabriela Pereira Pascoal de Melo
Coautoria: Carla Saliohana de Souza Lima
PIBID História
Universidade Regional do Cariri
O presente artigo tem como objetivo refletir acerca das experiências vivenciadas no Programa
Institucional de Bolsas de iniciação a Docência – PIBID do curso de História da Universidade
Regional do Cariri desenvolvidas na EEFM Prefeito Antônio Conserva Feitosa, na cidade de
Juazeiro do Norte - CE. Nesse sentido, a temática da juventude e ensino de história, discussão eixo
das atividades do subprojeto História para o ano de 2015, constitui a base das ações pedagógicas

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
que são desenvolvidas para as reflexões na referida instituição. Importa considerar que ditas ações
se deram por meio de oficinas, embasadas teoricamente por meio das reuniões semanais do Pibid de
história Urca. Aqui vale ressaltar que as reuniões semanais tem se constituído fator relevante para as
reflexões sobre a formação da identidade profissional do futuro professor de história, refletindo
acerca dos problemas e questões do cotidiano escolar. Outro fator de destaque tem sido a
experiência com os professores supervisores e com a própria comunidade escolar, com as vivências
nos espaços da escola e a troca de experiências com os colegas bolsistas que se encontram autuando
em outras unidades escolares. A nossa abordagem se baseia na oficina intitulada: “Juventude,
Consumo e Identidade: a construção de imagens da juventude a partir da propaganda de 1970 –
1980. A oficina foi realizada no dia 28/06/2015 na Escola Conserva Feitosa, objetivando introduzir
com os alunos a temática da juventude. De outra parte, a oficina proporcionou o debate acerca dos
papéis do professor de história na sociedade contemporânea, sua formação inicial e continuada e,
com destaque, as questões relacionadas com as diferentes linguagens e gerações. Desde logo, as
experiências constituíram situações de grande valor para um melhor entendimento entre a teoria e a
prática realizada no cotidiano escolar, fator que é alicerce das ações propostas no PIBID, as quais
não seriam viabilizadas sem um programa dessa natureza. Para tanto, o autor Giovane Levi
subsidiou teoricamente esse estudo no qual em sua abordagem o mesmo coloca que não existe um
conceito fixo para juventude o que há é uma construção social e cultural. Enquanto resultado até
aqui, se percebe o quanto as metodologias inovadoras, sobretudo aquelas que superam os restritos
espaços da sala de aula convencional, podem viabilizar outros olhares para o campo do ensino de
história.

ESPAÇO PIBID 3
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O TEATRO RAQUEL DE QUEIRÓZ COMO INSTRUMENTO DE ESTUDO E
COMPREENSÃO ACERCA DA HISTÓRIA LOCAL DA CIDADE DE CRATO – CE
Isabel Brasil de Brito1

O Crato é um município do interior do Ceará que localiza-se na Microrregião do Cariri,
conhecida em muitos lugares como “oásis do sertão” devido ao seu clima úmido e favorável a
agropecuária, o Crato também é vista como “Cidade da Cultura”2 por reunir diferentes formas de
manifestações culturais ao longo de sua história, como a literatura de cordel e o reisado. Em vista
disso decidi estudar sobre a história local dessa cidade, procurar conhecer e refletir sobre o que
poderia contribuir para o conhecimento acerca desse tema foi o ponto inicial para a realização desse
artigo.
Dessa forma passei a refletir sobre que instrumento eu poderia analisar primeiro para
compreender a construção histórica do local onde vivo, foi então que resolvi estudar sobre o Teatro
Raquel de Queiroz, um patrimônio histórico cultural da cidade do Crato que servirá de recurso para
entender a trajetória cultural do município.
A constituição brasileira de 1988, em seu artigo 216, define patrimônio cultural como sendo
“os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira”, isso resulta em uma rica maneira de se perceber a história dos grupos formadores da
sociedade cratense, e consequentemente o desenvolvimento da cidade.
Como já dito anteriormente este projeto irá relacionar o estudo da história local cratense,
com um de seus valiosos patrimônios históricos, O Teatro Raquel de Queiróz. Objeto de pesquisa
este, que ao meu ver, consegue disseminar de maneira prática e eficiente a temática escolhida a ser
estudada. Um dos intuitos dessa pesquisa, é mostrar que o conhecimento sobre a história local de
uma cidade pode se dar através de um dos seus patrimônios históricos culturais e que reconhecer
esses locais como lugares de memória e de produção do conhecimento, os quais possuem valores
identitários de grande importância, são de extrema relevância para os diversos grupos sociais que
1

2
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compõe o município.
Ao longo da pesquisa será discutido o conceito de patrimônio histórico cultural e como ele
pode ser inserido dentro da história local de cada lugar no qual ele está localizado, a importância da
preservação desses lugares de memória para a comunidade, e especialmente sobre o patrimônio
histórico escolhido por esse projeto para ser analisado, o Teatro Raquel de Queiróz que está
localizado na cidade do Crato.
A pesquisa foi pensada partindo de uma experiência vivenciada no Colégio Estadual Wilson
Gonçalves, no qual foi desenvolvido um subprojeto sobre patrimônios históricos da cidade do
Crato, este colégio faz parte da rede pública de ensino e é caracterizado por jovens de baixa renda.
Ao longo da pesquisa, percebe-se que grande parte dos alunos que cursam o ensino médio na
escola, são desinformados sobre a existência dos bens culturais da sua cidade, bem como sobre a
própria história local da cidade. Nem todos tem igual acesso ao conhecimento e ao significados
desses bens culturais, seja pelas condições de vida e pela baixa escolaridade de que seus pais
vieram, seja pela pouca divulgação que lhes é dada sobre o assunto.
Dessa maneira, ao explorar e refletir sobre O Raquel de Queiróz, patrimônio histórico
cultural da nossa cidade, esta pesquisa pode contribuir para formação de uma compreensão acerca
do assunto, transformando jovens alheios ao seus bens culturais, as vezes, incapazes de identificar
em uma simples edificação por exemplo algo mais do que um amontoado de tijolos e paredes
caídas, em jovens que conheçam pelo menos um dos bens culturais de sua cidade, seu significado e
sua contribuição para a composição histórica da cidade em que eles estão inseridos.
Ao promover essa interação entre patrimônio histórico e história local, através do estudo da
história do Teatro já citado acima, objetiva–se a reflexão acerca da preservação dele e de sua
importância para formação cultural da cidade do Crato. Enfatiza também a importância de
desenvolvimentos de projetos que auxiliem na disseminação de informações acerca do assunto, já
que durantes entrevistas realizadas com alunos que participaram do projeto citado no início, muitos
afirmam que nunca tinham ouvido falar no Teatro Raquel de Queiróz, ou que já tinham ouvido falar,
mas que nunca adentraram no lugar.
O projeto desenvolvido no CEWG a partir do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), com os bolsistas do PIBID- História e com os alunos do Colégio Estadual
Wilson Gonçalves tinha como tema “Patrimônio e memória: as narrativas urbanas do Crato nos
últimos 50 anos”, objetivava dedica-se à investigação da natureza das transformações do espaço
urbano do município de Crato- CE e a compreensão de sua história local, por ocasião dos seus
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duzentos e cinquenta anos de emancipação política, tema trabalhado ao longo do ano pelo CEWG,
tendo como foco as mudanças ocorridas nos últimos cinquenta anos.
O respectivo projeto tinha o intuito de promover a participação ativa e massiva dos alunos
do CEWG, vislumbrar e produzir um comparativo no decorrer dos cinquenta anos das
transformações paisagísticas, arquitetônicas e de espaço, estabelecendo uma relação com as
transformações culturais e da memória histórica do povo cratense.
Dessa maneira ao longo das oficinas esses jovens mostravam interesse em conhecer a
história desses lugares de memória e passaram a perceber que através deles podiam compreender
um pouquinho da história do município, por isso comecei a estudar o tema e percebi que como
licenciada em história e futura professora de história eu poderia contribuir para o estudo e a
compreensão da história local por parte desses jovens através da realização desta pesquisa.
Portanto, o estudo do Teatro Raquel de Queiróz, um patrimônio histórico cultural, como
meio de conhecer a história local da comunidade do Crato, é merecedor de atenção acadêmica, visto
que ele possui grande função social e histórica dentro da cidade através da realização de projetos e
atividades que englobam jovens e adultos. Como o oferecimento de aulas de dança, música, teatro,
entre outras atividades que foram e são de extrema importância na formação desses jovens e adultos
da nossa cidade.
Percebe-se através das entrevistas que é um local pouco conhecido e divulgado para os
jovens de baixa renda da nossa cidade, o que torna a pesquisa aqui desenvolvida precursora em um
estudo maior sobre o tema abordado, podendo assim contribuir para uma melhor preservação do
nosso patrimônio e um melhor reconhecimento acerca de sua importância, além de promover um
estudo, de um ângulo diferente, sobre a cidade.
Abordarei em seguida um pouco sobre a história do objeto de pesquisa que é de fundamental
importância para este artigo, o Teatro Raquel de Queiróz.
Por volta de 1950 um polonês fugido da guerra em seu país chamado Arnaldo Salpeté veio
para o Brasil e se instalou na cidade de Crato, ele era violinista e professor de piano. Aqui
conseguiu desenvolver junto com alguns bancários e amigos da cidade a primeira escola de música
do Crato, assim nasceu à chamada Sociedade de Cultura Artística do Crato, que mais adiante
passaria a se chamar Teatro Raquel de Queiroz.
Com o passar dos anos a escola foi crescendo e necessitando de mais espaço, em 1976 a
atual diretora artística da escola, a senhora Maria Divani Esmeraldo Cabral conheceu a famosa
escritora Raquel de Queiroz e lhe apresentou o projeto da escola de música. A escritora gostando do
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projeto conseguiu junto ao ministério federal o dinheiro para comprar o atual prédio do teatro, e
assim ela se tornou sua patrona.
Em 20 de maio de 1978 foi inaugurado o Teatro Raquel de Queiroz, com a apresentação da
peça teatral intitulada “A Raposa e as Uvas, que homenageou sua patrona, a escritora Raquel de
Queiróz, com seu nome, e que possui seu letreiro forjado a partir da própria assinatura da escritora.
A patrona do teatro esteve presente no dia da abertura, na ocasião, ao final do espetáculo, subiu ao
palco e agradeceu as homenagens, dizendo que foi a melhor interpretação da peça que ela já havia
assistido.
O teatro hoje funciona nos três turnos do dia, possui sala de dança, sala de música, sala de
teatro, e são oferecidos nele diversos cursos de formação nas mais diversas linguagens artísticas,
como canto coral de crianças e adultos, aulas de violão, ballet, dentre outros. Contando com a
presença de mais de 100 alunos dispostos nas diversas atividades.
A Sociedade Artística do Crato foi a percussora em projetos culturais desenvolvidos dentro
da cidade, na década de 50 a cidade não possuía ações culturais que partissem de iniciativas
políticas ou privadas como o oferecimento à população de aulas teatro, de dança, de músicas, entre
outros. Pois como afirma Irineu Pinheiro e José de Figueiredo Filho em seu livro, “Quem viesse ao
Crato na época de sua ereção em cidade, julgaria, sem dúvida, lastimável a média de instrução
pública da cidade.” (PINHEIRO, 1953: 19)
Dessa forma, quando a Sociedade Artística do Crato se transformou no que é hoje o Teatro
Raquel de Queirós, transmitiu uma grande cota de responsabilidade, pois tudo no que ela foi
pioneira coube ao teatro dar continuidade e mostrar para cidade o tamanho de sua importância
enquanto patrimônio histórico cultural, enquanto formador de cidadãos e da construção histórica
desta cidade. De acordo com (FUNARI e PELEGRINI,2006: 10)
Patrimônio é uma palavra de origem latina, patrimonium, que se referia,
entre os antigos romanos, a tudo o que pertencia ao pai, pater familias, pai
de família. A semelhança dos termos - pater, patrimonium, familia - porém,
esconde diferenças profundas nos significados, já que a sociedade romana
era diversa da nossa. A familia compreendia tudo que estava sob domínio do
senhor, inclusive bens móveis e imóveis, até mesmo os animais. Isso tudo
era o patrimonium, tudo que podia ser legado por testamento.
A ideia do patrimônio referida como um bem ou riquezas de uma pessoa passou a tomar um
outro sentido na Revolução Francesa no século XVIII, o sentido de propriedade coletiva. Isso
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aconteceu pois os intelectuais da época protestaram contra os revolucionários que queriam destruir
os bens que lembravam o poder do clero como obras de arte, castelos, prédios e objetos
pertencentes à nobreza.
O protesto dos intelectuais tinha como argumento que aqueles bens tinham além do valor
econômico, e artístico, também valor histórico pois contavam a história do povo da França, sobre
camponeses, comerciantes e pobres. Então era do interesse de um conjunto ampliado de pessoas,
assim esses bens deveriam ser preservados. “Esta noção de patrimônio surgiu junto com a noção de
cidadania” (IPHAN, 2012). Para o patrimônio cultural o seu reconhecimento como interesse da
humanidade começou a ser pensado após a II Guerra Mundial (1939 – 1945) que desencadeou a
destruição de vários monumentos preciosos pertencentes a quase todos os países envolvidos na
guerra.
O IPHAN como citado acima é o órgão nacional encarregado de promover a proteção
patrimonial criado em 1937, ele dá autonomia aos estados, as cidades, ao cidadãos para solicitar a
transformação de qualquer objeto, prédio ou lugar por exemplo em patrimônio histórico cultural,
havendo é claro toda uma pesquisa acerca da contribuição do objeto, prédio ou lugar escolhido para
a cidade.
Assim, acredito que a partir do momento que a cidade do Crato conhecer a história do Teatro
Raquel de Queiróz será possível assegurar o valor histórico que ele agrega ao município, pois
através dele pode-se contar a história do povo da cidade, sobre músicos, atores e atrizes, dançarinos,
entre outros. Podemos citar como exemplo o atual governador do estado do Ceará, Camilo Santana,
este foi aluno do curso de coral desenvolvido na instituição, hoje é e será um nome importante
futuramente gravado na história do nosso estado.
Será possível assim uma maior valorização e divulgação desse local, quando ele for
reconhecido, que foi e é importantíssimo de diversas maneiras e que acarretara em um maior
conhecimento sobre esta cidade.
Em entrevistas realizadas com alunos do Ensino Médio da rede pública de ensino, a aluna
Lays Ribeiro do Nascimento, 2° Ano C, aluna do Colégio Estadual Wilson Gonçalves, relatou o
seguinte:
Fiquei desapontada quando procurei informações sobre o Teatro Raquel de
Queiroz na internet, pois não encontrei quase nada, nunca estive nele e sabia
muito pouco sobre a sua existência. Porém quando visitei o teatro com meus
instrutores do Pibid fiquei imensamente feliz em conhecer sua história e ver
a importância que ele tem para nossa cidade. É um prédio que permaneceu
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com sua função original de escola e que com o passar dos anos não foi
modificado, pelo contrário, ele continuou por mais de 30 anos sendo um
espaço de cultura e de manifestações artísticas. Acredito que o Teatro
Raquel de Queiroz conseguiu preservar a memória histórica dentro dele, a
lembrança no coração dos nossos habitantes continua viva e continuará
crescendo.
Evidenciando dessa maneira que ações que possibilitem a melhoria, a preservação e
principalmente a valorização desse lugar, como por exemplo a iniciativa que o projeto PIBID de
História da Urca, são de extrema importância par jovens cidadão que precisam conhecer e participar
mais ativamente sua cidade.
Torna-se importante o estudo de um dos patrimônios culturais local, sendo o Teatro Raquel
de Queiróz o objeto desta pesquisa, pois representa a cultura de um povo que lhe confere identidade
e orientação, pressupostos básicos para que se reconheça como comunidade, inspirando valores
ligados à pátria, à ética e à solidariedade e estimulando o exercício da cidadania, por meio de um
profundo senso de lugar e de continuidade histórica.
Os sentimentos que o patrimônio evocam são transcendentes, ao mesmo tempo em que sua
materialidade povoa o cotidiano e referencia fortemente a vida das pessoas. Patrimônio cultural é,
portanto, a soma dos bens culturais de um povo. Assim é necessário valorizar este patrimônio, pois
ele deve ser representado como “as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu
patrimônio cultural” (UNESCO, 2003).
Mas será que o patrimônio histórico cultural está sendo valorizados dentro da cidade do
Crato? Para que eles cumpram sua função de construtores de identidade e de representantes de uma
história local, ele precisam que o olhar da cidade se volte para eles. No entanto na dissertação da
autora Antônia Otonite Cortez ela afirma que por volta da segunda metade do século XIX:

Os esforços de intelectuais, políticos, religiosos, e capitalistas,
consubstanciaram-se também na lógica do contraste em relação ao Juazeiro
do Norte, orientando a produção simbólica do Crato como “cidade da
cultura” no sentido de uma diferenciação e de uma superioridade cultural do
Crato na região, através da valorização de uma cultura letrada e da
reprodução dos padrões de condutas civilizadas para homens e mulheres
(CORTEZ, 2001: 14).
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Ou seja, olhar de valorização da cidade do Crato passou muito tempo voltado apenas para
cultura letrada e para reprodução dos padrões de conduta e de comportamento que os homens e
mulheres da cidade deveriam ter, com o objetivo de ultrapassar, ser melhor que a cidade de Juazeiro
para se destacar na região. Pois a cidade de Juazeiro estava em grande fase de desenvolvimento
econômico devido ao crescimento das romaria, e assim surge essa rivalidade entre as duas cidades.
Dessa forma, a preocupação em ultrapassar a cidade vizinha fez com que o olhar sobre a
importância do patrimônio cultural praticamente fosse inexistente nessa época, pois o intuito era
apenas o desenvolvimento econômico e político da cidade. Podemos observar então que esse
patrimônio foi esquecido no passado e que continua a ser esquecido atualmente, visto que grande
parte do patrimônio histórico do município está em péssimo estado de conservação, como o antigo
Cassino Sul Americano e a Antiga Cadeia da cidade.
O Teatro Raquel de Queiróz felizmente não se encontra em péssimo estado de conservação,
pois ele se mantém através das mensalidades de seus alunos e de contribuições privadas, uma vez
que nem a prefeitura da cidade e nem o estado do Ceará auxiliam de forma satisfatória para a
preservação e o bom funcionamento do local.
É importante a cidade abrir os olhos para o que ela mesma está deixando de lado, pois a
perda de uma instituição como essa por falta de apoio dos órgãos públicos é de extremo prejuízo
para formação histórica e identitária da cidade. Assim, refletir sobre maneiras que possam ajudar na
preservação do nosso patrimônio histórico é uma excelente forma de mantermos viva nossa própria
trajetória histórica.
O tombamento poderia ser uma dessas maneiras, pois ele no seu fundamento tem como
objetivo a preservação de bens de valor cultural e ambiental considerados de grande importância
pelo governo e pela comunidade. É através das leis, que são aplicadas pelo Poder Público, que
impossibilita a descaracterização ou a destruição do bem.
De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural – IPHAN (2012) uma
instituição pública ou um cidadão comum podem solicitar um tombamento, que passará sob uma
avaliação técnica e à deliberação do órgão responsável pela conservação. O documento de
aprovação de tombamento pode evitar a destruição do bem, agregando assim um maior valor a
instituição.
Dessa forma podemos pensar, o patrimônio histórico cultural da cidade do Crato é
preservado? Será que seus habitantes conhecem e dão importância a esse patrimônio? E o poder
público, será que ele lança um olhar de preocupação sobre ele? Por Que é importante preservar
134

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
esses lugares de memória? Como o patrimônio histórico cultural de uma cidade pode auxiliar na
produção e compreensão da história local da cidade?
A preocupação e reflexão que deveria ser lançada ao patrimônio cultural de uma cidade é um
ponto extremamente importante, pois como já dito anteriormente estes são lugares de memória e
produção de conhecimento, aos quais ao longo do tempo veem contribuindo para formação
históricas de suas cidades e para construção da cidadania.
Mas, por que no Crato a maioria desse patrimônio é deixados ao acaso? Infelizmente nossa
cultura foi moldada desde a época da colonização pelos portugueses para nos preocuparmos e
darmos atenção apenas às coisas que servem para suprir nossas necessidade e interesses
econômicos, pois assim era como funcionava a cultura lusitana no século XIX, segundo a autora
Márcia Moisés Ribeiro, 1997, p.50

O selvagem não limita seus conhecimentos botânicos e zoológicos
simplesmente em função de suas necessidades, as espécies animais e
vegetais não são conhecidas na medida em que sejam úteis, elas são
classificadas úteis e interessantes porque primeiro são conhecidas. Diferente
do português que limitava seu conhecimento simplesmente em função de
suas necessidades, procurava se dedicar a coisas que primeiro suprisse suas
necessidades, na época o lucro, para depois explorar e compreender o
desconhecido, o que deixou de lado.
Dessa forma, o olhar de atenção do poder público, por exemplo, não se lança para esses
patrimônios da nossa cidade, os quais não possuem como objetivo e função produzir lucro, assim
interesses por essas áreas por parte desses representantes, praticamente não surge, deixando muitas
vezes ao acaso esses lugares de tão importante valor histórico.
Então, como os habitantes dessa cidade vão poder conhecer e compreender a importância do
seu patrimônio, se muitos nem sabem que eles existem na sua cidade? Pois não existirem
iniciativas, projetos ou eventos que possuíssem o intuito de preservar e divulgar por exemplo. Como
o Teatro Raquel de Queiróz vai ser analisado como um patrimônio histórico cultural de grande
importância que contribuiu para a trajetória histórica do povo do Crato e consequentemente na
participação da história local desse lugar, se as iniciativas como as citadas acima não existem? São
essas exemplos de questões que pretendo responder ao longo do trabalho, as quais me guiarão no
processo de reflexão e compreensão acera da temática estudada, e que possibilitará ao leitor
também refletir sobre o assunto abordado.
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Desse modo, ao longo da pesquisa foi discutido o conceito de patrimônio histórico cultural,
como ele pode ser inserido dentro da história local, bem como sua relevância, a importância da
preservação que esses lugares de memória possuem e um pouco da trajetória histórica do Teatro
Raquel de Queiróz. Partindo do objetivo de proporcionar uma maior conhecimento sobre essa
patrimônio histórico cultural da cidade do Crato.
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A FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE HISTÓRIA:
OBSERVAÇÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA DO PIBID
Juliana do Nascimento Farias3
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Orientador: Iarê Lucas Andrade5

INTRODUÇÃO

Apresentaremos neste trabalho como foi realizada e aplicada em sala de aula uma das
oficinas desenvolvidas neste ano de 2015, através do subprojeto história cujo tema é: Cidadania,
memória e identidades, saberes e práticas para o ensino de história. Deve-se ressaltar que a temática
que está sendo discutida atualmente é cultura juvenil e as novas tecnologias para o ensino de
história. Partimos deste eixo norteador para podermos planejar e executar alguns trabalhos na
escola, dentre eles duas oficinas que foram realizadas nesse primeiro semestre do ano, realizada
entre os dias 04 e 08 de junho de 2015 na escola estadual de educação profissional professor
Moreira de Souza, bem como seus resultados alcançados e avaliações, A oficina contou com a
participação de estudantes da instituição, da professora supervisora e dos alunos bolsistas do PIBID
história URCA. A seguir será melhor detalhado esta atividade desenvolvida por nós e as reflexões
sobre a sua importância para o ensino de história e os seus objetivos.

A evolução da fotografia

Destacando a fotografia como uma das ferramentas importantes para o ensino de história,
remontaremos a seguir um pouco da sua evolução no decorrer do século XIX, e alguns dos
processos que permeiam a sua construção trazendo para a contemporaneidade. De fato ela foi
oficializada no ano de 1836, sendo utilizada de forma rudimentar em outros momentos da história.
3

Aluna bolsista do programa institucional de bolsas de iniciação a docência –PIBID, vinculada à CAPES. E-mail:
anajuliagomesdeoliveira30995@hotmail.com.
4
Aluna bolsista do programa institucional de bolsas de iniciação a docência –PIBID, vinculada à CAPES.
5
professor doutor do departamento de história da Universidade regional do cariri – URCA, coordenador do
subprojeto PIBID História URCA.
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Revolucionou as Artes e principalmente as visuais.
Inicialmente estava mais associada a físicos e astrônomos, e de inicio causou um pouco de
temor aos pintores, pois os mesmos pensaram que o seus ofícios se extinguiriam com a tão incrível
descoberta. O século XX foi o momento em que ocorreram várias transformações no campo
fotográfico; principalmente no que diz respeito a técnica como a revelação da foto em si. Houve
uma diminuição do equipamento para que ficasse mais prático para os foto jornalistas que mais
utilizavam estas técnicas.
A fotografia digital surge no final dos anos 1980 trazendo toda uma diversidade, além de
possibilitar aos profissionais fotógrafos efeitos especiais como cortes, mudanças de cores e dentre
outros ajustes. Passou por um longo processos de transformações e ainda continua em transição. È
partindo destes aspectos que os historiadores devem selecionar e analisar de forma crítica as
imagens pois a fotografia capta aquilo que o profissional ou individuo deseja ver ou retratar,
deixando alguns elementos relevantes fora da vista da sociedade.
Por isso deve-se analisar bem estes registros, principalmente quando se refere a um fato
histórico, nos ajudando a ver o mundo e as suas estruturas de várias formas e óticas. Vejamos o
que Kossoy nos fala sobre isto:
A fotografia, uma das invenções que ocorrem naquele contexto, teria papel
fundamental enquanto possibilidade inovadora de informação e
conhecimento, instrumento de apoio á pesquisa nos diferentes campos da
ciência e também como forma de expressão artística.(KOSSOY,1994: 14).
Conclui-se então que é imprescindível a importância e compreensão da fotografia como um
objeto de valor documental seja para o ensino, como também para os historiadores e pesquisadores
de outras áreas. Quando esta se agrega a campos como história, jornalismo gera comunicação e
conhecimento de culturas diferentes, possibilitando estudos mais detalhados e precisos. Assim está
gerando uma ampla gama de informações, questionamentos e suposições para pesquisadores em
geral.

Desenvolvimento

Nesse momento iremos fazer uma descrição minuciosa de como ocorreu toda a atividade
realizada na escola. A oficina intitulada “fotografia: o seu surgimento e a sua contribuição no século
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XIX, ocorreu entre os dias 08 e 22 de junho na referida escola sendo dividida em três etapas, para
que fosse bem executada e atendesse aos critérios e objetivos estipulados durante o nosso
planejamento semanal.
Na primeira etapa realizada no dia 08 de junho foi feita uma contextualização acerca da
história da fotografia, como se deu o seu surgimento e evolução no decorrer do século XIX até
chegar no século XX, período em que a fotografia e as máquinas fotográficas ganharam mais ênfase
e se tornam mais popularizadas e utilizadas pela sociedade. Em seguida passamos uma série de
imagens relacionadas a alguns contextos históricos, com o intuito de mostrar aos participantes a
importância que a fotografia desempenha tanto para o ensino como o aprendizado de história,
chamando a atenção de que em alguns casos a fotografia pode não representar ou demonstrar o
contexto real do objeto em estudo.
Nesta segunda etapa realizada em 22 de junho, no período da tarde entre as 14:00 e 16:30,
realizamos as últimas ações desta atividade. A principio, esta etapa foi aplicada em três momentos
distintos. No primeiro deles demos continuidade as ações da última semana, falando da evolução
tanto da máquina ( e equipamentos fotográficos), como dos tipos de fotografias do séc. XX e XXI,
pois foram surgindo novas fotografias que iam desde a evolução das fotografias de famílias até o
desenvolvimento de novos tipos como o fotojornalismo contemplando inclusive a SELFIE, pois
embora esta seja tão vista e praticada como algo novo e recente, é uma prática antiga muito
utilizada na atualidade.
Logo após selecionamos algumas imagens de diversos contextos históricos dos séculos XX
e XXI, como a participação do Brasil em guerras, bombas e efeitos catastróficos pelo mundo,
imagens da crise de 2008 que teve repercussão mundial e dentre outros, para realizarmos uma
discussão com os alunos de como a fotografia é importante para a história, por tratar-se de uma
fonte histórica e demonstrar aspectos e peculiaridades de momentos que não presenciamos, mas que
podem ser observados a partir do acervo fotográfico existente.
Levando em consideração o eixo norteador de nossas ações: “cultura juvenil e as novas
tecnologias para o ensino de história”, levamos algumas imagens que retratavam o jovem durante os
anos 1990 aos de 2000, fazendo com que os alunos pudessem pensar sobre a atuação do jovem ao
longo de algumas questões históricas, os seus modelos e condições juvenis postas no decorrer do
tempo e como a fotografia retratava o jovem.
Na última etapa foi confeccionada e produzida uma máquina fotográfica, utilizando alguns
materiais como a caixa de sapatos, vidro de lupas, colas, tesouras e outros materiais. Construímos
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uma máquina fotográfica que ao ser colocada frente a um objeto, captura a sua imagem assim como
faziam antigamente. Ao terminar o processo de confecção os alunos saíram por alguns espaços da
escola fotografando alguns objetos com a câmera produzida pelos mesmos.
Reflexões dos momentos

A partir da temática desse ano e de nossas discussões em torno de aspectos voltados para a
juventude, percebemos que durante o desempenho de nossas atividades na referida escola, a
proximidade que os alunos tinham com o ato de se auto fotografarem e fotografar os demais, que
nos veio a ideia e necessidade de mostrar a importância da mesma, as suas contribuições tanto para
a vida de cada um como para se avaliar determinados processos e contextos históricos.
Terminado o momento de descrição da oficina é preciso fazer a reflexão destes, destacando a
algumas questões relevantes para a aprendizagem tanto dos alunos como a nossa enquanto futuros
professores de história. Qualquer outra atividade exige uma reflexão, pois bem sabemos que a partir
da escuta o educador poderá compreender e lidar com os desafios impostos pela escola e também
pela própria sociedade. Buscando pensar as suas ações, verificar as estratégias e métodos utilizados
e se estas foram capazes de contribuir para o ensino- aprendizagem de ambos.
Levando em consideração a importância do ato de refletir sobre as ações realizadas durante
este trabalho é que iremos avaliar e pensar alguns de seus principais momentos. Na introdução da
oficina, buscamos fazer com que os alunos conhecessem um pouco sobre a história da fotografia,
falamos do seu surgimento e evolução ao longo dos séculos XIX e XX, levamos inclusive uma
máquina fotográfica antiga para que os alunos pudessem conhecer um pouco deste equipamento
antigo.
Os estudantes ficaram surpresos diante de tantas informações de que não sabiam e
principalmente com a câmera fotográfica que era tão diferente das utilizadas nos dias atuais. Esta
etapa favoreceu aos alunos um pouco da teoria através da história da fotografia, mas também
proporcionou-lhes uma proximidade maior com uma das máquinas que apesar de não tão antiga,
mostrou-se algo novo e recente para os alunos que não a conheciam.
Com relação as demais etapas de continuação dos processos de evolução da fotografia e do
ato de se fotografar, a participação se deu de forma mais recorrente, e principalmente no momento
em que foi colocada

algumas fotografias referentes a alguns acontecimentos históricos

principalmente as que retratavam

a imagem do jovem em determinadas períodos, os alunos

observaram atenciosamente as fotografias, favorecendo uma leitura crítica do momento e o modo
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em que estavam sendo retratados. Consideremos este momento muito proveitoso, pois pudemos ver
que agora eles não viam somente uma fotografia, mais a importância e o papel que desempenha
tanto para a história como para o cotidiano de cada um.
Por fim foi confeccionada uma máquina fotográfica no estilo câmara escura, para que fosse
possível ·o aluno fotografarem alguns objetos e espaços da escola. Dividimos a turma em grupos,
aonde cada um produziu a sua máquina, esta última tarefa foi para fechar a discussão sobre a
fotografia e o ensino de história e fazer com que os alunos concretizassem na prática alguns dos
aspectos de seu meio que poderiam ser registrados e fotografados.

Reflexão sobre a história na fotografia

Antes de aplicarmos esta oficina nos veio a seguinte questão: afinal qual o papel que a
fotografia desempenha na história e principalmente para o seu processo de ensino-aprendizagem?
Esta indagação nos impulsionou a refletir

um pouco sobre

a sua utilização e demasiada

importância, buscamos um suporte de leituras que nos auxiliaram bastante neste processo para
assim podermos fazê-lo no decorrer desta atividade.
Primeiramente gostaríamos de ressaltar o papel relevante da fotografia para a sociedade,
após a sua criação torna-se um instrumento essencial na busca de identidades, e através dela
capturamos momentos que jamais poderá poderão se repetir Ela não captura apenas uma imagem,
mas nos proporciona uma comunicação, revelando inúmeras interpretações e leituras.
Sendo assim a fotografia é mais do que um registro, principalmente quando se trata de fatos
históricos, permitindo a humanidade registrar momentos que depois poderão servir de objetos de
estudo e observação para várias áreas do conhecimento. Vejamos o que Lopes nos fala sobre a
fotografia:
A linguagem fotográfica é vista como uma prática, que pode ser estimulada
na escola (...). Colocando em foco as múltiplas formas de ver e ser visto, o
ato fotográfico desponta como mais um caminho de problematizações da
vida, que nos permite, através da mediação técnica da câmara fotográfica,
registrar, decifrar, ressignificar, e recriar o mundo e a nós mesmos.(LOPES,
2005: 09).
Partindo do que Lopes nos fala sobre a sua prática em várias áreas destacaremos a seguir
algumas delas. A fotografia como fonte de pesquisa proporciona aos historiadores obter novas e
diferentes interpretações de alguns acontecimentos, pois nos mostra um novo tipo de crítica,
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representa uma fonte de linguagem verbal e não verbal na compreensão de uma determinada época.
Na escola durante a sua aula de história o professor poderá incitar a capacidade investigativa
e criativa dos alunos, visto que o diálogo com os mesmos ajudará a refletir sobre a dimensão
histórica da fotografia e as possibilidades de seu uso na compreensão e interpretação do passado.
Além de ser um recurso didático, envolve uma interdisciplinaridade, pois não é possível ver em
uma imagem somente aspectos historiográficos mas também de outras áreas do conhecimento.
A fotografia é muito útil na aprendizagem dos alunos já que é algo que está tão presente no
convívio e no cotidiano dos mesmos, seja através das Selfies ou até mesmo da fotografia comum,
estimula a capacidade de reflexão e percepção dos alunos, possibilitando várias formas de
interpretações. Promove a integração social dos mesmos fazendo com que eles vejam diferentes
ambientes, contextos e realidades mostrando culturas e realidades diferentes das suas.

A imagem do jovem

Desde o inicio dos tempos o homem vem tentando representar a si e ao ambiente em que
vive, criando imagens e autoimagens que pudessem de alguma forma mostrar-lhes, seja nas pinturas
rupestres, onde deixaram registrado seu cotidiano, mesmo que não intencionalmente criaram seus
próprios registros iconográficos ou ainda na atual explosão das famosas selfie, que fizeram com que
essa pratica se tornasse algo ainda mais forte, para não dizer uma mania mundial.
Desde que surgiu até hoje a fotografia segue os valores e costumes do período que seja seu
contemporâneo, No segundo império aqui no Brasil, as fotos familiares, por exemplo, eram
montadas de forma que a mulher e as crianças sempre estivessem em patamar de submissão em
relação ao patriarca da família, Neste contexto é necessário lembrar que a fotografia é uma
representação, e não necessariamente diz a verdade sobre determinado momento, Mesmo assim a
fotografia demonstra muito sobre o momento histórico que ela foi produzida, segundo Mauad,
Desde a sua descoberta até os dias de hoje a fotografia vem acompanhando
o mundo contemporâneo, registrando sua história numa linguagem de
imagens. Uma história múltipla, constituída por grandes e pequenos
eventos, por personalidades mundiais e por gente anônima, por lugares
distantes e exóticos e pela intimidade doméstica, pelas sensibilidades
coletivas e pelas ideologias oficiais (MAUAD, 1996: 5).
Com o jovem não seria diferente, ele vem sendo representado de diversas formas no
decorrer da história, trazendo em suas representações, a forma de vestir, se comportar e ate a
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evolução do pensamento e das praticas destes. Ao trazer o tópico, a imagem do jovem para oficina,
buscamos mostrar tais aspectos para os alunos e para que eles pudessem tentar identificar-se com o
tema a ser tratado, trabalhamos com imagens do século XX e inicio do XXI, onde discutimos o
próprio caminho seguido não só pela fotografia mais pela representação do jovem e juventude, e
dos próprios comportamentos que hoje compartilham, como por exemplo, o fato de na década de
1920, teria multa para quem vestisse uma roupa de banho que fosse menor que a recomendada por
lei, por ser considerado atentado ao pudor, e nas décadas seguintes a explosão da tão famosa
minissaia, que vem para quebrar com barreiras antes tão bem enraizadas na mentalidade das
pessoas.
O jovem a partir de determinados momentos, passaram a buscar sua liberdade e a querer se
expressar, seja pelo modo de se vestir, nos grupos, nas preferências musicais, no vocabulário, e se
diversificaram enquanto buscavam se tornar iguais ou pelo menos encontrar alguém igual.
Discutimos a partir dessas questões levantadas o próprio sentido de cultura juvenil e de como se
fotografar pode fazer parte dessa cultura. Seja a fotografia que mostra um grupo de jovens Punks na
década de 80 ou uma selfie de um adolescente, está inserido dentro de uma cultura que se manifesta
naquele período, segundo Canabarro:

A cultura fotográfica pode ser entendida como uma das modalidades da
cultura singularizada por constituir uma prática específica de produção, de
circulação e de consumo da imagem e é, também, um dos possíveis meios
que permite a visualização e o entendimento de várias práticas sócioculturais, que compõe o universo dos atores sociais. (CANABARRO, 2005:
36)
Ao trabalhar a imagem do jovem, trabalhamos o sentido mesmo que sucintamente, de
cultura juvenil e de representação, ao trabalhar como fotos de diversas décadas do século XX, assim
como as tiram inicio do século XXI, trabalhamos juventude, comportamento, como foi representada
e se representou por meio de fotografias, imagens, além de como estas podem ser utilizadas para se
fazer história, como eles mesmos fazem parte desta história, assim como disse Canabarro,
Embora a fotografia seja uma representação visual, todos os elementos ou
pessoas que estiveram por um momento em frente da câmera fotográfica são
plausíveis de serem alocados em um determinado tempo e espaço. Esta
possibilidade atesta o caráter histórico da fotografia. (CANABARRO, 2005:
25)
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O jovem atualmente, demonstra uma necessidade ainda maior de se representar que em
tempos anteriores, disseminação e propagação rápida e em grande escala das tão famosas selfies,
demonstram isso, talvez por estarmos vivendo a era da tecnologia e da propagação instantânea de
imagens ou ainda a era onde quase tudo pode ser concluído através de um toque ou um clique, onde
as redes sociais se tronaram quase que indispensáveis para os jovens, que mesmo antes de saber
qualquer coisa sobre a pessoa que conheceu, pergunta primeiro o nome que no perfil destas redes de
comunicação pessoal e talvez por isso a necessidade de se tirar fotos para compartilhar e atualizar a
foto que servirá para lhe identificar no meio virtual, e mesmo porque a quantidade de “curtidas” que
consegue em uma postagem é ainda mais importante. Bruno Fuser, ao relatar uma experiência em
uma oficina de fotografia com adolescentes diz:

As jovens parecem manifestar essa auto-referência narcísica na elaboração
das fotos a todo momento. Mesmo quando já com domínio da máquina, e
passada a excitação ou deslumbramento do início das atividades, o retorno a
si mesmas era algo presente. Não havia, na discussão a respeito das fotos –
ou seja, o que elas significam, o que elas representam – algo muito além do
que as próprias fotos. Dificilmente se obtinha a expressão de um conceito,
de uma abstração a partir da imagem: é como se a imagem bastasse a si
mesma, e não tivesse nenhum significado que a transcendesse (FUSER,
2009: 130).
A produção da câmara escura

Partindo da ideia da evolução da fotografia e da necessidade de representação de si e do seu
ambiente, que o jovem e não só ele mais o homem de forma geral sente, como produto desta
oficina, realizamos junto com os alunos a construção de uma câmara

escura, que funciona

relativamente parecido com as primeiras câmeras fotográficas. A luz entra por uma fresta passando
por uma lente, dentro de uma caixa de papelão bem fechada de modo que não entre luminosidade
por nenhum outro local, os raios de luz se cruzam e formam a imagem no papel vegetal que fica
preso em outra abertura no fundo da caixa, a figura é formada invertida, tal quais as câmeras
convencionais, a imagem também se forma dando um padrão de fotografia antiga.
A experiência tinha como objetivo, fazer que de forma dinâmica eles percebessem não só a
evolução da própria fotografia e como mais ou menos as câmeras funcionavam, mais que eles
exercitassem o sentido e o que entenderam sobre representação.
Logo após a finalizarem a montagem da câmera, eles saíram pela escola buscando perceber
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locais e pessoas, buscando reproduzir os conceitos discutidos agora de forma pratica, embora não
fosse possível a captura da imagem, apenas seria possível visualizar, eles deveriam tentar observar o
que olhavam através das lentas como uma possível representação de um local, objeto ou de um
jovem colega de escola, o registro de um momento que no futuro poderia ser utilizado para entender
a representação do jovem naquele momento histórico. Possibilitando com que vissem o registro
fotográfico como algo que fosse além de um desejo de compartilhar algo em determinada rede
social, mais a entendessem como um registro, muitas vezes não somente pessoal, mais da história.

Conclusão

Nesta oficina, tentamos fazer com que os jovens pudessem transcender a ideia de fotografia
sem significado maior, que seria apenas uma imagem de si mesmo, mais como uma representação
de um momento, de uma cultura, de um período, como algo que pode ser utilizado pela história,
Claro que com muita cautela ate porque ela é uma representação que capta o momento através do
olhar do fotógrafo, por tal razão não pode ser uma verdade absoluta.
Mostrando que a história está presente nas imagens e que eles próprios, ou melhor, a
juventude também esta representada nestas fotografias e presente na história, como sujeitos
históricos e como atores protagonistas dessa história.
A cultura fotográfica acompanha o período histórico a que ela pertence, de tal modo, estes
registros iconográficos carregam vestígios do momento e do local e de determinados valores da
sociedade, Utilizamo-nos destas experiências para fazer um link entre história, memória e juventude
e da relação desta com a tecnologia que fazem parte do cotidiano destes adolescentes.
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POR ENTRE OS CAMINHOS DA MEMÓRIA: A PRODUÇÃO DE FILMES EM UM
EXPERIMENTO PIBIDIANO E SUA ATUAÇÃO DIDÁTICA
Marcio Lúcio Bezerra Pequeno6
Amannda Dativa De Melo Silva7
Orientador: Iarê Lucas de Andrade8
INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência9 (PIBID) objetiva, fomentar a
docência nos cursos de licenciatura para a educação básica. Nesse sentido, para a execução desse
trabalho, o programa conta com 40 bolsistas, cinco professores supervisores de cinco escolas
públicas e dois coordenadores gerais.
A atuação dos bolsistas na Escola Teodorico Teles de Quental10 se mostrou bastante eficaz,
uma vez que, nos propomos a trabalhar com a temática do Golpe Militar no Cariri cearense,
articulando tal propósito com o âmbito de ensino de história. Tal tema e proposta de trabalho
estiveram arraigados como principal objetivo de incentivar nos discentes da referida escola uma
forma diferenciada de se apropriar do tema destacado por meio da produção de um recurso
pedagógico, com a qual poderia ser trabalhada pelos próprios bolsistas nas suas carreiras
acadêmicas e subsidiá-los em seus processos de formação docente.
Dentro desta perspectiva, pensamos que falar sobre a ditadura com os alunos, discutir e
levá-los a fazer as suas próprias conclusões sobre o que se passou, tanto no Cariri quanto no Brasil,

6

Graduação em andamento pela Universidade Regional do Cariri-URCA. Bolsista do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência PIBID- História.
E-mail: marcioa71@gmail.com
7
Graduação em andamento pela Universidade Regional do Cariri-URCA. Bolsista do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência PIBID- História.
E-mail: amanndadativa@hotmail.com
8
Doutorado em História Contemporânea pelo Programa História, Ideologias e Culturas Políticas Contemporâneas da
Universidade de Sevilla/Espanha. Professor Efetivo Adjunto da Universidade Regional do Cariri e Coordenador do
Projeto PIBID/História
E-mail: iareluc@gmail.com
9
O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação
básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência
desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública
de ensino, conta com financiamento da CAPES.
10
E.E.F.M Teodorico Telles de Quental, localizada no município de Crato-CE, na Rua Irineu Pinheiro, 305, Bairro
Pimenta, CEP: 63.105-170, tipificação nível: B, possui 900 alunos matriculados, níveis e modalidade de ensino
ofertados: Ensino Fundamental e Médio- Ensino Regular, a escola funciona nos dois turnos manhã e tarde.
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são de importância ímpar. Assim, os mesmos poderão a partir das memórias da época perceber um
pouco do que se falava sobre o Golpe de 1964, através de conversas e entrevistas com um conjunto
de pessoas que viveram a ditadura militar direta ou indiretamente no Cariri. Nosso principal intento
é perceber como a mesma ocorreu na dimensão do vivido dentro das perspectivas as quais já foram
evidenciadas acima.
Assim, visamos discorrer aqui sobre a dimensão do ensino dentro do produto pensado,
articulando e refletindo sobre isto com o ensino de história que ensejamos tratar. Ministrar aulas de
História constitui tarefa das mais significativas, pois, o professor não é apenas aquele que elabora e
articula conhecimento, mas também aquele que deve dialogar com muitos conhecimentos
diferentes, articulando isto com seu caráter didático e pedagógico. São os alunos que trazem a
informação para o professor e este os orienta para que eles consigam atingir o objetivo proposto,
como afirma Tardif:
Esses saberes provêm de fontes diversas (formação inicial e contínua dos
professores, currículo e socialização escolar, conhecimentos das disciplinas
a serem ensinadas, experiência na profissão, cultura pessoal e profissional,
aprendizagem, cultura com os pares, etc.) (Tardif, 2010, p. 60)
A nossa formação também faz parte de nossa identidade. Não há apenas um saber que nos
torne docente. Há saberes advindos tanto da nossa vida profissional como também pessoal. O
professor é um ser que domina não apenas mecanismos de produção do conhecimento histórico,
mas um conjunto de saberes e habilidades que possibilitam o exercício da docência.
Para incentivar os alunos a se engajar no projeto, vislumbramos trabalhar em meio a
oficinas, as quais foram pensadas para prepará-los antes do trabalho de campo. Nesse ímpeto
objetivamos analisar as repercussões do golpe de 1964 na região do Cariri Cearense mediante a
realização de entrevistas com personagens locais, que foram selecionados a partir de reuniões de
planejamento entre os próprios bolsistas.
Em realidade, intentamos ainda nesse trabalho analisar como tal documentário pode ser
interpretado e levado para a sala de aula a fim de ser trabalhado por professores de História. Para
tanto, consideramos importante a bibliografia estudada nas reuniões semanais do projeto PIBID,
bem como leituras e conhecimentos acumulados durante nossas trajetórias acadêmicas.
Por fim, discorreremos sobre os resultados que alcançamos, bem como as dificuldades
encontradas nesse processo, nos atendo em particular, para com o “fazer” do produto e o “como” foi
produzido, as estratégias utilizadas e as metas objetivadas e alcançadas, encarando tal processo
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enquanto importante fio condutor, sobretudo, das nossas carreiras profissionais. Destacamos ainda
que as habilidades e competências adquiridas serviram como importantes focos para nossas
formações docentes, bem como contribuíram para um amadurecimento acadêmico e pessoal.

O PROFESSOR E SEUS DESAFIOS

Educar é um desafio constante. Nas reuniões semanais do PIBID, nos debruçamos com
diversas leituras que tratam do papel docente. Nesse seguimento, o processo de formação docente
é algo bastante complexo, uma vez que o professor deve mediar os conhecimentos. Nessa aura,
Simone Selbach nos leva a refletir algumas questões:

1 - um chefe escoteiro, que não ensina, mas ajuda seus alunos a prender, 2um diretor de cinema, que cria cenas e situações, inventa cenários e
interpreta emoções; 3- um pesquisador apaixonado, que mostra que a sala
de aula é lugar especial para reelaboração de saberes; 4- um especialista em
ensinar a ver, que mostra que ver é muito mais que olhar.
(SELBACH:2010:22).

Trabalhar História em sala de aula não é tarefa simples. O docente precisa dar sentido a
sua disciplina, inovar, conhecer bem os conteúdos, desenvolver técnicas de ensino, ter uma visão
ampla, e ler, ler muito mesmo, pois é de suma importância o professor de História estar atualizado
sobre o que acontece no mundo, concomitantemente, ele deve também ser capaz de articular
conhecimentos oriundos de tanta leitura e/ou informações que chegam por outros sentidos e
linguagens como a visual e auditiva.
Com a proposta de desenvolvermos um vídeo documentário para depois ser apresentado aos
alunos e a toda a comunidade escolar e acadêmica, fica explícito que o educador necessita utilizar
recursos em suas aulas. Mas que recursos utilizar? Por que usá-los?
Com efeito, o profissional da educação não pode esquecer que esses recursos servem para
complementar suas aulas, e além do mais, não devem ser usados somente por usar, é necessário ter
um objetivo, uma finalidade, ou sua aula será a mesma. Como afirma Leandro Karnal:
Uma aula pode ser extremamente conservadora e ultrapassada contando
com todos os mais modernos meios audiovisuais. Uma aula pode ser muito
dinâmica e inovadora utilizando giz, professor e aluno. Em outras palavras,
podemos utilizar meios novos, mas é a própria concepção de História que
deve ser repensada. (KARNAL, 2008, P. 09)
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O professor também precisa ser um pesquisador, principalmente para poder dar um
incremento em suas aulas. Hoje o historiador possui um leque de possibilidades para desenvolver
uma pesquisa que lhe interessa, pois como sabemos o conceito de documento histórico se
diversificou e se renovou.
O docente tem que estar ciente que documentos oficiais, textos de época, mapas,
ilustrações, gravuras, fotos, pinturas, servem de fontes para o historiador, e ao trabalhar com
pesquisa juntamente com os alunos faz com que todos conheçam a dimensão da história, mas não se
pode esquecer que não é proposta do ensino transformar os estudantes em “pequenos historiadores”
e sim em cidadãos e cidadãs.

POR QUE SE ENSINAR HISTÓRIA?

Ao trabalharmos o assunto sobre o Golpe Militar no Cariri, observamos que a História tem
como objetivo formar cidadãos críticos para o mundo, pessoas reflexivas, participativas, onde
tenham um olhar mais amplo e que o discente além daquilo que lhe rodeia reflita a importância dos
acontecimentos do passado no presente.
É necessário que os mesmos se percebam como agentes históricos, pois a disciplina deve
levá-los a refletir e pensar. Não devem olhar a História apenas como algo distante da sua realidade,
do seu lugar, nem a perceba como um conjunto de fatos sem importância, com datas que precisam
ser decoradas e nada mais.
Abordar essa temática do Golpe Militar é algo fundamental, principalmente quando
discutimos como o mesmo refletiu na nossa região. Por isso torna-se importante o ensino de
História, principalmente quando se traz para a história local.
Nesse mundo, onde a juventude vive rodeada de informações constantemente, conectados,
muitas vezes desconhecem e não param para pensar assuntos que são de suma importância. Aí entra
o professor. Ele precisa estar com uma base sólida de conhecimentos, com uma formação contínua
para poder trabalhar em sala de aula, onde tentará levar os estudantes a uma reflexão.
Nas discussões semanais que obtemos no Projeto PIBID, aprendemos que o docente não
pode ser apenas um mero reprodutor do conhecimento. Ele além de tudo, é um educador. É preciso
“encanta”, envolver e conscientizar o seu aluno.
Mas muitas vezes os professores são desmotivados, por diversos aspectos: formação
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acadêmica deficiente, remuneração injusta, precariedade nas estruturas físicas das escolas e muitas
vezes consciência do que é EDUCAÇÃO. No Programa PIBID, pudemos valorizar nossa profissão
docente, e perceber a importância que a mesma tem para a sociedade em geral.

PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS ALUNOS DA EEFM TEODORICO TELES DE
QUENTAL PARA PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO

Para produzir uma ferramenta pedagógica representada pelo vídeo, foi necessário trilhar
um percurso de formação tanto para os alunos da Escola Teodorico Teles de Quental, quanto para os
bolsistas. A partir de oficinas ministradas pelos graduandos do PIBID/ História, foram abordadas
questões pertinentes à memória, procedimentos necessários para se trabalhar com entrevista oral,
formas de produção de um documentário e uma reflexão sobre o Golpe de 1964.
Todavia, isso só foi possível graças ao grupo de trabalho e estudo, uma das estratégias do
projeto PIBID, objetivando uma fundamentação teórica do documentário, uma vez que, os
coordenadores do projeto nos propiciaram uma ampla carga de leitura acerca da produção do curtametragem, história oral, memória e o golpe de 1964. Podemos mencionar: Verena Alberti 11, Barry
Hampe12, Michel Polack13, Alessandro Portelli14, entre outros que nos subsidiaram teoricamente
para a construção da narrativa fílmica pibidiana se tornasse um projeto exequível.
Desse modo, para que os alunos participantes do projeto passassem a desenvolver
competências e habilidades a partir da memória, desenvolvemos um processo de formação que
contou com a realização de oficinas. A primeira oficina foi intitulada “Conexões da memória:
Esquecer e lembrar, dois lados da mesma moeda” que teve como objetivo trabalhar com os alunos
participantes do projeto sobre o que representa a memória, os conceitos necessários para sua
compreensão e como esta deve ser tratada, mostrando como lidar com a mesma no decorrer do
projeto.
Nesse sentido, foram observados que os alunos desenvolveram competências e habilidades
voltadas a ação onde os mesmos puderam perceber as distintas narrativas relacionadas ao passado e
11

Ver mais em: Tratamento de entrevista oral CPDOC, Rio de Janeiro, 2005.
Ver mais em: Escrevendo um documentário, Tradução livre e resumida dos principais tópicos do capítulo 10 de:
MAKING DOCUMENTARY FILMS AND REALITY VIDEOS. Barry Hampe. New York: Henry Holt and
Company, 1997. (Tradução: Roberto Braga).
13
Ver mais em: Memória, Esquecimento, Silêncio. IN Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, Vol.2
14
Ver mais em: O que faz a história oral diferente: IN Revista Projeto histórico, São Paulo, Vol.14, 1997.
12
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seus desdobramentos no presente. É importante ter em mente que trabalhar com a memória significa
considerar algumas fragilidades as quais no entanto, não invalidam os procedimentos.
Paulatinamente, a memória é importante para discutirmos a construção das identidades,
pois ela se realiza a partir de vivências e experiências que se manifestam na memória individual que
são lembranças da nossa própria existência, ou seja, lembranças pessoais e na memória coletiva que
são lembranças compartilhadas com outras pessoas.
Diante disso fica claro que a oficina teve uma abordagem inicial sobre o conceito de
memória, destacando suas relações com a identidade social e fazendo essa ponte com o Golpe
Militar. Assim, discutiu-se também acerca das relações com imagens, textos e vídeos relativos à
história oral e nossas futuras discussões sobre o tema. Vale destacar que a oficina foi bem sucedida,
pois teve uma maior compreensão e participação por parte dos alunos.
Isto posto, a realização da referida oficina propiciou aos alunos alguns conhecimentos
básicos sobre a História Oral, e como as entrevistas devem ser realizadas. Isso foi importante para,
entre outras coisas não confundirem seu trabalho de pesquisadores com o dos jornalistas e
conhecessem o passo a passo simplificado de como trabalhar com as entrevistas e possam atuar
junto aos entrevistados.

O DOCUMENTÁRIO COMO FERRAMENTA DO ENSINO DE HISTÓRIA

O uso do documentário para o ensino de História constitui experiência muito rica para que
o aluno e professor compreendam que a História pode ser trabalhada e estudada de diversas formas,
utilizando de diversos recursos, e perceber que ela é um discurso construído, o que ficou nítido nos
depoimentos e nas próprias narrativas que permeiam o documentário.
Desse modo, os estudantes da Escola Teodorico Teles de Quental participaram ativamente
da construção do produto apresentado. Juntamente com os bolsistas e supervisores realizaram as
entrevistas, leram textos sobre o tema, participaram das oficinas e planejaram suas ações vindouras.
O documentário, deve estar vinculado ao que ocorreu, necessita de um planejamento, de
um roteiro, já que é diferente da ficção. As atividades consistiram experiências novas, pois
retiramos alguns educandos de sala de aula, para que esses participassem do projeto, ouvissem os
depoimentos de várias personalidades caririenses que vivenciaram aquele período de repressão,
fazendo-os refletir e dialogar sobre o assunto.
A contribuição dos estudantes da Escola Teodorico Teles de Quental na idealização do
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documentário foi muito relevante, pois percebemos de imediato o interesse de sua participação, de
aprenderem e o esforço que tinham, comparecendo em nossos encontros, oficinas e entrevistas.
Sabemos que o professor pode através de vídeos, imagens, músicas, poemas, dentre outras
ferramentas, trabalhar esses temas, que são mais complexos e que levam a uma reflexão profunda,
sistematizada, permitindo que a história seja mais instigante, interessante e dinâmica.
Diante dessa produção, levamos em consideração que o professor necessita envolver o
discente, estimulá-lo a novos conhecimentos. A temática ‘’ Ditadura Militar no Cariri’’, fomentou os
estudantes a dialogar e entender que a história pode levá-los a uma criticidade maior como
cidadãos. É muito importante estudar o que houve em sua região, como a ditadura aqui refletiu, pois
isso leva a compreenderem a relação que há entre o seu lugar e o restante do país. Mediante esse
pensamento, constatamos que na produção do documentário privilegiamos a dimensão do vivido,
através do engajamento com as entrevistas realizadas.
A prerrogativa de escolha dos depoentes foi feita com muita atenção, visto que “todo sistema
de pensamento está referido a lugares sociais, econômicos, culturais.” (CERTEAU:2002:66). Pois,
não é a idade, classe social que vai definir o entrevistado, e sim o lugar social de cada um, pois cada
depoimento vem intrínseco com uma versão da “verdade” do acontecimento.
Portanto, o gênero documentário, é um recurso interessante, pois os jovens de hoje, que
vivem conectados, bombardeados de informações constantemente, que utilizam a tecnologia com
frequência, se identificaram de imediato com a nossa proposta. Os alunos da Escola Teodorico Teles
de Quental nos auxiliaram nas filmagens, elaboração de perguntas, enfim, desde o planejamento até
a concretização do produto.
Com efeito, a temporalidade dos entrevistados é observada do presente para o passado, viso
que, no decorrer da narrativa existem comparações e mudanças do regime militar para os dias atuais
como uma perspectiva de progresso em relação a liberdade de expressão que naquele contexto não
existia. Para fundamentar essa perspectiva reproduzimos aqui o seguinte depoimento:

[Nabucodonosor Alves Feitosa] (...) a história tem que estar sempre em
evidência, então pra gente reconhecer que não deve ser revivido, (...)
aprender, (...) tá ai a comissão da verdade, que está mostrando muita coisa,
agora, então a gente tem que saber, a gente tem que conhecer (...) pra evitar
esses erros do passado. Eu não acredito que o Brasil chegue a retroceder a um
ponto desses não, (...). (“Vivo para lembrar: 50 anos do Golpe Militar no
Cariri”, 2014).
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Podemos observar que o assunto os instigou de imediato, pois sair de sala de aula e realizar
uma pesquisa com essa temática Ditadura Militar, faz com que os jovens reflitam, estabeleçam e
contextualizem, analisando o golpe a partir do lugar que vivem, que reflitam mais, e que saibam que
aqui no Cariri, há testemunhas, há relatos de pessoas que foram repreendidas e sofreram naquela
época. Foi um trabalho muito interessante, um aprendizado enorme tanto para nós, bolsistas, como
para toda a comunidade acadêmica e escolar envolvida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em frente a esta grande notoriedade que o docente tem na sociedade, percebemos que o
professor de História tem um papel muito importante. Para este profissional, espera-se sua atuação
na formação cidadã dos educandos, contudo, isto só pode ser visto conforme haja um compromisso
político feito por este. Deve este profissional dar “ferramentas” para que seu aluno reflita sobre sua
importância na sociedade, para que este se veja como membro integrante da mesma, e que veja os
demais indivíduos como protagonistas na construção da história.
O professor de História tem como meta, ajudar ao aluno a superar interpretações demasiado
estreitas e/ou inconsistentes, para tanto, seu trabalho deve partir do pressuposto que todos são seres
atuantes na história. Feito isto, este profissional estará realizando uma meta significativa, qual seja,
formar cidadãos partícipes de sua cidadania. Somente assim, haverá uma sociedade mais
democrática, na qual as desigualdades sociais são podem ser decompostas e superadas.
Consoante a esta grande importância da disciplina história escolar e do professor de história,
este trabalho procurou realizar uma discussão sobre estas premissas. Para tanto, procuramos refletir
e discorrer sobre a produção de um documentário sobre a repercussão do Golpe Militar de 1964 no
Cariri Cearense.
Dessa forma, este documentário fora pensado para uma finalidade didática. Todo o seu
conteúdo tem como meta auxiliar no ensino de história. Nesse sentido, mesmo o sendo um trabalho
amador, tem uma grande finalidade, as falas nele contempladas podem proporcionar uma grande
discussão num momento de uma aula referente à temática.
A maneira como os pontos de vista de cada entrevistado são arrolados no documentário,
pode ofertar ao educando, uma visão mais completa deste período. Em algumas falas há uma maior
carga de emoção, visto que procuramos ouvir pessoas com vivências diferentes, para que
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pudéssemos fazer uma comparação entre os pontos de vistas.
Dessa maneira, face a este material didático, o aluno da escola básica poderá compreender
como um episódio da história nacional, marcada por toda uma construção política, pôde influenciar
na vida dos carirenses que vivenciaram este momento da nossa história. Portanto, este material será
como um recurso pedagógico que se enseja no ensino de história, cujo foco está na possibilidade de
ajudar na compreensão do período contemporâneo e posterior ao golpe de 1964, bem como
proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências que objetivamos com a feitura deste
produto.
Esse tema levou os estudantes a entender e pensar que a história consegue levá-los a uma
criticidade, a torná-los cidadãos participativos. Estudar o que aconteceu na própria região,
trazendo a Ditadura Militar como discussão, possibilitou aos discentes a compreensão da relação
que esse fato possuiu com o Brasil e como o mesmo refletiu em nosso lugar.
Conseguimos instigá-los de imediato a participarem do projeto. Ao saírem de sala de aula,
realizar uma pesquisa sobre Ditadura Militar, foi possível que eles estabelecessem, analisassem e
pensassem o golpe a partir do lugar que vivem. Tudo isso os levou a refletir mais, e puderam
conhecer testemunhas e relatos de pessoas que presenciaram esse período.
As memórias dos entrevistados retomam lembranças de um passado que era permeado de
censura, repressão e falta de liberdade de expressão. O vídeo documentário serve então um
referencial com maneira clara e fácil de compreensão para aqueles que não vivenciaram aquele
período político da história do nosso país.
Foi um trabalho difícil, que exigiu muita dedicação e empenho de todos. Mas um dos
objetivos principais foi alcançado que foi a finalidade didática do curta. Todo o seu conteúdo teve
como objetivo ajudar no ensino de história. O aluno do ensino básico pôde compreender como
um acontecimento da história brasileira, pôde ter influência na vida dos caririenses que
vivenciaram esse momento de censura e repressão.
Em linhas gerais, as metas alcançadas neste trabalho logram resultados salutares para com o
ensino de história. Nesse sentido, se fez necessário elencarmos como se deu sua construção. Dessa
forma, à luz de alguns autores que trabalham com o conceito de memória, pudemos prosseguir com
as entrevistas. Todavia, o mais importante a ser destacado é a função deste texto para o ensino de
história.
Assim, percebe-se que ensinar história é mais que dar aulas, é fazer com que o aluno
produza seu conhecimento, e assim, veja sua atuação na construção da história. Portanto,
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concluímos que ensinar história é um ato de humildade e de respeito ao ser humano.
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Marcio Lúcio e Ieda Amaro. Brasil, 2014.

156

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO PIBID DE HISTÓRIA: PRODUÇÃO E
REFLEXÃO DO DOCUMENTÁRIO CIDADANIA NA FÉ
Maria Geanne Matias Gonçalves15
Aleska Alves de Sousa16
Orientador: Iarê Lucas Andrade 17
INTRODUÇÃO

As discussões em torno da utilização do filme como um recurso capaz de interferir e
contribuir com a educação não é nova, ela vem sendo discutida e defendida desde as primeiras
décadas do século XX, é um recurso que possui a capacidade de fomentar a construção do
conhecimento histórico, um instrumento através do qual é possível, levar os discentes a perceberem
com outros olhares a História, favorecendo a aquisição de um conhecimento problematizado visto
de diferentes maneiras de forma a levá-los a questionamentos, a proporem problemas,
ressignificando os conhecimentos já adquiridos. No entanto, importa deixar claro que o trabalho
com vídeo contém fatores que tanto contribuem para a aprendizagem, como também envolvem
escolhas que interferem e direcionam o resultado final.
Uma produção cinematográfica se configura como artefato cultural
complexo. Envolve uma ampla gama de processos constitutivos, que
perpassam escolhas e possibilidades técnicas, financeiras, culturais e
políticas. Esse emaranhado de questões condiciona a produção de uma
película, seja industrial ou artesanalmente, e interfere no resultado do
trabalho que será observado pelo espectador. (SOUSA, 2012: 05)
Podemos considerá-lo um recurso pedagógico na medida em que apresenta um novo olhar
sobre um determinado fato histórico, e, por conseguinte, emite opiniões e novas análises. O vídeo
será tratado aqui como um recurso que não pode passar alheio às vistas do docente da atualidade,
pois os meios de comunicação fazem parte da vida do aluno estando presentes em todos os lugares,
não podendo ser considerado apenas como entretenimento. Buscamos a partir do acompanhamento
das aulas, de oficinas usando filme e da construção do documentário, inserir mais o filme como
recurso, desmistificar a ideia de servir apenas como em muitos casos de esconder um mau
15
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planejamento por parte do professor, ao passo em que os próprios alunos puderam participar
ativamente da construção de um recurso que foi e continuará sendo utilizados para eles mesmos,
instrumento que instiga o debate, propõe reflexões ao mesmo tempo em que informa.
O filme facilita a percepção das conexões existentes entre o passado e o presente,
contribuindo para que eles possam perceber a influência do passado no tempo presente.
O problema é, portanto, o de verificar as conexões que existem, ou não entre
o saber que emana dos livros escolares, a disciplina histórica e a
informação, entre o jornalismo profissional e a obra dos cineastas, estando
entendido que a história não é simplesmente o conhecimento do passado,
mas a relação deste passado com nosso tempo, a análise das continuidades e
rupturas. (FERRO, 2014: 04).
Ressaltamos que filmes devem contribuir para o enriquecimento educacional, provocando
uma atuação crítica e criativa entre alunos e professores, buscando respeitar as diferentes faixas
etárias de idade e de desenvolvimento cognitivo dos discentes, uma vez que o conhecimento não se
transmite, mas lhes oferece as ferramentas para que este se construa, se elabore e se reelabore
dinamicamente. Para provocar uma discussão proveitosa não se faz necessário que se trate de
grandes produções, pequenos vídeos podem ser suficientes para realizar uma abordagem produtiva
e alcançar os resultados objetivados pelo docente, uma vez que não são somente as imagens
passiveis de análises, mas cada elemento que pode parecer insignificante constitui uma fonte de
conhecimento. Foi a partir dessa perspectiva que a ideia de nós mesmos produzirmos um
documentário surgiu, objetivando contribuir para diminuir os preconceitos e senso comuns que
permeavam as falas dos alunos quando o assunto era religiões.
O filme é abordado não como uma obra de arte, porém como um produto,
uma imagem-objeto, cujas significações não são somente cinematográficas.
Ela vale por aquilo que testemunha. Também a análise não trata
necessariamente da obra em sua totalidade; pode apoiar-se em resumos,
pesquisas séries, compor conjuntos. A crítica não se limita somente ao filme,
integra-o no mundo que o rodeia e com o qual se comunica
necessariamente. (FERRO, 2014: 06).
Esperamos através desse estudo, apontarmos alguns possíveis caminhos que norteiam a
inserção de recursos audiovisuais nas aulas de História de maneira consciente e proveitosa, ao passo
em que contribuímos com algumas reflexões acerca da relação do cinema com a aquisição e a
produção do saber histórico. Por fim, apresentaremos como ponto central os processos e escolhas
que permeiam a produção do nosso próprio material de apoio pedagógico, o documentário
“Cidadania na Fé”.
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ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A DISCIPLINA DE HISTÓRIA E O SEU ENSINO NO
BRASIL

A História é a ciência que influência significativamente a formação do indivíduo,
oportuniza pensar o espaço no qual nos encontramos inseridos, consequentemente contribui para a
formação da consciência crítica do sujeito, auxiliando-os a construírem seus conhecimentos de
forma independente sabendo, “absorver” das teorias que lhes chegam conceitos úteis para o dia-adia e para sua formação enquanto pessoa, como afirma Selva Guimarães: “A história tem como
papel central a formação da consciência histórica dos homens, possibilitando a construção de
identidades, a elucidação do vivido, a intervenção social e praxe individual e coletiva”.
(FONSECA, 2005: 89).
Ela possibilita ao aluno através de uma reflexão mais aprofundada perceber-se enquanto
construtores da História, tendo em vista que as suas metodologias tem dentre as suas finalidades,
contribuir para a formação do cidadão ciente de seus direitos, deveres e consciente das
possibilidades de atuação no sentido de mudança ou de permanência da sua realidade, capacitandoos a discernirem as diferentes formas de atuação e interpretação dos fatos históricos. Esses são
pontos essenciais a serem levados em consideração no estudo da História, que em suas premissas
cultuava um modelo de estudo decorativo, preso a análises superficiais de imagens como afirma a
Historiadora Motta Ferraz.
A escola tradicional pregava um ensino estritamente visual de textos e trato
superficial das imagens (...). Sua prática axiomática se resumia ao saberdecorar. Análises e posturas questionadoras eram suprimidas pela avalanche
textual e documental, fomentando a apatia nos professores e a aversão nos
alunos pela disciplina histórica. (FERRAZ, 2005:02).
Essas atitudes representam uma prática que infelizmente ainda é detectada até hoje nas
salas de aulas, embora esforços venham sendo feitos no sentido de desmistificar esse estereótipo
criado ao longo de tempo.
Verifica-se que a disciplina de História em alguns casos ainda é vista por muitos dos
alunos, como algo que lhes soa desinteressante, decorativa, sem utilidade na vida prática. Este
representa um desafio para futuros docentes de História, tornar a disciplina atrativa, ajudar o
discente a descobrir a importância dos estudos históricos e sua influência no tempo presente.
Esse início da segunda década do século XXI consiste em um período de significativas
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mudanças sociais, políticas e econômicas, que estão se refletindo diretamente no posicionamento
dos alunos perante a sociedade, a escola da qual fazem parte e a História nesse momento amplia a
sua importância na vida desses cidadãos, cabendo ao professor saber problematizar as questões que
veem se apresentando. Muito mais do que conhecimento científico, importa saber orientar e
“treinar” as visões de mundos dos discentes para as mais diferentes situações com as quais eles vão
se deparar ao longo de suas vidas.
A partir dos anos 80 vários estudos se debruçaram sobre uma nova forma de pensar história
e seu ensino, a educação e todos os sujeitos envolvidos, nesses aspectos, fazendo emergir novas
concepções de ensino, já não mais voltadas para a chamada Historia oficial, vista até então, mas
buscando problematizar a realidade vivida especialmente no período posterior ao Golpe Militar.
Algumas dessas mudanças estão explicitas no trecho a seguir:
A característica comum a todas as propostas curriculares para o ensino de
História emergentes dos anos 80 aos “Parâmetros Curriculares Nacionais” é
a mudança do objetivo da disciplina, que passa a ser categoricamente “ a
preparação dos cidadãos para uma sociedade democrática”. Isso é
verificável em todos os currículos e materiais didáticos produzidos no
período pós ditadura militar. (GUIMARÃES, 2003: 92).
Essas mudanças visavam à formação de pessoas mais críticas e menos “conformadas” com
os acontecimentos sociais, com isso inicia-se também um tipo de História linear baseada na
“evolução” dos modos de produção, os estudos começam pelas comunidades primitivas chegando
ao final do Ensino Fundamental II, com a crise dos modos de produção capitalista. Outra novidade
nos anos 80 é a organização do ensino de História por temas e problemas, ou seja, trazer aos dias
atuais as diversas experiências vivenciadas em tempos distintos, buscando romper com essa
linearidade, partindo dos problemas vivenciados por cada realidade social. Talvez a posição mais
acertada para pensarmos o ensino de História no Brasil, assim como esta organizada as novas
produções historiográficas brasileiras.
A atual produção historiográfica nacional e internacional, inspiradora das
novas propostas de ensino de história, ao dar voz e lugar aos diferentes
sujeitos histórico, desafia os modelos ideológicos modificadores,
homogeneizadores, que levam ao obscurantismo e à auto exclusão.
(GUIMARÃES, 2003:95).
Contemporaneamente um dos maiores desafios do professor de História consiste em
desmitificar o estereótipo da História que nada tem haver com os acontecimentos atuais e assim
possibilitar ao aluno instrumentos que contribuam com a sua formação cidadã debatendo sobre a
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contribuição da História para com o desenvolvimento da consciência crítica do sujeito, sabendo que
a disciplina contribui para a formação de identidades, sendo os recursos audiovisuais um
instrumento importante para aquisição dessas habilidades.

O
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DO

CONHECIMENTO HISTÓRICO EM SALA DE AULA

A utilização do cinema para finalidades educacionais não é recente há bastante tempo,
pesquisadores tiveram a iniciativa de registrar suas pesquisas em vídeos, sendo estes considerados
como instrumento de divulgação de valores, ideologias e conhecimentos diversos, vejamos.
A preocupação com o cinema e a sua utilização na educação não é algo
recente, data do final do século XIX quando pesquisadores de diversos
países se propuseram a realizar pesquisas registrando suas descobertas em
películas cinematográficas. Os registros eram os mais diversos desde a festa
de coroação do Czar Nicolau II, em 1896, na Rússia por operadores dos
irmãos Lumiére, até a filmagem de índios brasileiros da tribo Nhambiquara
por Roquette Pinto em 1910. (ALENCAR, 2007:42).
Porém, para fins didáticos é um recurso que até hoje ainda enfrenta dificuldades de
adequação para a sala de aula, tendo em vista que se trata de um instrumento produzido não
exatamente com finalidades educacionais, outro fator diz respeito ao caso de muitos professores
ainda se sentirem inseguros quanto aos resultados que este recurso possa alcançar.
No entanto, seu “uso” venha se dando pelo menos desde os anos de 1930 a partir do
incentivo dos intelectuais da Escola Nova, também com o apoio do governo de Getúlio Vargas,
visando criar com o auxílio do cinema um sentimento de nacionalidade, ele chegou a criar em 1937
o Instituto Nacional do Cinema Educativo, este foi presidido por um bom tempo pelo homem que
no Brasil daquela época era tido como o maior conhecedor da utilização do cinema com finalidades
pedagógicas, o Edgard Roquette Pinto, que chegou a visitar outros países como a Alemanha e a
Itália a fim de consultar suas políticas de inserção de filmes em ambientes educacionais.
Os filmes produzidos em sua grande maioria com temáticas brasileiras que remetiam a
natureza ao folclore, ao contexto rural, eram distribuídos nas escolas, porém, nessa época seu uso
era mais restrito a uma ilustração dos conteúdos, bem como voltados a criação do sentimento de
nacionalidade brasileira tão almejado pelo governo, este instituto fora extinto no ano de 1967
quando surge O Instituto Nacional de Cinema. Dessa forma, o filme como recurso didático só veio a
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ganhar mais espaço no Brasil a partir do final dos anos de 1980, passando agora a constar em
discussões de cunho pedagógico.
(...) será a partir do final da década de 1980, pela influência da historiografia
francesa, em especial, e pelo alargamento dos meios de comunicação de
massa no país, que o cinema ganhará definitivamente espaço nas discussões
pedagógicas, em livros e revistas científicas e em ações e programas de
órgãos públicos ligados á educação. (NASCIMENTO, 2008: 05)
Outro aspecto que vale ser ressaltado diz respeito às diferentes realidades sociais que se
fazem presentes no Brasil, constituído por uma sociedade economicamente desigual, onde as
oportunidades são diferentes para pessoas que moram em determinadas regiões, bem como para as
que pertencem ao interior do país. Tudo isso interfere nos resultados que a inserção do recurso
audiovisual pode resultar, porém não significa empecilhos para o desenvolvimento de uma
aprendizagem plural voltada para uma educação do olhar, elemento importante nos dias atuais onde
somos bombardeados pela mídia por muitas informações, mas que estas são pobres de
conhecimento, sendo o professor um elemento chave para que este possa se dar. Portanto, podemos
perceber que se usarmos o recurso áudio visual de forma consciente, conhecendo a turma e a
realidade social, cultural e econômica, bem como considerando a faixa etária com a qual estamos
lidando, inserir o vídeo é uma possibilidade válida que favorece a aquisição de um conhecimento
crítico, permeado por reflexões úteis a constituição do sujeito, importante considerar que os
recursos midiáticos não podem jamais substitui um livro didático tão pouco o professor, mas pode
facilitar e melhorar o processo de construção do conhecimento.

LUZ, CÂMERA E AÇÃO: O PROCESSO DE PRODUÇÃO FÍLMICA DE UM
DOCUMENTÁRIO

No processo de construção do documentário “Cidadania na Fé”, tinha de início como
temática as práticas religiosas presentes no Bairro Vila Alta, o ou que eram praticadas por alunos da
Escola José Alves de Figueiredo. No decorrer no processo fora estendido para a cidade do Crato
tendo em vista que os praticantes do bairro frequentam os diferentes “cultos” em outras localidades,
tendo em vista a inexistência de lugares no Bairro. Dessa maneira muito se foi pensado e articulado
até sua execução, algo que será explanado neste tópico.
Tal ideia surgiu em uma de nossas reuniões gerais, quando nos foi sugerida à definição e
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organização de um projeto que teria como fim, um produto que refletisse nosso trabalho na escola
juntamente com os alunos. A professora supervisora, Lucivânia Teixeira, propôs trabalhar as
práticas religiosas por entender que essa temática seria de suma importância para a construção da
cidadania e para desfazer certas ideias já cristalizadas sobre os adeptos das mais diferentes religiões
participes da escola em questão.
Por entendermos que a produção de um documentário teria e nos ajudaria a melhor
alcançar os objetivos de fazer com que os alunos refletissem e ampliassem seu campo de visão em
relação às práticas religiosas menos conhecidas, como por exemplo, as espíritas, além de se
perceberem como sujeitos históricos atuantes na sociedade, optamos pela produção fílmica de um
documentário que contaria com a ajuda de alunos que desejassem se engajar no projeto juntamente
com os bolsistas e a professora supervisora.
Todo filme ou mesmo documentário é produto de escolhas e perspectivas, buscamos deixar
isso bem claro para os alunos envolvidos, porém ressaltando que isso não torna tal produto menos
útil a História, e a produção de conhecimento nas mais diversas áreas. Nessa perspectiva buscamos
sempre no decorrer do trabalho deixá-los cientes dessas escolhas e do nosso campo de visão.
O documentário, mesmo o mais didático e voltado para o público escolar, é
um gênero de filme que implica um conjunto de regras de linguagem para a
elaboração do roteiro, técnicas de filmagens, princípios de montagem e
edição, ou seja, implica um conjunto de escolhas dos profissionais
envolvidos na sua realização (até porque seria impossível uma abordagem
totalitária e unívoca de um problema social ou fenômeno natural). Portanto,
o professor deve saber reconhecer essas escolhas por meio do próprio
produto final e apontar controvérsias, interpretações diferentes, problemas
não aprofundados, enfim, todas as questões que o documentário em questão
não abordou. (CAIMI, 2011:04).
Para realizar este trabalho, em conversas e planejamentos anteriores, delimitamos quatro
práticas religiosas mais presentes na fala dos alunos e de professores da escola que conhecem bem
aquele bairro, sendo elas o Catolicismo, o Protestantismo, Religiões de Matriz Africana
(Candomblé e Umbanda) e a Religião do Vale do Amanhecer, que é espiritualista. Elaboramos
também oficinas e rodas de conversa com alunos do 2º ano da escola José Alves de Figueiredo que
estavam participando do projeto, elas tinham o objetivo de melhor prepara-los para a execução do
projeto na prática (em campo) além de fazer com que eles se inteirassem mais de todo o processo
que permeia a produção de um documentário.
Dentre as temáticas trabalhadas nas oficinas e rodas de conversa se insere a apresentação dos
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conceitos bases do projeto PIBID como um todo (Memória, Cidadania e Identidade). Também
foram tratadas as religiosidades que seriam foco no projeto, uma explanação do que seria um
documentário, quais eram os procedimentos básicos para a realização de uma entrevista oral. Todas
essas etapas e exposições foram anteriormente planejadas de modo que os alunos compreendessem
melhor.
Previamente foi pedido aos alunos para identificarem locais e praticantes de cada religião,
também foi realizado um roteiro de possíveis perguntas que pudesse melhor encaminhar as
entrevistas. Foram divididos quatro grupos compostos por alunos e também bolsistas, contando
ainda com a supervisão da professora Lucivânia.
Cada grupo ficaria responsável por identificar e entrar em contato com os possíveis
entrevistados e realizar as entrevistas de uma determinada religião. Após essa etapa do projeto (o
trabalho em campo) nos reunimos para encaminhar e começar o processo de edição do
documentário.
Nesse ponto do projeto, foram realizados diversos planejamentos e reuniões para escolher e
decidir as cenas, as músicas, legendas, sequencias e tudo mais que compõe esse processo de
produção. Foram delimitadas temáticas centrais para guiar as sequencias de entrevistas, a primeira
trabalharia a importância da religião na vida dos entrevistados, a segunda trabalharia as
especificidades de cada religião, como funciona, quais os rituais e as praticas, a terceira seria a
intolerância religiosa e o respeito e por ultimo a sociedade e a religião. Todos esses tópicos serviram
de base para organizar a sequencia das entrevistas e a fala dos entrevistados de acordo com a nossa
proposta.
Depois do documentário já finalizado, analisamos o quanto foi proveitoso todo o trabalho,
foi uma experiência gratificante e enriquecedora, não somente para os alunos que tiveram a
oportunidade de aprender de uma forma diferente, fugindo um pouco da dinâmica da sala de aula e
do ambiente escolar, mas indo a campo, se informando e conhecendo para melhor construir o
documentário, além de poderem discutir e refletir conceitos como o de cidadania, identidade,
sentirem e refletirem sua ação como sujeitos históricos e atuantes na sociedade. Para nós bolsistas,
esse trabalho refletiu positivamente na nossa formação como futuros professores, e também como
ser humano, nos aproximou mais desse ambiente escolar e nos permitiu atuar de forma direta na
escola e na sala de aula.
Nos fez refletir também a importância de inserir novas práticas pedagógicas no ensino de
História e na educação como um todo, numa sociedade cada vez mais tecnológica, é relevante
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inserir esses novos meios e adequá-los a sala de aula. No artigo, “Vídeo Documentário: um
instrumento do ensino-aprendizagem de História”, Márcio Regis e Maria Nahir Batista nos falam
sobre essa inserção do documentário no ensino de História,

O vídeo documentário, quando bem trabalhado na educação básica, pode-se
tornar uma prática pedagógica com dinâmica própria, capaz de instigar o
exercício do pensamento reflexivo, integrando a arte, a cultura, os valores,
propiciando, assim a recuperação da autonomia dos sujeitos e de sua
ocupação no mundo de forma significativa. (REGIS, MÁRCIA, 2012:10)
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Somos diversos historicamente, etnicamente, linguisticamente e, da mesma
forma, somos diversos religiosamente. (SILVA, 2004:02).
Tínhamos uma data na qual deveríamos impreterivelmente estar com o documentário
pronto par apresentar no evento do II Encontro do PIBID da URCA e V Colóquio de formação
Docente, ocorrido entre os dias 3 e 7 de novembro de 2014 na Universidade Regional do Cariri.
Nessa ocasião foi destinada uma manhã inteira a apresentação das atividades
desenvolvidas por todos os pibides da URCA, nosso documentário foi exibido em uma sala
destinada exclusivamente para ele e mais dois de mais duas equipes do Curso de História.
Para ocasião da exibição ocorrida no dia 05 de novembro pela manhã foram convidados a
se fazer presentes o corpo gestor da escola juntamente com outros professores e, sobretudo os
alunos participantes do projeto. Estiveram presentes também os coordenadores de área a professora
Doutora Sônia Maria de Meneses Silva e o professor Doutor Iarê Lucas Andrade, o professor
Doutor Coordenador Institucional do PIBID Francisco Egberto de Melo, dentre outros.
O documentário tem uma duração de 25 minutos e foi bastante elogiado por todos que
assistiram, muitas colocações foram feitas acerca da boa abordagem acerca das religiões que nos
propomos a apresentar, ressaltando os cuidados que se teve em falar mesmo que ligeiramente de
cada uma delas, tenho em vista que estas possuem bastantes características que nos impossibilita de
incluir todas em uma apresentação rápida de uma determinada religião.
Em nenhum período da história houve uma única religião em todo o
mundo, como também nunca foram dominantes as atitudes de tolerância no
passado da história das religiões. A associação entre Estado e igreja é uma
dessas formas de intolerância, não deixando, por isso mesmo, uma boa
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lembrança. A imposição de uma fé como oficial e a consequente exclusão
das outras (inclusive com perseguições declaradas) deixou seu rastro
perverso no passado. No presente, muitos conflitos continuam sendo
alimentados a partir de convicções ou sob a justificativa de crença, como
vemos no Oriente Médio ou na Irlanda (SILVA, 2004: 02).
Essa falta de conhecimento causa o estranhamento que por sua vez gera o preconceito, que
fora identificado entre os alunos da escola José Alves. E nós bolsistas percebemos que ao longo de
cada nova reunião que tínhamos a cada acompanhamento que eles nos faziam nas entrevistas, a
mudança na forma como os alunos viam determinadas religiões, sobretudo as de matriz afro, com as
quais encontramos dificuldades em conseguir alunos que nos acompanhassem nas entrevistas.
Detectamos e alguns vieram até nós revelar que faziam parte de alguma religião espírita,
mas que por medo de sofrer preconceito não revelava aos colegas ou professores. Foram esses
alunos que nos ajudaram a identificar e chegar até os lugares que aconteciam esses cultos, no
entanto eles se recusaram a nos acompanhar. Dessa forma nosso objetivo primordial consistiu em
diminuir os preconceitos existentes, ajudar os discentes a cultivarem o respeito para com a crença
escolhida pelo colega, sempre enfatizando a igualdades entre as religiões e percebendo-as como um
elemento significativo na vida de muitas pessoas, merecendo ser respeitada. “(...) a religião aparece
como elemento estruturador e, ao longo da evolução da humanidade, sempre ocupou papel de
destaque, sendo muitas vezes causadora de transformações e de revoluções”. (COSTA, 2010: 14).
No entanto, o momento mais significativo e gratificante de todo esse processo vivenciado
intensamente durante seis meses aconteceu já esse ano, nos dias 02 e 03 de março, quando a equipe
de bolsistas levou o documentário para ser trabalhado de forma individual nas salas do agora
terceiro dos alunos que participaram da produção do filme, nessa ocasião, pudemos problematizar
diversas questões como:
 Discutir as contribuições da experiência para a aprendizagem dos alunos no processo
de aquisição do conhecimento da história e as nuances que envolvem a sua
produção;
 Ouvir sobre as dificuldades encontradas pelos alunos, assim como perceber o que
eles conseguiram assimilar de aprendizado;
 Expor para os discentes a importância de cada um de nós na construção do
conhecimento histórico, desmistificando a crença de que a história só é constituída
por grandes fatos e pessoas que tenham alguma importância para uma dada
sociedade;
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 Justificar os recortes feitos a partir da proposta do documentário, destacando que a
história é uma construção repleta de sentidos e significados produzida a partir da
ideologia e finalidades do autor.

Com esse momento final, percebemos que nossos objetivos foram alcançados pelas
colocações que ouvimos dos alunos, embora alguns tenham nos passado a ideia de
desconhecimentos ainda de alguns comportamentos dentro das religiões, sobretudo o Candomblé e
a Umbanda, que são menos conhecidas. Foram essas duas religiões que mais instigaram perguntas,
que mais demostraram conhecimento por parte da maioria dos alunos.

(...) as religiões de matriz africana continuam a ser vistas com desconfiança
por grande parte da população e consideradas inferiores ao catolicismo, ao
protestantismo, ao judaísmo, ao budismo e outras. Apesar da apregoada
liberdade de expressão religiosa, no Brasil, as religiões de matriz africana
estão longe de serem valorizadas e respeitadas como o catolicismo, que já
foi à religião oficial, e o protestantismo que foi implantado aqui há algum
tempo. (FERRETTI, 2007: 03).
A citação acima é pensamento da doutora em Antropologia rocha Ferreti, só vem a
confirmar o preconceito enfrentando pelas religiões de matriz africana, essa sua colocação pede ser
percebida na prática ao longo do desenvolvimento do documentário, na recusa dos alunos a
participarem da seleção, das entrevistas, porém ao final do processo percebemos que esses
preconceitos advêm da falta de conhecimento, uma vez que a maioria dos discursos dos alunos
mudou. No dia da culminância dessa fase do projeto, ouvimos muitos relatos manifestando
tolerância e respeito e ouvir esses depoimentos foi muito gratificante nos dando a sensação de dever
cumprido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de participar do PIBID é sem dúvidas, uma iniciativa enriquecedora para
qualquer licenciando, propicia uma oportunidade de reflexão sobre a futura carreira do acadêmico,
participando de maneira ativa da realidade escolar, conhecendo seus avanços e possíveis
dificuldades a serem enfrentadas futuramente, ao mesmo tempo possibilita uma maior aproximação
da Universidade para com o ensino básico e com isso, desenvolver um diálogo que é imprescindível
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entre esses dois campos de conhecimento. Nada substitui uma experiência prática, onde podemos
participar do cotidiano de uma escola, por um período de tempo significativo, conversar com
alguém que já tem certa experiência nessa área, ir se inteirando de temáticas como: métodos de
ensino, critérios de avaliação, concepção de História escolar, dentre tantos outros aspectos que nos
fora possibilitado conhecer.
Ficou claro que o professor de História desempenha um papel significativo na formação
cidadã, e que há uma série de possibilidades para que este possa direcionar sua prática com a
finalidade de instigar seus alunos. Dentre elas podemos conhecer um pouco mais acerca da inserção
e dos resultados e os cuidados que se há de ter ao trabalhar com recursos áudio visual, ou midiático
de uma forma geral, mas que é uma iniciativa válida e enriquecedora, que enfrenta dificuldades de
execução como qualquer outra, mas que se bem planejada certamente contribui para uma melhora
na educação e na aquisição de conhecimentos diversos que vão além de temas históricos, pois é a
educação para uma vida.
Percebemos que não há uma fórmula a qual possamos seguir futuramente, a fim de tornar a
nossa atuação profissional a melhor possível, tendo em vista que o ambiente educacional passa por
constantes mudanças que se refletem na prática do docente. São inúmeras as realidades dentro de
uma sala de aula que requerem a todo instante uma postura diferenciada do educado. Cada
instituição escolar, cada sala de aula possui suas particularidades, nada se repete na docência, e cada
dia o professor torna-se mais importante para auxiliar na construção do conhecimento e formação
de uma nova sociedade que seja socialmente mais participativa.
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ENSINO DE HISTÓRIA E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES: RELATOS DE UMA
EXPERIÊNCIA COM HISTÓRIA LOCAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA
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INTRODUÇÃO

Pensar o ensino de história na contemporaneidade implica refletir em qual sociedade
sonhamos e construímos cotidianamente e nos nossos espaços de vida. Buscar essas respostas
requer de nós um profundo olhar sobre os desafios do nosso tempo bem como suas exigências
teóricas e políticas. Novas propostas curriculares têm surgido nesse sentido, levando-se em conta os
rumos que a educação básica tem tomado, suas prerrogativas para o futuro. Pois é notória a apatia
dos estudantes do ensino médio em relação à carreira docente. Quando indagados sobre o curso que
pretendem fazer, a maioria lançam respostas que se ligam às áreas que segundo eles trariam um
maior retorno financeiro e mais reconhecimento perante a sociedade. Percebe-se assim que, ser
professor não constitui-se mais em um sonho para os jovens. Dentre os possíveis motivos são
apontadas as políticas de desvalorização, salários baixos, violência, evasão escolar, etc. Porém não é
um demérito ser professor e sim motivo de orgulho, especialmente quando se trabalha com a
história, algo que viabiliza ao professor, qual operário do saber a principal missão da instituição
chamada escola: construir identidades críticas, capazes de pensar a realidade na qual estão
inseridos, tornando-se agentes desta, favorecendo o diálogo entre passado e presente, capacitandoos a enfrentar os desafios do tempo presente e desconstruindo ideias cristalizadas.
A consciência histórica do aluno começa a ser formada antes mesmo do
processo de escolarização e se prolonga no decorrer de sua vida, fora da
escola, em diferentes espaços educativos, por diferentes meios. Assim, a
construção de uma prática e ensino de história que de fato objetive a
formação de cidadãos críticos requer a valorização permanente das vozes
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dos diferentes sujeitos, do diálogo, do respeito às diferenças, bem como o
combate às desigualdades e o exercício da cidadania. (FONSECA, 2010 p:
11)
O professor de História é capaz de pensar uma pedagogia que possibilite ao aluno refletir
sobre seus valores e suas práticas cotidianas, formando uma consciência histórica inerente ao seu
grupo de convívio, à sua localidade, à sua região e à sociedade nacional e mundial.
Nesse sentido o estudo da memória faz-se importante, por conservar resquícios do
passado e da vida cotidiana, de modo a não incorrerem no esquecimento, reavivando assim fatos do
cotidiano eternizados na consciência humana, possibilitando uma reconstrução do passado a partir
de sínteses de memórias, de experiências compartilhadas. Além de ser um fenômeno particular, a
mesma pode ser entendida também como algo coletivo e social, e os elementos que a constituem
estão intimamente relacionados ao cotidiano individual de cada um, seu grupo social, religioso,
cultural. Pode ser considerada ainda como um elemento pertencente ao sentimento de identidade,
tanto individual como coletivo, algo essencial na percepção de si e dos outros, organizando de certo
modo aquilo que se faz mais importante para o sentimento de pertencimento, ou seja, de identidade.
Assim sendo estudar a constituição da memória é algo importante, pois ela está estreitamente
relacionada à construção da identidade e da cidadania de um povo, com base nisso ao final deste
artigo relata-se uma experiência com história oral desenvolvida com a participação de alunos do
ensino médio e da comunidade local.
Neste artigo serão discutidas as propostas lançadas pelo Programa de Bolsas e Iniciação à
Docência (PIBID) História URCA, tendo como objetivo principal possibilitar o diálogo dos
bolsistas e alunos da educação básica envolvidos, com a temática desenvolvida pelo projeto:
Cidadania, Memória e Identidades: Saberes e Práticas Para o Ensino de História de modo que estes
compreendam a memória como construtora de identidades individuais e coletivas. Esse diálogo
entre o ensino de História e a construção da cidadania redimensiona a importância social da área de
história na formação do estudante, uma vez que o capacita para refletir criticamente sobre si e sobre
seu meio social, desenvolvendo neles a competência da autonomia nos vários aspectos da sua vida.
Desta forma ainda tratará sobre as experiências desenvolvidas com os alunos do ensino
médio da Escola José Alves de Figueiredo (localizada na cidade do Crato no bairro Vila Alta) na
produção de um pequeno documentário intitulado: Cidadania na Fé.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE HISTÓRIA NA COSTRUÇÂO DE IDENTIDADES
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O período da história em que vivemos traduz-se por mudanças contínuas e aceleradas dos
avanços tecnológicos, afetando significativamente todos os campos da experiência humana de
forma revolucionária, sobretudo a educação. Essa série de mudanças infere em um conjunto de
demandas e desafios ao professor, onde o mesmo precisa adaptar-se a tais, considerando-as como
um incentivo à requalificação no tocante a sua prática pedagógica, direcionando-a para além dos
objetivos tradicionais, estabelecendo uma relação com a problemática presente, visando o lugar para
o diálogo. Assim, os cursos de graduação na contemporaneidade priorizam formar professores que
por sua vez formarão crianças e jovens com o senso crítico aguçado para a reflexão autônoma,
sujeitos atuantes na sociedade.
A forma como o professor ensina, modifica a maneira como o aluno percebe os elementos
a sua volta, bem como as relações que esses estabelecem entre si, e com o meio, provocando
mudanças no seu modo de entender a si mesmo, os outros e o mundo. Deste modo, um dos
objetivos centrais da educação é promover a construção de sujeitos autônomos, atuantes, políticos e
sociais, almejando os princípios da cidadania, pois, “Em linhas gerais pode-se dizer que ensinar é
empregar determinados meios para atingir certas finalidades.” (TARDIF, 2008: 37)
Dessa forma Quando se fala em educação, fala-se também em cidadania. Segundo Schwart,
o conceito de cidadania passa por uma série de mudanças ocorridas ao longo do tempo. A definição
mais consensual seria: principio segundo o qual os membros que compõem um Estado usufruem de
direitos civis e políticos garantidos por este, ao mesmo tempo em que praticam deveres que lhes são
atribuídos, desfrutando assim de direitos constitucionais e respeitando as liberdades democráticas.
Se o conceito em si já é tão complicado, imagina-se a realidade (Schwartz, 2012:8-27).
Há uma série de discussões concernentes a complexidade do termo. Trazendo-a para o
Brasil, onde direitos básicos são negados a uma grande parcela da população, em uma sociedade
excludente questiona-se o que realmente é o ser cidadão, dentro da rotulação de cidadão de “bem” e
de “mal”. Percebe-se a complexidade do assunto tendo em vista fatores sociais, econômicos,
políticos e culturais, ou seja, todo um contexto, que influencia no desenvolvimento do indivíduo,
tornando o reconhecimento do ser cidadão algo complexo, em um país historicamente marcado pela
política da troca de favores.
Questiona-se assim o papel da educação básica nesse sentido, levando-se em conta que a
maioria da sua clientela pertence às classes medias e baixas. O que esperar dos jovens que vivem
inseridos nessa situação? Como a escola pode contribuir para mudar o rumo desse contexto de
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marginalização? Qual o papel do professor nesse processo, qual mediador do conhecimento e
formador de cidadãos?
Dessa forma o ensino de História desempenha um papel singular para a sociedade, bem
como para o próprio ambiente escolar, pois quando trabalhada de forma articulada com outras
disciplinas, configura-se em um elemento importantíssimo para a formação de identidades, ao
incorporar reflexões sobre o indivíduo, nas suas relações pessoais com o meio onde se socializa.
Para tanto seria interessante o professor de História pensar a sua didática a partir das
experiências de vida dos alunos, numa perspectiva teórico-metodológica que aborde a vida das
pessoas, sua realidade, as memórias e lembranças dos sujeitos de todos os segmentos sociais,
procurando dar voz aos historicamente excluídos dos conteúdos ensinados.
O ensino de História pode também possibilitar o aluno reconhecer a existência da história
crítica e da história interiorizada, vivendo conscientemente as especificidades de cada uma delas. O
estudo das sociedades de outros tempos e lugares pode possibilitar a constituição da própria
identidade coletiva, à medida que introduz o conhecimento sobre a dimensão do outro, de outra
sociedade, outros valores e mitos, de diferentes momentos históricos.
Isso requer do professor a habilidade de buscar sentido e significado para o conhecimento
que ministra, superando a mera transmissão de informações, já que objetiva desenvolver além do
intelectual, a capacidade de pensamento histórico do aluno e a possibilidade de consolidar
habilidade de análise da própria realidade social. Pois no processo de aprendizagem, o professor é o
principal responsável pela criação das situações de troca, de inter-relação entre o estudando e o
vivido, de integração com outras áreas do conhecimento, de acesso a novas informações, de
confronto de opinião, de recriação, possibilitando aos estudantes transformarem suas concepções
históricas.
Nesse sentido, os conteúdos ocupam papel central no processo de ensino-aprendizagem e
sua seleção e escolha deve estar em consonância com as problemáticas sociais marcantes em cada
momento histórico. Além disso, eles são concebidos não apenas como a organização dos fenômenos
sociais historicamente situados na exposição de fatos e conceitos, mas abrangem também os
procedimentos, os valores, as normas e as atitudes.
Por tanto, o objetivo principal do conhecimento histórico é desempenhar o papel de propor
reflexões sobre as representações construídas socialmente e das relações estabelecidas entre
indivíduos, grupos, em seu mundo social e em determinada época. Para tanto é necessário escolhas
pedagógicas capazes de possibilitar ao aluno refletir sobre seus valores e suas práticas cotidianas e
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relacioná-las com problemáticas históricas inerentes ao seu grupo de convívio, à sua localidade, à
sua região e à sociedade nacional e mundial. Percebendo a complexidade dessas relações, o aluno
passará a se autoquestionar sobre qual é o seu real papel na trama da história, como ser social e
cidadão, e como são construídas as identidades pessoais e sociais no tempo.
O sujeito histórico que se configura na inter-relação complexa, duradoura e contraditória
entre as identidades sociais e as pessoais, é o verdadeiro construtor da História. Assim, é necessário
acentuar que a trama da História não é o resultado apenas da ação dos grandes feitos heroicos,
figuras de destaque consagrado pelos interesses explicativos de grupos, mas sim a construção
consciente e inconsciente de todos os agentes sociais, individuais ou coletivos.
A História, concebida como processo, busca aprimorar o exercício da cidadania,
problematizando os conteúdos como ponto de partida para a investigação produtiva e criativa,
buscando identificar as relações sociais dos diversos grupos que convivem em diferentes espaços
sociais e geográficos; perceber as diferenças e semelhanças, os conflitos, as contradições e as
solidariedades, igualdades e desigualdades existentes na sociedade; comparando problemáticas
atuais e de outras perspectivas temporais; posicionando-se de forma crítica no seu presente e
buscando as relações possíveis com o passado.

VALORIZANDO O COTIDIANO NO ENSINO DE HISTÓRIA

A História Local é entendida como uma modalidade de estudos históricos que contribui
para a construção dos processos interpretativos sobre as formas como os atores sociais se
constituem historicamente em seus modos de viver, situados em espaços que são socialmente
construídos. Apesar de estar relacionada a uma história global, a história local se caracteriza pela
valorização dos particulares, das diversidades; um ponto de partida para a formação de uma
identidade regional. Tem sido também compreendida como história do lugar. Nesse aspecto, a
localidade tem se tornado objeto de investigação e ponto de partida para a produção de
conhecimentos sobre o passado.
É a partir do seu local que o aluno começa a construir uma identidade e a se tornar membro
ativo da sociedade civil, no sentido que se apropria dos bens culturais, sendo eles materiais ou não.
A História Local permite ao educando perceber-se como sendo parte integrante da história, não
como um simples espectador do ensino desta, mas objeto e sujeito, construtor de fatos e
acontecimentos que não são lineares, mas permeados de descontinuidades próprias do processo
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histórico. Um ensino mais voltado à reflexão crítica, que trabalha o indivíduo subjetivo em suas
relações pessoais com o seu grupo, suas afetividades, sua participação no coletivo, suas atitudes de
compromisso com classes, grupos sociais, culturais, valores etc.
De acordo com os PCNs (1997), o ensino de História é portador da possibilidade de levar
o aluno a estabelecer relações e produzir reflexões sobre culturas, espacialidades e temporalidades
variadas através da construção de noções que contemplem os seus valores e os de seu grupo,
desenvolvendo para isto relações cognitivas que o levem a intervir na sociedade. Para ensinar
História a partir da experiência de vida do aluno faz-se necessário uma perspectiva teóricometodológica que fale da vida das pessoas, das memórias e lembranças dos sujeitos de todos os
segmentos sociais. É preciso dar voz aos que sempre estiveram excluídos, perceber que "Educação
não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo".( FREIRE,
1987: 82)
A tarefa da disciplina História é fornecer ao estudante um senso de identidade que estimule
e facilite sua cooperação com o outro: pessoas, nações, culturas diferentes. Trabalhando com a
perspectiva da História do Cotidiano, a História se torna mais acessível às crianças e adolescentes
do Ensino Fundamental.
Considerando o eixo temático ‘história, cidadania e identidades’, a proposta dos PCNs é a
de que, no primeiro ciclo, os alunos iniciem seus estudos históricos no presente, mediante a
identificação das diferenças e das semelhanças existentes entre eles e suas famílias. Com os dados
presentes, a proposta é que desenvolvam estudos do passado, identificando mudanças e
permanências nas organizações familiares. O cotidiano deve ser utilizado como objeto de estudo
escolar pelas possibilidades de perceber as transformações possíveis realizadas por homens comuns,
ultrapassando a ideia de que a vida cotidiana é permeada de alienação.
O cotidiano só tem valor histórico e científico no interior de uma análise de sistemas
históricos que contribuem para explicar seu funcionamento, não se tratando apenas de uma simples
descrição de determinada sociedade numa época qualquer, tampouco de privilegiar articulações que
visem as grandes estruturas de poder, políticas e econômicas. Ao contrario seu estudo possibilita
que as tensões e lutas do dia a dia possam emergir, dando voz a atores tradicionalmente excluídos e
marginalizados, o que permitirá uma maior compreensão das estruturas sociais e suas
transformações.
Isso está relacionado à possibilidade de que os alunos possam perceber como suas vidas
fazem parte da História como um todo. Nesse sentido, de acordo com as expectativas de
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aprendizagem, é necessário perceber criticamente os vínculos entre história de vida e história. A
percepção crítica é essencial para perceber não apenas essa relação, mas entender os processos que
se estabelecem nas articulações dos estudos históricos, entendendo sua produção social de tal modo
a estabelecer articulações entre a experiência de vida dos alunos e a compreensão dos contextos
históricos diversos.

A INTERRELAÇÃO ENTRE MEMÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA

Nos PCNs (1997) relativos ao ensino de História, recomenda-se que o aluno aprenda
como romper a passividade frente à sua realidade social, e para isso é necessário que ele desenvolva
competências e habilidades que o levem a pensar a lógica da realidade na construção do
conhecimento.
Conforme as Orientações Curriculares para o Ensino Médio é importante a introdução de
debates em sala de aula para que se compreenda o papel da memória na vida da população, dos
vínculos que cada geração estabelece com outras gerações, das raízes culturais e históricas que
caracterizam a sociedade. A História, como memória, também é uma representação do passado,
porém suas características a diferenciam, às vezes provocando um grave afastamento das duas.
Um compromisso fundamental da história encontra-se na sua relação com memória. É
necessário chamar a atenção dos alunos para os usos ideológicos a que a memória histórica está
sujeita que muitas vezes constituem lugares de memória, estabelecidos pela sociedade e pelos
poderes constituídos, que escolhem o que deve ser preservado e relembrado e o que deve ser
silenciado e esquecido.
Enfatiza-se também a riqueza que o conceito de memória vem adquirindo no âmbito da
história. Evidencia-se, por exemplo, que os lugares de memória são criações da sociedade
contemporânea para reforçar esse conceito desconstruindo a ideia de que o estudo da memoria
refere-se apenas a nacional ou identidades regionais, algo que de certo modo constitui uma forma de
violência simbólica que silenciam e uniformizam a pluralidade de memórias associadas aos diversos
grupos sociais.
Segundo Jacques Le Goff deve haver um vínculo entre a história e a memória:

A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura
salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de
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forma que a memória coletiva sirva para libertação e não para a servidão dos
homens (LE GOFF,1994 pág.477).
Podemos resgatar memórias por meio dos monumentos, histórias dos moradores de um
lugar, e pelos próprios acontecimentos locais. Tudo isso consiste na escolha e construção de um
objeto, operação que pode dar-se a partir de evocações de lembranças, e exige, na análise das
memórias, um rigor metodológico na crítica e na confrontação com outros registros e
testemunhas.Esses autores acima citados demonstram a importância da valorização da memória
como forma de recuperação da história de vida individual e coletiva de um povo.
A questão da memória impõe-se por ser base da identidade, e é pela memória que se chega
á história local. Além da memória das pessoas, escrita ou recuperada pela oralidade, existem lugares
da memória, expressos por monumentos, praças, edifícios públicos ou privados, mas preservados
como patrimônio histórico. Os vestígios do passado de todo e qualquer lugar, de pessoas e de
coisas, de paisagens naturais ou construídas tornam-se objeto de estudo.

RELATOS DE UMA EXPERIENCIA: COMTRIBUIÇÕES DO PIBID HISTÓRIA

DA

URCA NO DESENVOLVIMENTO DA HISTÓRIA LOCAL

O projeto PIBID (Programa institucional de Bolsa e Iniciação à Docência), vem nesse
sentido, como uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização do professor da educação
básica, em parceria com a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior)
e das escolas da rede pública de ensino, promovendo a inserção dos universitários, que estão
iniciando sua formação acadêmica, no ambiente escolar, para que desenvolvam as competências
acima citadas como necessárias a um professor de história, por meio de atividades didáticas
pedagógicas sob a orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola.
Uma proposta metodológica para o ensino de história que valoriza a problematização, a
análise e a crítica da realidade concebe aos alunos e professores perceberem-se como sujeitos ativos
e atuantes na construção do conhecimento histórico, logo são pessoas, sujeitos históricos que
cotidianamente atuam e interagem na construção do conhecimento histórico.
Nesse sentido, cabe relatar aqui as experiências desenvolvidas pelos bolsistas do PIBID
juntamente com alunos do ensino Médio da Escola Jose Alves de Figueiredo no bairro vila Alta em
Crato-ce.
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Em meio a diálogos com os alunos, percebeu-se que um dos aspectos marcantes naquela
localidade seria a diversidade religiosa e como tal priorizou-se desenvolver um projeto juntamente
com eles que visasse aprofundar os seus conhecimentos para além da sala de aula, procurando
orienta-los a respeitar as pessoas pela sua diversidade, desta forma foi feito um cronograma para o
início das atividades.
Após a realização de oficinas nas quais foram discutidos os conceitos de cidadania,
memória e identidades, conduziu-se o debate para a temática das práticas religiosas existentes no
bairro Vila Alta, com o objetivo de refletir sobre a liberdade religiosa como elemento fundamental
para a formação da história local.
A relevância de um projeto como este, pode ser avaliada com base na ideia de desmistificar
estereótipos e ampliar a visão de mundo dos envolvidos. Através do conhecimento que se pretendeu
produzir, procurou-se enfatizar a participação dos alunos como agentes históricos do seu lugar
social em meio a uma região onde a religião predominante é o catolicismo, muitas pessoas acabam
sendo vítimas de constrangimentos por pertencer a uma crença ou prática religiosa diferente.
Neste sentido procurou-se identificar e analisar como as manifestações religiosas presente
ali contribuíram e contribuem para a construção da identidade local, além disso aplicar o projeto de
modo a proporcionar experiências positivas e produtivas à formação dos alunos.
A partir de um mapeamento prévio das práticas religiosas mais evidentes no bairro,
dividiu-se a turma em equipes, para o início das atividades de campo, com o propósito de obter
informações relevantes sobre a temática proposta, procurando envolver os alunos em todas as etapas
do projeto, com o objetivo de aproxima-los da prática de pesquisa. Para isso, produzimos em grupo,
um roteiro de perguntas que foi direcionado para todos os entrevistados.
Como produto final, conseguiu-se produzir um pequeno documentário que servirá de aporte
didático: Cidadania Na Fé, que foi realizado com a participação não apenas dos bolsistas, mas dos
alunos envolvidos, que participaram das oficinas e nas entrevistas.
Desta forma foi possível construir juntamente com os alunos uma narrativa sobre a história
local em que eles se perceberam como participantes do processo de formação histórica, e ainda
procurou-se envolver a comunidade escolar de modo a incentivar o respeito e a aceitação para com
a diversidade.

CONCLUSÃO
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Este artigo teve como um de seus principais objetivos destacar a importância do ensino de
história na contemporaneidade, em sua ampla abrangência que perpassa desde a construção da
cidadania à formação de identidades críticas locais. Tendo em vista que fatores como etnia, religião
e regionalismo inferem nesse processo, constitui-se um desafio voltar-se para uma história que
incorpore em seu conteúdo propostas que possam inserir em sala de aula o cotidiano dos alunos,
valorizando a História Local e as memórias de forma a garantir uma formação consideravelmente
ampla, o que se constitui uma tarefa difícil, tendo em vista as dificuldades impostas pelo sistema.
É necessário que o ambiente escolar forneça condições para que os professores possam
desenvolver novas metodologias para que incorporem os conteúdos de história local em seus
componentes curriculares, inserindo seus alunos como cidadãos críticos no ambiente em que vivem.
Nesse sentido Como futuros educadores, temos a responsabilidade de pensar uma História
que faça parte do dia a dia do aluno, pois somente assim o ensino de História ganhará significado
para eles de tal modo a cumprir o que propõe a nossa constituição: formar cidadãos aptos para o
pleno exercício da cidadania.
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JUVENTUDE, CIDADANIA E ENSINO DE HISTÓRIA: UM OLHAR VOLTADO PARA A
PRÁTICA DO PIBID NA ESCOLA ANTONIO CONSERVA FEITOSA
Tiago Rodrigues Pereira21
Orientador: Iarê Lucas Andrade22
INTRODUÇÃO
Atualmente muito se tem discutido sobre a importância do ensino de história para a
formação cidadã dos alunos da escola básica. Após algumas mudanças de ordem teórica e
metodológica este ensino não é mais realizado da mesma forma que era realizado quando da
eclosão dessa disciplina escolar. Portanto, muda-se a organização desse ensino. Agora, o enfoque do
ensino de história está voltado para os anseios da sociedade contemporânea.

Pensar na escola

na atualidade é pensar em uma instituição que tem como principal meta a formação de cidadãos
zelosos pelo bem comum. Portanto, a função do professor é de grande importância, e sua formação
é de grande valia no processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, buscaremos analisar neste
artigo, como as atividades realizadas na escola Antonio Conserva, localizada na cidade de Juazeiro
do Norte - CE podem contribuir para a formação cidadã dos educandos da referida escola engajados
neste projeto.
Tais atividades são realizadas com o intuito de possibilitar que os bolsistas envolvidos no
subprojeto PIBID História tenham uma experiência com a docência, mesmo ainda no curso de
graduação, visto que o propósito do Pibid é fomentar a docência. Pretende-se com este trabalho
perceber como estas atividades que se propõem em formar educadores, podem possibilitar que os
alunos da escola se vejam como protagonistas de suas historicidades, e assim, se tenha uma
contribuição na construção cidadã destes alunos.
Para a realização destas atividades, o processo de formação foi voltado para as discussões
sobre o conceito de juventude. Portanto, a temática sobre cultura juvenil, usos de novas tecnologia e
ensino de história, volta-se para o tema da juventude na história. Diante de uma prévia formação, as
oficinas foram realizadas, e aqui, buscamos perceber como estas atividades foram desenvolvidas
mediante a temática sobre a juventude.
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ENSINO DE HISTÓRIA E CONTRIBUIÇÃO PARA A CIDADANIA

Na sociedade contemporânea cuja principal característica é a fugacidade pela qual as
informações são apresentadas e um sentimento contínuo do presente, tem-se um intenso debate
acerca da importância do ensino de história. Desta forma, reverbera uma certa inquietude: como a
escola está trabalhando com as discussões sobre as questões sociais? E quanto ao ensino de
história, qual sua contribuição para a formação cidadã do educando?
Diante de tais inquietações, cabe-nos o trabalho de analisarmos qual a importância do ensino
de história para a formação do cidadão. Desse modo, não buscaremos fazer um trabalho exaustivo
para propor respostas prontas, pelo contrário, o que se pretende com este trabalho é aguçar a
discussão sobre a importância do ensino de história na escola básica. Portanto, cabe tentarmos
analisar o significado do termo cidadania. Somente assim, poderemos entender como os jovens da
escola básica estão tendo uma formação cidadã pautada nos princípios atuais de cidadania.
Pensar em ensino de história é também analisar um campo marcado por um compromisso,
cuja decisão leva ao profissional que escolheu como profissão o magistério, tratar seu
posicionamento político, e assim, pensar a escola com um espaço de construção do senso crítico dos
alunos. O compromisso do professor de história na atualidade tem como enfoque, formar cidadãos
partícipes de suas cidadanias. Cabe também a este profissional desenvolver seu trabalho voltado
para a construção do conhecimento do aluno. Mas será que sempre foi assim? Como era o ensino de
história durante o período de seu nascedouro?
A história como disciplina escolar, com seus pressupostos epistemológicos voltados para a
ação cognitiva de jovens educandos, teve origem na França, num movimento de laicização do
Estado francês, como nos mostra Nadai(1993:144) “A História como disciplina escolar autônoma
surgiu no século XIX, na França, imbricados nos movimentos de laicização da sociedade e de
constituição das nações modernas”. No Brasil, o surgimento da história como disciplina escolar, se
dá no mesmo momento de efervescência dos movimentos de laicização que a Europa vinha sendo
palco.“No Brasil, a constituição da História como matéria de pleno direito ocorreu no interior dos
mesmos movimentos de organização do discurso laicizador sobrea História universal” (Nadai,
1993:145).
No entanto, mesmo desvencilhado do ensino religioso, o ensino de história do Brasil por
muito tempo foi marcado pelo trabalho de formação moral e cívica do aluno, como nos mostra
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Bittencourt(2008:61)“desde o início da organização do sistema escolar, a proposta de ensino de
história voltava-se para uma formação moral e cívica”. Assim, o ensino de história em seu
nascedouro era tido como o ensino de uma história épica, dos grandes heróis. Portanto, a obrigação
dos educandos era memorizar o nome de pessoas tidas como importantes, e desse modo, se dava
este ensino. Não estava em foco a formação de um cidadão questionador, mas, pretendia-se
cristalizar uma condição de vencido, silenciado, ressaltando apenas os feitos dos homens tidos
como os “vultos” da Pátria.
Este modelo de ensino de história carregado de equívocos influenciou fortemente a prática
do ensino de história, cujo resultado era um ensino de história excludente no qual os sujeitos
comuns não são vistos como agentes pertencentes à história. A cidadania nesse viés de ensino tinha
como premissa a formação de súditos obedientes ao monarca, sem ser questionador da ação deste.
No entanto, com as renovações teóricas e epistemológicas pelas quais passou a História e o
ensino de história, o conceito de cidadania também é repensado. A partir de então, a primazia deste
ensino é fazer com que o aluno se veja como pertencente à história, não mais um súdito fiel ao
monarca, como pontua Fonseca (2003: 96) “a escola fundamental e média tenta se constituir como
espaço de construção de saberes e práticas fundamentais, reconstruindo a passagem de libertação do
homem: de súdito para cidadão.".
O conceito de cidadania é muito discutido no ensino de história. Assim, para que possamos
entendê-lo, devemos remontar a Antiguidade, para assim, perceber como este conceito sofreu fortes
mudanças de ordem teórica. A palavra cidadania tem origem na língua latim, e na Grécia Antiga
ganha conotação análoga a que conhecemos hoje, portanto, nessa fase da história, a cidadania era
vista como o locus privilegiado da ação da liberdade e das virtudes republicanas, conforme atenta
Botelho e Schwarcz(2012:80 “a palavra cidadão vem do latim civitas, o conceito remonta à
Antiguidade, e na civilização grega adquiriu os significados de liberdade, igualdade e virtudes
republicanas, ainda hoje a eles associados”.
No entanto, esta cidadania na Antiguidade ainda era realizada de forma excludente, pois,
ficava de fora uma parcela enorme da sociedade, isto fica posto em Botelho e Schwarcz(Idem: 9)
“para os escravos não há, portanto, polis, ou seja, cidadão pode ser apenas o homem livre, e esse só
é cidadão participando de uma comunidade.”. Diante do exposto, pode-se perceber que a cidadania
praticada durante a Antiguidade não é a mesma que se pratica na atualidade. Como pontua estes
autores aludidos, a cidadania praticada na Grécia tinha como principal enfoque a participação
política dos cidadãos numa comunidade de pares. Os escravos por não se enquadrarem numa
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sociedade de iguais não tinham o direito à cidadania, portanto, estavam à margem das discussões
políticas.
Na modernidade o conceito de cidadania ganha nova conotação, não se busca mais tão
somente os direitos políticos, a partir de então, tem-se uma alargamento do campo de atuação da
cidadania, e a luta passa a ser também por direitos civis, conforme se ver em Botelho e Schwrtz
(2012:10) “Assim, com o avançar da modernidade(...) o conceito e a prática social da cidadania
ganharam desenvolvimentos decisivos, e foram incorporados definitivamente ao vocabulário e à
experiência política cotidiana.”. Portanto, foi com a modernidade que o conceito de cidadania se
consolidou.
Neste sentido, se a partir da consolidação da modernidade a luta pela cidadania não está
alijada da luta pela garantia dos direitos civis, o ensino de história passa a ter outro lugar nessas
sociedades que querem mostrar-se guardiãs do espírito propugnador da cidadania. Há, assim, uma
nova exigência desse ensino de história. Portanto, não é mais viável um ensino pautado no culto
cívico, mas que respeite a diversidade humana, garantindo a posse dos direitos civis dos grupos
sociais.
Para tanto, precisa-se de uma nova organização política e pedagógica. E, sobretudo, precisase de pessoas que tenham um compromisso com a educação. Assim, o profissional do magistério, o
professor, a partir de então, terá que assumir uma posição mais humana e que tenha como
orientação profissional, a ética e o anseio pela mudança da sociedade. Realizando o seu trabalho de
outra forma, este profissional estará contribuindo para a continuidade de uma prática educativa que
não auxilia na construção da formação da cidadania do aluno.
Portanto, para o “novo” professor que esta sociedade moderna, ou pós–moderna reclama,
precisa-se de um formação sólida. Mas, esta formação não deve ser feita de qualquer jeito, como se
pensa no senso comum, em virtude do descrédito desta profissão por aqueles que sem perceber,
estão contribuindo para a disseminação de um discurso que é um dos males da sociedade, qual seja,
de que o professor está fadado ao fracasso profissional e a miséria econômica por conta de um
baixo salário.
Como é o professor de história que irá atuar cotidianamente na formação cidadã dos jovens
educandos, é necessário que sua formação esteja em diálogo com as discussões sobre a cidadania.
A formação inicial de um professor é de grande importância, pois é nessa fase de formação que este
profissional reunirá saberes oriundos de várias experiências, para assim, formar o seu próprio
conhecimento, e então, ser capaz de fomentar a formação do cidadão.
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Neste sentido, a formação inicial do docente deve ser uma etapa profissional em que os
conhecimentos práticos e teóricos convirjam-se num único propósito, cujo resultado é a orientação
deste profissional ao longo de seu trabalho enquanto agente formador de opiniões. Este profissional
é incumbido de atuar na sociedade e para a sociedade, e para isto, seu trabalho não pode ser feito de
qualquer forma, nem por qualquer profissional que não possua uma formação acadêmica em
História.
Não estamos aqui defendendo a premissa de que os saberes que o professor mobiliza no seu
trabalho esteja somente referente à sua formação, pelo contrário, seu cabedal de conhecimento é
oriundo de uma vida inteira, como se pode perceber em Tardif(2002: 11)” O saber dos professores é
o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e
com a sua história profissional” Portanto, é a reunião desses saberes que possibilita a realização do
trabalho docente.
De posse dos conhecimentos teóricos, o professor estará mais “encorajado” para realizar seu
trabalho docente. Trabalho este que se encontra numa relação conflituosa, cuja marca é a
convergência do desgaste da educação pública com a indisciplina dos alunos. Portanto, importa que
o professor na atualidade tenha coragem para inovar em suas aulas.
O cotidiano escolar encontra-se numa relação permeada por uma diversidade enorme.
Muitas vezes, em virtude desta diversidade, há um embate entre formas de pensar divergentes. É
neste ponto, tão sensível, que o profissional do magistério tem que ser preciso, não pode omitir sua
função de formador de opiniões, de formador de cidadãos. Portanto, o professor deve estar atento a
maneira pela qual seu alunado estar se posicionando, ser audacioso, não se negar e nem negar ao
outro a possibilidade de ousar.
A alteridade é um elemento imprescindível na docência. Com esta postura, poderá este
profissional ajudar seu corpo discente a sobrepor ao egocentrismo. Tal perspectiva não é diferente
para o professor de história, pois ”Ser professor de história é ser um educador.” Fonseca(2003:85).
Diante disso, o professor de história deve saber que seu trabalho é para o aluno e não apenas para
cumprir um horário na escola e receber seu salário.
Esta nova posição exigida para o profissional da educação está calcada nos novos ideais de
escola da atualidade, cuja proposta não é mais levar a palavra do professor como um dogma
incontestável, mas sim, estar atento a questões de ordem social e política, como nos mostra Vieira
na passagem abaixo:
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A escola não mais pode se concentrar apenas na palavra escrita e no saber
docente, mas voltar-se para o cultivo de habilidades que contribuam para
expandir os múltiplos aspectos da inteligência, facilitar a convivência
humana, solucionar problemas e enfrentar situações novas. (VIEIRA, 2001:
52)
Diante do exposto, a escola não é mais o lugar apenas de imposição de uma norma, sem
haver uma extensão das atividades para além dos muros da escola. Pelo contrário, atualmente a
escola tem o papel de possibilitar um protagonismo dos alunos, e assim, valorizar as múltiplas
diversidades, como a étnica, a cultural, a religiosa entre outras. Seu trabalho é para a sociedade.
Mas, muitas vezes esta não é uma tarefa fácil, são várias salas de aulas para o professor,
muito trabalho. Mas, se este profissional estiver preparado sua atuação não será um desastre, pelo
contrário, cumprirá seu papel, formar cidadão críticos, que valorize a diversidade humana, que não
veja o outro como inferior, mas sim como um ser humano, com virtudes e defeitos igual a ele.

JUVENTUDE: UM COCEITO COMPLEXO

Falar em juventude requer um olhar muito cauteloso, pois, este é um conceito que precisa
ser trabalhado no sentido de procurar compreendê-lo como algo para além do fator biológico. Neste
sentido, a juventude é muito mais do que uma fase em que as pessoas têm menos responsabilidade,
como se apregoa corriqueiramente no cotidiano e nas produções midiáticas como as novelas por
exemplo. Diante disso, pretendemos entender como de fato se pode definir o conceito de juventude.
Para a realização deste trabalho teremos como aporte teórico os autores Giovani Levi e Jean-Claude
Schmitt, estes autores serão de imprescindíveis importância para analisarmos como se dá de fato a
construção do conceito de juventude.
Para Levi e Schmttid (1996:9) a juventude é uma fase da vida que não possui uma única
forma, é portanto, plural, ” a história do mundo contemporâneo, (...)lembram-nos sem cessar de que
não existe uma juventude única”. Diante do exposto, vemos que não se pode homogeneizar a
juventude, não há uma única identidade para os jovens. Esta identidade é algo construído ao longo
das vivências de cada grupo de jovens. Portanto, um jovem pode ser religioso, outro ateu. Assim,
existe variadas formas para a juventude.
De fato, a marca principal da juventude é a busca pela formação de sua identidade. Desta
forma, os jovens procuram se enquadrar em uma identidade que melhor os represente. Assim, cada
grupo juvenil de uma dada temporalidade é marcado pelas suas formas peculiares de se vestir,
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conversar, os gostos musicais, ou seja, há uma pluralidade neste grupo social. Mas, afinal, o que
significa ser jovem? É ser apenas uma pessoa dependente de outra, pois ainda não tem
juridicamente o direito de realizar uma série de coisas? É ser uma pessoa que não é mais criança, no
entanto, ainda não é adulta? Diante disto, veremos como se pode tratar esse conceito.
Certamente, ser jovem implica numa dependência de uma outra pessoa, mas, isto não
significa dizer que este jovem esteja alijado de suas responsabilidades, pelo contrário, deve ser ativo
socialmente. Portanto, esta condição de dependência a uma outra condição tida como responsável
não significa dizer que ser jovem é ser inferior, submisso a uma pessoa superior.
Nos dias atuais, o jovem está a cada dia sujeito a um “ataque” de markting, cuja finalidade
é fazer com que sinta-se persuadido a comprar uma quantidade enorme de produtos. Neste sentido,
as consequências são cada vez mais danosas, não que consumir seja danoso, mas sim, o excesso
causado pelo condicionamento à compra, que faz com que a juventude seja presa fácil desse modelo
de sociedade consumista, conforme pontua Baumam:

De fato, os jovens não são plena e inequivocamente dispensáveis. O que os
salva da dispensabilidade total- embora por pouco – e lhes garante certo
grau de atenção dos adultos é sua real e, mais ainda, potencial contribuição à
demanda de consumo: a existência de sucessivos escalões de jovens
significa o eterno suprimento de ‘terras virgens’, inexploradas e prontas para
cultivo, sem o qual a simples reprodução da economia capitalista, (...) seria
quase impossível. (Bauman, 2013:52)
Conforme o exposto acima, a condição de jovem no bojo da pós-modernidade tem uma
implicação econômica muito forte. Desta forma, o jovem é tido como um campo econômico a ser
conquistado, pois sua condição é propícia para o consumismo. Assim, pouco se menciona sobre a
atuação deste grupo social. portanto, relega-se a segundo plano esta parcela da sociedade. Há desta
forma, uma fragilidade na formação das identidades dos jovens, pois o que se espera, é uma pessoa
que tenha anseios consumistas.
Mas, mesmo diante do pensamento econômico da pós-modernidade a juventude é sim uma
fase de atuação política e de criação artística e cultural. Portanto, não se pode ver este jovem apenas
como um ser que se preocupa apenas com a boa aparência, com a foto para postar nas redes sociais,
deve-se vê-lo também como um ser atuante na sociedade. Diante disso, buscaremos entender como
as atividades realizadas na escola Prefeito Antonio Conserva Feitosa, localizada na cidade de
juazeiro do Norte, Ceará, estão contribuído para a construção da cidadania dos jovens desta escola
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que estão participando do subprojeto Pibid História. Para tanto, faz-se mister entendermos como o
conceito de juventude é construído por alguns autores presentes no debate.
Levi e Schmittid(1995), veem a juventude como um conceito que não é medido somente
pelo aspecto jurídico ou biológico, é algo para além disso, é uma construção social, como se
percebe na passagem que se segue “A juventude como construção social: em nenhum lugar, em
nenhum momento da história, a juventude poderia ser definida segundo critérios exclusivamente
biológicos ou jurídicos.” Diante do pensamento destes autores, podemos perceber que o conceito de
juventude não é algo fácil de ser tratado dada a sua alta complexidade. Tal perspectiva, dá-se em
virtude de que o próprio conceito não pode ser mensurado apenas por meio de uma faixa etária ou
mesmo pelo aspecto jurídico.

EXPERIÊNCIAS NA ESCOLA: UMA ATUAÇÃO PARA A CIDADANIA

A educação tem uma grande importância na sociedade, qual seja, preparar os jovens para a
vida, assim, como se percebe em Bauman(2013:25): “O único propósito invariável da educação era,
é e continuará a ser a preparação desses jovens para a vida segundo a realidade que tenderão a
enfrentar.”. Portanto, é função da educação auxiliar os jovens na sua construção da identidade. Para
o ensino de história, a tarefa não é diferente.
Não se pode contestar a importância que o ensino de história exerce para com a formação
cidadã do educando. Desta maneira, o professor da disciplina de história escolar está incumbido da
mobilização dos pressupostos teóricos e metodológicos de sua área de atuação, para assim, ofertar
ao seu alunado condições para poder se beneficiar do ensino de história no cotidiano.
Desta forma, percebendo a importância desse profissional para a sociedade, estamos
dispostos a analisar como as atividades realizadas na escola campo do subprojeto Pibid História,
está contribuindo para a formação cidadã dos alunos desta escola aludida. Para balizar os trabalhos
do ano de 2015, foi comtemplada como linha de atuação deste subprojeto a temática sobre: cultura
juvenil, novas tecnologias e ensino de história. Assim, este trabalho lança luzes para uma
observação do chão da escola. Portanto, o presente trabalho busca uma análise do trabalho feito na
escola, visando pontuar seus possíveis resultados.
Como o principal objetivo do Pibd23 é fomentar a educação básica, o subprojeto História
23

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Docente é um programa de fomento para a educação básica. Tem
como órgão financiador, a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível de Superior), órgão
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vai ao encontro dessa expectativa. Neste sentido, mesmo ainda não sendo professores com uma
formação completa, mas em processo, os bolsistas envolvidos neste projeto tem uma grande atuação
nas escolas. A escola escolhida para a análise, a escola Antonio Conserva Feitosa, está localizada na
cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Buscaremos de forma sucinta refletir como as
oficinas realizadas na escola contribuem para a formação da cidadania dos jovens envolvidos nas
temáticas.
Para o desenvolvimento das atividades, os bolsistas envolvidos neste trabalho foram
instruídos para prosseguirem com suas ações na escola. Após este período inicial de formação, o
qual se deu por meio de leituras de textos sobre o conceito de juventude e sobre o ensino de história,
houve então, o início das atividades.
De início, houve apenas uma oficina para a introdução do conceito de juventude. Nesta
oficina, pode-se comprovar o protagonismo dos alunos nas atividades. Estes ao serem indagados o
porquê de serem jovens, deram respostas subjetivas, mas muito contundentes. A maioria das
respostas dos alunos estavam ligadas ao gosto pelo novo, pelo apreço a diversão, pela faixa etária.
Assim, estes são os aportes que os alunos diziam representar a juventude. Numa segunda atividade,
os alunos foram exortados sobre a importância do trabalho em equipe, e também foi exibido um
vídeo motivacional, cujo foco era o empenho dos alunos no desenvolvimento das atividades.
De maneira semelhante a estas duas primeiras oficinas, a terceira e quarta atividade foram
planejadas com o propósito de levar os educandos a terem uma visão diferenciada da História. Para
tanto, nestas duas últimas oficinas, após uma apresentação do conceito de juventude, houve uma
conversa sobre o que os alunos entendem por ser jovem. Assim, foram utilizados como recursos
nestas oficinas, o data show, quadro, fotografias que se refiram ao ser jovem, pertences dos alunos,
etc.
A dinâmica foi organizada no sentido de promover a interação entre os alunos envolvidos
no projeto. Aos poucos estes alunos foram salientando que cada indivíduo possuem virtudes e
defeitos. Desta forma, com a apresentação de documentários sobre a participação juvenil em
movimentos sociais, estes alunos foram levados a pensarem a juventude como um grupo social de
grande atuação política. Ao final de cada atividade, havia uma reflexão dos conceitos trabalhados.
O que cabe ressaltar neste trabalho é que como a participação destes jovens numa temática
relacionada à juventude, estes se viram como protagonistas de suas histórias, assim, verificaram que

ligado ao Governo Federal.

188

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
ser jovem não é apenas ser taxado como um ser aborrecido e problemático, pelo contrário.Com as
atividades voltadas para a cultura juvenil e o uso de novas tecnologias, estes alunos puderam
perceber que pertencem a um grupo social, cujo motivo de ser às vezes indiferentes com um dado
assunto se dá em virtude da busca por uma solidificação de sua identidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se pode pensar na atualidade num ensino de história que não situe o aluno na sua
historicidade, portanto, a história disciplina escolar tem como principal premissa, levar o educando
ao seu protagonismo na história. Desta forma, o profissional que exerce esta função precisa levar
em consideração o conceito de cidadania, pois, seu trabalho pauta-se na formação cidadã do seu
alunado.
Diante de tal perspectiva, este trabalho pretendeu analisar como as experiências do
subprojeto Pibid História, cuja linha de atuação é cultura juvenil, novas tecnologias e ensino de
história, estão contribuindo na formação cidadã dos educandos envolvidos no projeto. Para tanto,
foram analisadas as oficinas sobre a temática da juventude. Partiu-se de uma análise do chamado
“chão da escola”.
Estas experiências são também de grande soma para a formação profissional dos bolsistas,
pois, a cada atividade na escola, há uma possibilidade de uma aprendizagem nova, visto que, cabe
ao profissional em formação, atentar pra cada ponto da escola, e nas palavras de Lima ( 2012:64)
“levar em conta os objetivos da instituição, seus documentos curriculares, planos e projetos, sua
estrutura e funcionamento (...), ou seja, a escola em movimento”. Portanto, as experiências destas
atividades realizadas na escola foram produtivas para todos que delas participaram.
Percebeu-se também que é com a educação que a realidade do País pode mudar. Somente
com um crédito maior para com esta que a desigualdade social pode ser realmente erradicada da
sociedade brasileira. Tal assertiva, comprova-se pelo empenho dos alunos da escola em realizaras
atividades. Portanto, para muitos o que está faltando é um incentivo maior, e este incentivo pode ser
realizado pelo esforço do professor no seu trabalho.
Portanto, estas experiências mostraram-se exitosas para aguçar o senso críticos destes
alunos. Com as oficinas ministradas no sentido de mostrar que os alunos são protagonistas de suas
histórias, houve uma promoção da formação da cidadania destes alunos, pois, ao passo que estão se
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percebem como seres atuantes na história, simultaneamente estão percebendo que é possível
modificar a realidade na qual vivem, basta tão somente um engajamento político. Desse modo, cabe
sim, ao professor de história atuar na formação cidadã do seu educando, mas para isso, preciso que
este tenha um compromisso com seu alunado. Precisa, portanto, de humanidade na atuação docente.
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ENSINO DE HISTÓRIA E CIDADANIA: UM OLHAR SOBRE AS EXPERIÊNCIAS DO
PIBID COM OS ALUNOS DA ESCOLA TEODORICO TELES DE QUENTAL E DO
COLÉGIO ESTADUAL WILSON GONÇALVES
Flávia Thais Morais Silva24
Suzane Leite de Morais25
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Nos últimos tempos é possível perceber o quanto o conceito de cidadania vem mudando de
acordo com as novas concepções de mundo, e o próprio ensino de História acaba se moldando e se
adaptando aos interesses da sociedade. Percebendo isso, este artigo pretende analisar o conceito de
cidadania ao longo dos tempos, o ensino de História e suas adequações para com os interesses da
sociedade e como o ensino de História vem contribuindo para a formação de cidadãos.
Para isso, as discussões teóricas feitas durante as reuniões semanais do PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) foram de grande importância, no qual foi possível
refletirmos sobre alguns conceitos, como os de Cidadania, Memória e Identidade, que serão à base do
Projeto PIBID- História, pois tratam-se de conceitos que estão sempre presentes e debatidos no campo da
História. Ademais, foram consideradas vivências no espaço escolar do Colégio Estadual Wilson
Gonçalves e a Escola Teodorico Teles de Quental, ambas localizadas na cidade do Crato- CE.
Sendo assim, este texto pretende fazer uma abordagem voltada as discussões sobre Cidadania e o
Ensino de História, na qual será feita uma análise do conceito de cidadania ao longo dos tempos e a sua
relação com o ensino de História.
Cidadania é um termo muito utilizado no nosso dia-a-dia, normalmente associado à noção de
direitos e deveres que devemos cumprir para com a sociedade. Praticar a cidadania persiste em ter
direitos, obrigações e lutar para que estes possam ser colocados em prática. Porém este é apenas um
entendimento a respeito deste conceito, pois embora seja um termo muito utilizado, não se pode falar
numa definição e numa história exata para tal conceito. Em realidade, trata-se de uma concepção sempre
ambientada em diferentes historicidades, e como essas, carregadas de dinâmicas e transformações.
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Nesse sentido a atuação do professor de História constitui um grande desafio, pois seu papel está
diretamente relacionado à construção da cidadania, já que ensinar História é tentar fazer com que os
alunos consigam ter seu próprio ponto de vista; fazer com que construam conceitos e consigam aplicá-los
no seu dia-a-dia; fazer com que os alunos levantem questionamentos e tentem solucioná-los; fazer com
que estes entendam fatos históricos, sistemas sociais, políticos e culturais do passado para que consigam
compreender o mundo em que vivem. Como bem diz Paulo Freire (1996: 21): “ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”.
Sendo assim, ser professor de História é dar condições para que os alunos possam se sentir como
agentes produtores de história e que estão inseridos num contexto histórico. É mostrar que os alunos
também são cidadãos que possuem direitos e deveres dentro da sociedade.
Pensando nisso, escolhemos o Colégio Estadual Wilson Gonçalves E A Escola Teodorico Teles
de Quental para analisarmos como é na prática essa relação do ensino e a cidadania. Os alunos das
especificas escolas foram observados nas aulas de História durante o período dos meses de abril, maio e
junho de 2014. Além desse período, os alunos seguem engajados no projeto PIBID e estão sendo
acompanhando nas oficinas que acontecem nas respectivas escolas.
Nesse sentido, foi possível observar que tipo de ensino de História é oferecido, a participação
dos alunos nas aulas ou oficinas, a forma como os professores interagem com seus alunos e com tudo
isso, estabelecendo conexões com a prática da cidadania.
É importante ressaltar que o termo cidadania surgiu na Antiga Grécia. A palavra Cidadania foi
encontrada na obra III da política de Aristóteles, em que ser cidadão correspondia ter direito de participar
do poder e tomar decisões, porém apenas um pequeno grupo de pessoas eram considerados cidadãos, pois
eram excluídos os trabalhadores que viviam do seu próprio esforço, as mulheres, os escravos e os
estrangeiros.
Percebe-se que o termo cidadania se resumia a uma pequena parcela da população, no qual boa
parte era excluída, em um ambiente histórico-cultural onde inexistiam as noções de direitos para todos os
indivíduos.
O conceito de cidadania ganha relevância com o surgimento dos burgueses no período medieval
e principalmente com o advento da Modernidade, pois o termo vai ganhando fundamentos filosóficos
modernos. Além disso, com a Modernidade e a urbanização, os indivíduos foram se sentindo mais
motivados a lutar por seus direitos, pela sua cidadania, pois nesta época é possível notar que houve uma
série de movimentos sociais que passavam a reivindicar outra concepção de participação com relação aso
direitos e ao acesso aos mesmos.
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No Brasil o conceito de cidadania também passou por uma série de modificações. Durante a
monarquia a sociedade era dividida entre o soberano e seus súditos. O Brasil também passou por uma
experiência marcada pela escravidão, no qual os negros não tinham os mais simples direitos, como os de
liberdade e igualdade, além disso, não eram considerados cidadãos. Porém não só os negros estavam
nesta situação de negação aos seus direitos, mas também os homens livres pobres que eram submetidos à
dominação dos grandes proprietários de terra. Com o advento da República os indivíduos se tornaram
formalmente cidadãos, porém a sociedade ainda era marcada pela desigualdade, pois segundo André
Botelho & Lilia Moritz Schawarcz, em um:

Processo marcado por paradoxos fortes, a Primeira República Brasileira colocou
na mesma cena nacionais e imigrantes estrangeiros; políticas de inclusão social e
exclusão; liberalismo combinado com racismo científico; campo e cidade;
cidadania e barbárie; uma urbanidade veloz com os distantes do sertão,
modernidade e atraso”. (2012: 20)
Na República entram os princípios de cidadania, nessa condição se chega a alguns direitos de
cidadania censitária, ou seja, aquela atrelada a condição econômica do sujeito, onde somente quem
possuía determinadas quantidades de posses poderia exercer algum direito, como o de votar e ser eleito,
por exemplo. Em 1930, ocorre um movimento, onde Getúlio Vargas chega ao poder, e posteriormente
instala o Novo Estado, em que os direitos políticos e civis são extremamente cerceados, ocorre um grande
processo de democratização pós o Estado Novo, com a construção dos elementos de cidadania,
especialmente relativos aos direitos políticos e civis, e se chega ao momento do Golpe de 1964.
Foi somente a partir do final da década de 1970 que finalmente houve um momento importante
para a história da cidadania, no qual se desenvolveu um profundo debate acerca dos direitos, que somente
iriam ser implementados com parte da Constituição de 1988.
Desse modo, podemos perceber que o conceito de cidadania carrega consigo uma série de
significados, pois ela perpassou por muitos contextos e mudanças, em que essas mudanças não podem ser
pensadas como modificações apenas positivas, pois houve não só avanços, mas também recuos e
retomadas.
Da mesma forma que o conceito de cidadania foi se modificando ao longo dos tempos, o ensino de
história e o seu papel na formação da cidadania também passaram por vários contextos históricos.
Entre os anos 1820 e 1830 foram implementados no Brasil projetos educacionais que tratavam da
organização dos currículos, no qual o ensino de História abordava a “História Sagrada”, a “História
Universal” e a “História Pátria” que discutia os embates políticos e sociais ocorridos no Brasil, que
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segundo Thais Nívia de Lima Fonseca envolvia “os liberais e os conservadores, o Estado e a Igreja”
(2003: 43). Isso causou contestações, pois a sociedade era marcada por exclusões sociais, onde os direitos
das pessoas eram renegados, pois ao abordar esses três tipos de História, não havia uma laicização, pois
os professores deveriam fomentar os elementos morais da religião Católica, além disso, deveriam explicar
os marcos temporais do Estado numa linha cronológica e os conteúdos de uma forma generalizante e
global.
Em 1838 foi criado o IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), o qual surgiu voltado
aos interesses das elites políticas e intelectuais como forma de construir uma identidade brasileira que
exaltasse a colonização portuguesa e difundisse a história nacional por meio do ensino de História.

Não por acaso esta questão ocupou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
(IHGB), criado em 1838, em sua missão de elaborar uma história nacional e
difundi-la por meio da educação, mais precisamente por meio do ensino de
História. (FONSECA, 2003: 46).
Sendo assim, havia um grande interesse por parte do Estado em formar cidadãos obedientes ao
sistema capitalista, e ainda havia um enorme interesse em construir e elaborar uma memória nacional para
se estabelecer uma identidade nacional marcada por grandes homens e grandes fatos históricos. Ou seja,
os homens e fatos tidos como simples ou comuns eram excluídos da História.
Ainda no século XX foi introduzida a disciplina “Moral e Cívica”, que tinha o objetivo de formar
cidadãos conhecedores dos vultos grandiosos, para que assim fosse formada a identidade nacional, pois
segundo Thais Nívia: “(...) A partir da segunda metade do novecentos, a disciplina escolar “Instrução
Moral e Cívica”, que, articulada ao ensino de História, visava a reforçar os sentimentos patrióticos da
população”. (2003: 51)
Nos anos de 1950 os conteúdos eram voltados ainda para a formação cívica por meio da
chamada História Tradicional. E nos anos de 1960, principalmente com o golpe militar de 1964 o ensino
de História não mudou muito seu foco no que diz respeito à formação de cidadão conhecedores dos
grandes acontecimentos e personagens heroicos do Brasil, porque esta era uma forma de fazer com que as
pessoas não realizassem nenhuma forma de resistência ao regime militar implantado, pois como afirma
Thais Nívia de Lima Fonseca:

[...] A História tradicional adequava-se aos interesses do Estado autoritário, na
medida em que apresentava o quadro de uma sociedade hierarquizada, cuja vida
seria conduzida de cima para baixo e em que a ordem seria uma máxima a ser
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seguida pelos membros. Sem espaço para interpretação e a análise crítica, não
haveria como instrumentalizar o indivíduo para o questionamento da ordem.
(2003: 56).
Nota-se assim, que o ensino de História era marcado pela exclusão, pois a ênfase do ensino eram
os grandes fatos e homens (heróis), no qual os sujeitos comuns eram excluídos, como se estes não
fizessem parte da História. Como relata Thais Nívia Fonseca: “Nessa concepção, os homens não
aparecem como construtores da história; ela é conduzida pelos “grandes vultos”, cultuados e glorificados
como os únicos sujeitos históricos”. (2003: 58).
Nesse sentido, o ensino de História tinha como consequência formar alunos que pensavam que
eles não faziam história, que eles não eram sujeitos históricos. É nesse contexto que podemos pensar que
como poderia haver cidadania se na própria sala de aula eles eram excluídos da História?
A própria metodologia utilizada pelos professores era a de “transmitir” conhecimentos e
determinar as tarefas a serem cumpridas, enquanto que o aluno tinha a função de receber aquela
informação e cumprir com suas tarefas, não havendo nenhuma interpretação crítica e reflexiva sobre o
assunto, somente interpretativa.
Estabelecendo uma ligação com a prática, foi possível perceber que de fato isso acontecia, pois
durante uma oficina realizada no ICC (Instituto Cultural do Cariri) na Crato com os alunos do Colégio
Estadual, o próprio Jackson Oliveira Bantim27 relatou que certa vez durante uma aula sobre História
Antiga, ele perguntou quem era Tristão Gonçalves, pois era o nome da rua que ele vivia e tinha
curiosidade de saber quem era para saber a própria história do seu lugar, mas por conta desta simples
pergunta o mesmo foi expulso da sala.
Então, uma simples pergunta ou questionamento durante a aula era motivo de expulsão naquela
época. E isso nos mostra que fato havia uma hierarquia de professor em relação aos alunos, pois os
merecedores da fala eram apenas os educadores e não os alunos e nos próprios conteúdos, pois os
assuntos considerados importantes eram apenas os que tratavam de fatos ou personagens importantes,
sendo a história local deixada de lado.
A partir dos anos 70 ocorreram lutas sociais e políticas que trouxeram uma série de modificações
para o conhecimento histórico, no qual os historiadores passaram a criticar o campo da História
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Tradicional e buscaram tratar de “temas e abordagens até então silenciadas na historiografia brasileira”
(FONSECA, Selva. 1993: 116).
Nos anos 80 a disciplina de História voltou-se mais para uma perspectiva cultural e pensar nessa
perspectiva não é simplesmente compreender os interesses da classe dominante e a vontade do Estado, e
sim estudar a História a partir de escolhas sociais. Busca-se romper também com a linearidade dos fatos,
no qual a História não teria nem começo, meio ou fim determinados.
Dessa forma, percebe-se que a partir daí os alunos passaram a ter uma educação voltada às ações
e sujeitos antes marginalizados do ensino de História. O ensino de História passa a valorizar essas
problematizações, análise e a crítica que fazem com que os alunos compreendam que todos eles
produzem história e conhecimento.
É possível perceber que nas referidas escolas acompanhadas, a História e o Ensino que
debatemos nas reuniões semanais do PIBID- História parecem ganhar vida. Não se pode prender a
atenção de todos os alunos de uma só vez, mas a cada aula, cada slide, cada fotografia e dinâmica, o
debate parecia intensificar as curiosidades, e aquela História debatida e pretendida se mostra diante dos
nossos olhos, provando que é possível trabalhar com história sem causar desinteresse ou cansaço.
Na experiência Pibidiana, através das observações do comportamento dos alunos, vemos que são
várias realidades distintas, alunos com os mais diversos problemas, que acabam refletindo em aula. São
adolescentes que vem de famílias problemáticas, desestruturadas e precisam de todo apoio da escola para
a vivência da cidadania. Alguns desses jovens ao saírem de casa deixam seus pais em conflito, levam para
a escola preocupação, temem o que pode lhes acontecer, que assumem responsabilidade muito cedo, sem
antes ter gozado de sua juventude.
Na prática, durante as observações no Colégio Estadual e no Teodorico Teles de Quental, vemos
que os alunos são sujeitos ativos nas aulas, pois sempre que podem participam, fazem perguntas. Os
professores também ao fazerem ligações dos conteúdos com a atualidade fazem com que os educandos
consigam entender melhor o assunto, pois é bem mais fácil aprender algo quando aquele conteúdo faz
parte da nossa vida.
Os conteúdos vistos nas aulas durante as observações do Colégio Estadual Wilson Gonçalves,
especificamente na sala do 3º ano “B”, foi basicamente sobre a primeira Guerra Mundial, a Revolução
Russa, a crise dos anos 1920, a ascensão nazifascista e o período da Era Vargas, trabalhados a partir do
livro didático utilizado pela escola, “História das cavernas ao terceiro milênio: do avanço imperialista no
século XIX aos dias atuais” e também os alunos assistiram nesse período o filme “Operação Valquíria”.
Com relação às aulas sobre a Revolução Russa, os alunos foram levados para a sala do
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Laboratório de informática, no qual realizaram uma atividade virtual, em que havia um texto explicativo e
posteriormente um questionário referente ao assunto, em forma de jogos, cruzadinhas, espaços para
completar frases. Foi uma aula bem dinâmica, em que os alunos aprendiam e ao mesmo tempo se
divertiam com a metodologia da aula. Os alunos formaram turmas de afinidade e ficavam discutindo entre
eles as possíveis respostas para as perguntas da atividade.
No que diz respeito às aulas expositivas sobre os conteúdos da crise dos anos 1920 e a ascensão
nazifascista, foi possível perceber a relação dos alunos com a professora, no qual alguns alunos
mostravam interesse no assunto, falavam informações que já sabiam sobre o conteúdo e a professora dava
esse espaço para que seus educandos tivessem a oportunidade de expor suas ideias. Os alunos assistiram
também ao filme “Operação Valquíria” e em seguida fizeram comentários sobre o que tinham achado do
filme. Uns demostraram ter ficado revoltado pelo fato de ter existido uma época tão cruel com as pessoas,
e ao mesmo tempo impressionados com o plano elaborado pelos militares alemães para assassinar Adolf
Hitler, mas ficaram desapontados por não ter dado certo.
Já os conteúdos sobre a Era Vargas foram expostos por meio de seminários, no qual os alunos
explicaram o assunto tendo como base o seu livro didático. Alguns explicavam lendo o conteúdo do livro,
outros fizeram anotações e exporam. No intervalo de cada explicação, a professora fazia uma pausa e
explicava melhor o conteúdo, para que ficasse mais claro, tanto para os alunos da equipe, quanto para os
outros que estavam assistindo a apresentação dos colegas.
Com relação as experiências na Escola Teodorico Teles de Quental, foi possível perceber que o
aluno não é somente um receptáculo de conteúdos, mas sim, o agente ativo do que lhe é ensinado. Esse
interesse por produzir História ficou claro quando os alunos do 3º ano “B” foram ao CEDOCC- Centro de
Documentação e Pesquisa Histórica - CH da Universidade Regional do Cariri. Um primeiro momento a
fim de aprenderem como pesquisar diretamente nas fontes. Para isso, foi realizada uma oficina com o
professor Jucieldo Alexandre

28

e a partir da mesma os alunos viram como as fontes devem ser

manuseadas e tratadas, também foi discutido sobre um pouco de como chegaram até ali. E um uma
segunda visita para pesquisarem informações sobre o Golpe Militar de 1964 no Cariri, através de jornais
locais da época.
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Esse período de observação das aulas foi muito importante para percebermos como ocorre o
cotidiano de uma sala de aula de ensino médio, a relação dos alunos com os professores, a participação
dos alunos nas aulas, o estímulo que os professores oferecem para que seus alunos possam expor sua
opinião sobre o assunto, seja por meio de perguntas ou fazendo relações do conteúdo com temas atuais.
É nesse sentido que podemos pensar numa cidadania, pois na medida em que os alunos passam a
expor seus pensamentos sobre os problemas ou assuntos da sua realidade eles estão fazendo o seu papel
enquanto cidadão.
É possível perceber então a relação entre o ensino de História na formação da cidadania, pois
comtemplar o aluno de reflexões, análises e críticas a respeito de um assunto é fazer com que este perceba
que ele é um sujeito inserido num contexto histórico, onde ele constrói relações culturais, sociais,
econômicas, politicas.
Sendo assim, as experiências do PIBID foram fundamentais para a construção desse trabalho,
pois durante as discussões teóricas nas reuniões gerais do PIBID- História (URCA) estudamos o conceito
de cidadania e a modificação do seu sentido ao longo dos tempos, e como o próprio ensino de História
também mudava de acordo com os interesses sociais. E por meio das observações nas referidas escolas,
pudemos analisar na prática como ocorrem as relações de cidadania na sala de aula, seja por meio da
metodologia e estímulo dos professores ou da participação ativa dos alunos.
Em linhas gerias, por meio das vivências proporcionadas pelo PIBID- História, foi possível
perceber o quanto a palavra cidadania tem diferentes significados que foram sendo constituídos ao longo
dos tempos e como o ensino de História também foi se modificando e se adequando aos interesses da
sociedade. Sendo possível notar também a atuação do ensino de História na contribuição para a formação
da cidadania.
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A ESCOLA E O ENSINO DE HISTÓRIA O SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DA CIDADANIA
Caio Victor S. Alexandre29
Jhoanderson Alves Dias30

Na atualidade podemos observar uma intensa movimentação presente na nossa sociedade,
em que estão sendo colocadas em pauta várias discussões sobre política, economia, preconceito e
outras. Observamos pessoas de todas as idades e classes sociais expondo suas opiniões, defendendo
suas bandeiras, lutando pelos seus direitos, fazendo valer sua posição de cidadão. Com toda essa
movimentação questionamos: e os jovens compreendem o que significaria essas mobilizações? Eles
sabem o que realmente significa cidadania?
Para que possamos problematizar essas nossas indagações, iremos refletir um pouco sobre as
manifestações de junho de 2013, mobilização esta que se iniciou no Rio de Janeiro a principio por
causa do aumento na tarifa de ônibus, e após este fato se espalhou por todo o Brasil, no qual
milhares de pessoas foram às ruas protestar contra o descaso do governo e sua indignação contra as
obras superfaturadas para a Copa do Mundo que seria realizada no Brasil no ano de 2014, as
pessoas viram aquela mobilização como o momento de expressarem o seu desejo de um país
melhor. Foi algo que nos deixou motivado para ver mudanças significativas na política brasileira.
Mais infelizmente as coisas acalmaram e os descasos continuaram presentes na política brasileira.
Nós escolhemos este fato porque ele tem uma singularidade no qual percebemos a
participação ativa de uma tecnologia presente na contemporaneidade e principalmente no cotidiano
da juventude, que seria a ação das redes sociais. Foi através dela que conseguiram organizar
grandes manifestações, convocar um amplo numero da população e também divulga- lá por todo o
País, fazendo com que as mobilizações de junho de 2013 tivessem a participação da grande massa
brasileira. Outro ponto que gostaríamos de destacar é a presença do jovem nestas manifestações, era
bem significativa a presença deles nesses movimentos e podemos ver alguns bem engajados e
conscientes do que estavam fazendo naquele momento, e conseqüentemente observamos outros que
estavam lá sem nenhum comprometimento, sem noção do que realmente estavam fazendo e o que
significava aquilo. Verificar problemas de pontuação
29
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E exatamente sobre isso que gostaríamos de pensar, que os maiores problemas vividos hoje
pela sociedade é a falta de engajamento e do conhecimento dos cidadãos perante esses problemas
administrativos, são os grandes desequilíbrios naturais, muitas vezes provocados pelo homem, a
violência gerada por vícios e desigualdades sócias. E como corrigir ou simplesmente minimizar os
efeitos desse grande mal presente nas sociedades atuais? A educação e a escola seriam as saídas,
Como afirma sociólogo francês Philippe Perrenoud “nada disso aconteceria, é o que se diz é o que
se ouve, se a escola fizesse o seu trabalho”: educar as novas gerações torná-las “responsáveis”,
“dar-lhes o sentindo da comunidade e da partilha, restaurar a proibição à violência”.
(PERRENOUD. 2005: 09).
Em uma oportunidade que tivemos de estagiar em uma escola de ensino médio na cidade do
Juazeiro do Norte no ano de 2014, na aula de história a professora em sua aula pediu para que os
alunos produzissem uma redação em que eles dissertassem sobre impressões sobre a realização da
copa do mundo e os escândalos relacionados a ela, logo em seguida a professora foi questionada: “o
que isto teria haver com a aula de história?”, ficamos desconfortáveis com este questionamento e
nos perguntamos, aonde iríamos discutir estes assuntos se não na escola? então para que serve o
ensino de história? Será que é só decorar datas e fatos? Onde está o papel do professor como
mediador do conhecimento para desmistificar essa ideia de ensino de história? O que nos
propusemos a realizar neste artigo é uma reflexão sobre a relação do jovem, a escola e o ensino de
história sobre a cidadania.
Iremos utilizar experiências vividas através do subprojeto do PIBID (Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência) - História31, na URCA (Universidade Regional do Cariri) com a
proposta de estudar sobre Cidadania, Memória e Identidade: Saberes e Praticas para o Ensino de
História. O projeto prevê a realização de reuniões semanais onde discutimos a importância do
ensino de história para a contribuição da formação cidadã dos educandos e sua formação critica.
Esses objetivos mais amplos são perseguidos desde a feitura de oficinas, discussões de textos e
exibições de filmes relacionados a cidadania, memória e identidade.
A escola pode mesmo mudar o quadro em que vivemos hoje em sociedade? Ou ela só
reproduz os valores existentes no meio em que está inserida? Para entender e tentar explicar o como
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a escola contribui na formação dos jovens para a vida em meio a realidade em que a sociedade se
encontra, iremos primeiro compreender como os discentes da Escola Estadual de Ensino
Profissional (E.E.E. P) Professor Moreira de Sousa, observados pelo PIBID se vêem como jovens e
cidadãos participantes e importantes para as mudanças sociais.
Na realização da oficina “Os Jovens e as Diversas
Identidades Juvenis” realizada na E.E.E. P Moreira de Sousa entre os dias 04, 14, 26 de maio de
2015, foi observado no decorrer das atividades estimuladas pelos bolsistas do PIBID, as posturas
dos alunos mediante temas como, o que é ser jovem, qual a função do jovem na escola e na
sociedade, sobre o que é cidadania e o que é ser responsável.
Nesta atividade realizamos uma “tempestade de idéias” em que os alunos instigados pelos
bolsistas interpretariam o que eles acreditavam que caracterizava ser um jovem. As suas visões
sobre esse tema foram curiosas, como quando expressado por alguns que “ser jovem é ser rebelde”,
o que entendemos pode ser reflexo de uma interpretação mais ampla e geralmente estereotipada do
jovem como afirma Zeli Vargas “... circulam idéias no cotidiano que associam a juventude à noção
de crise, irresponsabilidade e problema social e que carecem de políticas públicas” (ZELI
VARGAS, 2004: 02), ou quando um dos alunos afirma que” o jovem não é respeitado na sociedade
por ser considerado irresponsável”, e faz o comparativo, “se com dezesseis anos de idade já se pode
votar, porque é com dezoito anos que o jovem é considerado responsável para possuir habilitação
para dirigir um carro?”, outros alunos questionavam-se sobre a condição do jovem, se está limitado
apenas pela idade ou se para se enquadrar nesse perfil a idade pode ser transcendida, como afirma
Zeli Vargas:

As Nações Unidas entendem os jovens como indivíduos com idade entre 15
e 24 anos. Mas o critério da idade não é suficiente para discutir uma
categoria que assumiu contornos tão diferentes. Nem se pode percebê-la
como grupo social homogêneo, pois se agrupam sujeitos que só tem em
comum a idade. É preciso distinguir a fase da vida e os sujeitos, ou seja, não
se pode misturar juventude e os jovens; o primeiro é a fase, e o segundo são
os sujeitos que vive uma diversidade. Qualquer reflexão supõe pensar a
tensão entre a inserção na estrutura social e a fase da vida (ZELI VARGAS,
2004: 03).
Essas questões levantadas pelos alunos na escola considerada na oficina do PIBID
demostram que, os alunos, os professores e os pais dos educandos são permeados de valores e
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duvidas existentes no meio social, que a instituição de ensino acaba utilizando para a formação de
visões e estereótipos, e para definir conceitos, sobre a juventude e o papel cidadão dos alunos.
Junto com a atividade da tempestade de ideias e com a finalidade de fomentar a discussão
sobre o papel juvenil e o exercício da cidadania, os bolsistas levaram para a sala a música “Não é
sério” de Charlie Brown Jr, que expressa à opinião de um jovem que não tem abertura para opinar
sobre o que acha, o que quer. Na música o autor expressa o poder do jovem de fazer mudanças e
gerar novas formas de agir e pensar, mas sempre demonstrando a dificuldade de ser ouvido e de ter
voz em meio ao grupo adulto. Com esta música o debate sobre a participação mais efetiva dos
alunos na sociedade foi iniciado, questões como o voto em eleições nacionais, a redução da
maioridade penal e outras. Esses questionamentos indicam que os jovens estudantes de ensino
médio neste caso, especificamente da escola profissional Professor Moreira de Sousa se enxergam
como agentes e participantes das mudanças sociais e nacionais, ou seja, esse debate com os alunos
demonstrou o quanto eles se veem cidadãos brasileiros, e até que ponto a condição de juventude
está ligada a responsabilidade cidadã.
E como essa consciência de responsabilidades, deveres e direitos para com o país é
aprendida na escola? Se referindo às escolas, podemos ver que em toda parte do País conseguimos
observar que, em geral, elas têm como principal objetivo, obter bons resultados em alguns sistemas
de avaliação como, por exemplo, Enem e vestibulares, dando-nos uma impressão que estão em uma
competição que precisa alcançar metas e resultados. Com estes objetivos, acaba sufocando os
professores e estudantes com varias disciplinas, conteúdos para serem aprendidos ou “decorados’’,
não sobrando o tempo necessário para a reflexão sobre os temas abordados.
Vemos que a lógica da escola é mais ou menos a da sociedade, um lugar de disputa, aonde
uma escola compete com a outra, sem dar à devida importância a formação cidadã dos discentes. E
neste momento que nós lembramos que ela deveria ser o lugar adequado a onde os estudantes
deveriam ter suas primeiras experiências em sociedade, que deveriam ser tratados como iguais e se
respeitarem, todavia, no sentido contrário a isso, vemos perseguições, violência, intolerância
presente nas escolas entre alunos e até mesmo professores. Sem embargo, deve-se ter em conta o
que afirma Philippe Perrenud: “é preciso lembrar, no entanto que a escola esta na sociedade, é fruto
dela, é de onde extrai seus recursos” (PERRENOUD, 2005: 7).
Continuando com as reflexões do autor ele afirma que a educação e a escola têm um papel
importante na construção do sentimento de cidadania do jovem, e é nessa instituição que os valores
para se viver em sociedade são repassados e enraizados nesses jovens, mas a escola não pode
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oferecer a esse indivíduo mais do que a sociedade já proporciona, não pode ensinar valores
inexistentes ou mal interpretados pelo meio onde o educando está inserido:

Um sistema educacional não pode ser muito mais virtuoso do que a
sociedade da qual extrai sua legitimidade e seus recursos. Se nossa
sociedade é individualista, se nela todos vivem fechando os olhos às
injustiças do mundo, limitando-se a tirar o corpo fora, é inútil exigir da
escola professe valores de solidariedade que a sociedade ignora ou
escarnece no dia-a-dia em suas mídias, em sua vida política, naquilo que se
passa nos estádios, nas empresas, nos bairros. (PERRENOUD. 2005: 10).
Portanto vemos que toda essa forma de desigualdade, tanto social como política está
presente nas ruas, nas casas e conseqüentemente na escola, pois como já consideramos, que a escola
é fruto da sociedade, é por isso que é necessário avaliarmos o verdadeiro objetivo da escola, se é só
formar mão de obra ou se realmente é formar um sujeito critico cidadão.
Como a cidadania é ensinada, e qual o papel do ensino de história para isso? A história seria
de grande importância para essa formação de consciência cidadã, fazendo com que o jovem entre
em contato com elementos importantes do passado de sua região, do seu país, passado este que
ajuda a compreender as transformações políticas, econômicas e sociais que moldaram a sociedade
que hoje ele vive como afirma Karnal:

Cada estudante precisa se perceber, de fato, como sujeito histórico, e isso só
se consegue quando ele se dá conta dos esforços que nossos antepassados
fizeram para chegarmos ao estágio civilizatório no qual nos encontramos.
(KARNAL, 2008: 21).
Compreendemos então que uma das disciplinas que poderia ajudar a escola com esta
perspectiva do ensino para a cidadania é a História. Para pensarmos mais sobre essa possibilidade,
iremos utilizar o texto de Marcelo de Souza Magalhães no qual ele discute história e cidadania. Ele
utiliza os PCNs para mostrar a relação da disciplina com a proposta de ensinar cidadania para os
estudantes. Sobre a importância da disciplina, ele afirma:

... a permanência da área nos currículos atuais contribui para: 1) difundir e
consolidar identidades no tempo, e 2) formar indivíduos para que
“desenvolvam a compreensão de si mesmos, dos outros, a inserção em uma
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sociedade histórica e da responsabilidade de todos atuarem na construção de
sociedade histórica e da responsabilidade de todos atuarem na construção de
sociedades mais igualitárias e democráticas”. Como vimos, consolidar
identidades e formar indivíduos críticos- leia- se cidadãos- são objetivos
comuns a grande parte dos currículos de história formulados no Brasil na
década de 1990 (MAGALHÃES, 2003: 175).
Observamos que a partir dos anos 1990, a proposta central da disciplina realmente é formar
cidadãos. , como vimos, desde os anos 90 Desde então, os currículos de história já traçavam este
objetivo, para que pudesse fazer com que os discentes tivessem uma posição critica diante da
realidade social do qual fazem parte, e pudessem discutir sobre os direitos civis, políticos, sociais e
humanos.
Mais será que a disciplina alcança esses objetivos? Acreditamos que são poucos os casos,
pois o formato da escola atualmente não permite tempo suficiente para estas discussões, por causa
do apertado cronograma da escola e da disciplina e os interesses da sociedade a qual ela esta
incluída. A compreensão de cidadão e agente da história é uma das grandes conquistas alcançadas
pela educação, em especial no campo da história, e são reflexões que não podem ser deixadas de
lado em meio a tantos movimentos sociais emergentes no país hoje.
Para que não possamos ver novamente, o que infelizmente observamos nas ultimas
manifestações no Brasil os casos de grupos muitos deles jovens, que manifestavam a sua indignação
com o governo atual do País, pedindo uma “nova” intervenção militar, as redes sociais estão cheias
de pessoas demonstrando essa opinião, esse pedido da volta de uma ditadura. Isso demonstra uma
das causas desse fenômeno que é a existência de uma falta de interpretação da história, por parte da
má formação nas escolas, do que foi o período militar, quem pede uma intervenção militar
desconhece ou conhece de forma deturpada o que foi esse período, ficando assim a cargo do ensino
esclarecer o que foi esse período. Outros pontos que agravam esse sentimento de retorno de
intervenção militar, é a política atual, a insatisfação de alguns, e o interesse grandes empresas por
exemplo.
Esse é o grande Nos contextos contemporâneos, esse constitui um importante papel do
ensino de história: fazer com que os estudantes conheçam a sua história, formar cidadãos capazes
de opinar politicamente com uma consciência crítica sobre seu papel. Na escola Professor Moreira
de Sousa, ainda observando a oficina (Os jovens e as diversas identidades juvenis) fica evidente
algumas características da escola apresentadas até aqui, como a não compreensão da importância do
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jovem como agente da cidadania, e quando há essa compreensão, o educando se sente ameaçado
pela sociedade, pois o jovem “Não é levado a sério” com afirma a música Charlie Brown Jr
trabalhada em sala pelos bolsistas.
Como resultado desta oficina, foi elaborado um produto das atividades realizadas com os
alunos no programa do PIBID, foi confeccionado um painel contendo imagens, desenhos, frases e
colagens expressando o que é essa juventude, como eles se vêem, e em meio a várias manifestações,
algumas eram referentes a jovens engajados em movimentos sociais, frases que expressavam crítica
ao estado atual do governo brasileiro. Com isto observamos que eles têm a necessidade de se
expressarem, no qual podemos e ainda se pode ver os seus anseios, as suas duvidas relacionadas à
sua posição na sociedade, esta oficina na sociedade. Esta oficina constituiu foi um espaço aonde
eles puderam falar e aprender um pouco mais sobre cidadania e respeito.
Isso demonstra que o programa de iniciação à docência da URCA realizada na escola
Professor Moreira de Sousa, proporciona aos alunos uma consciência crítica sobre a própria
condição do ser jovem, o exercício da cidadania, e mais que apenas aos alunos, o programa
beneficia imensamente os bolsistas participantes e agentes das atividades, proporcionando uma
grande carga de experiências de fundamental importância na formação acadêmica para o meio
docente, ajudando no amadurecimento, da capacidade do graduando no curso de licenciatura e
membro do programa, a articular o meio social onde o aluno está inserido com os conteúdos da
disciplina de história.
Sabemos que esta discussão sobre ensino e cidadania é algo muito complexo e que depende
de varias ações que perpassam toda comunidade escolar e social, entre elas encontra-se o papel do
professor. Sobre este sujeito, Philippe Perrenoud faz a seguinte indagação:

Se ensinamos "o que somos", segundo uma fórmula que convém tanto à
educação quanto à sociedade, o primeiro recurso da escola seria o grau de
cidadania dos professores. Será que o profissional do ensino é mais cívico,
desinteressado, idealista e preocupado com o bem público do que a média
dos adultos contemporâneos? (PERRENOUD, 2005:29)
Interessante este questionamento, pois nos faz refletir que mesmo que o currículo escolar, a
disciplina, a escola e até mesmo a sociedade incentive o ensino para a cidadania, se o professor que
lá estiver presente todos os dias em sala de aula não for comprometido com este objetivo, não será
muito útil. Sabemos que muitos dos profissionais da educação não estão realizados com a sua
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profissão, há o desanimo, a desmotivação, e isso compromete a realização do seu trabalho da
melhor forma possível ou não são engajados nestas discussões sociais. Sobre isto lembramos as
palavras de Paulo Freire que pode nos ajudar a refletir sobre: “Ensinar ensina o ensinante a ensinar
um certo conteúdo não deve significar, de modo algum, que o ensinante se aventure a ensinar sem
competência para fazê-lo.” (FREIRE, 2014).
Sendo assim fica evidente do papel de extrema importância exercida pelo professor, não
apenas no repasse de informações e conteúdo, no aprendizado de acontecimentos, personagens e
datas importantes como o caso do professor de história, mas também na formação cidadã, na
consciência política e crítica do educando, e para isso o educador precisa estar inteirado das
discussões mais próximas da realidade dos discentes, e saber articular essa realidade com os
conteúdos pertinentes para a formação de uma consciência cidadã, pois como já foi dito
anteriormente, a escola está contida na sociedade e dela extrai seus valores, sendo assim o professor
deve buscar na sociedade esses valores para melhor educar e formar os educandos como afirma
Karnal:

... o professor é o elemento que estabelece a intermediação entre o
patrimônio cultural da humanidade e a cultura da humanidade e a cultura do
educando, é necessário que ele conheça da melhor forma possível, tanto um
quanto o outro. O professor precisa conhecer as bases de nossa cultura...
(KARNAL, 2008: 23).
Se queremos que a educação seja mais voltada para o ensino da cidadania então devemos
reorganizar as prioridades como afirma Perrenoud: “os programas, a relação com o saber, as
relações pedagógicas, a avaliação, a participação dos alunos, o papel das famílias na escola, o grau
de organização da escola como uma comunidade democrática e solidária.” (PERRENOUD,
2005:12), isto quer dizer que devemos repensar a educação que temos hoje, e sabemos que isso não
é um trabalho fácil e simples.
Continuando com a linha de pensamento do autor ele discorre sobre alguns elementos que
pode colaborar com o ensino cidadão, resumidamente ele afirma que: cada um deve construir os
conhecimentos e competências necessárias para melhor interagir com a complexidade da sociedade;
utilizar os saberes para desenvolver a razão, ter uma postura reflexiva, ética e ter o incentivo para
discussão respeitando o conhecimento do outro; consagrar tempo para desenvolver novos meios
didáticos para trabalhar, os valores, representações e democracia.
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Portanto temos muito que fazer para que possamos colaborar para melhor ajudar os nossos
jovens, percebemos que o problema educacional é estrutural, para mudarmos a escola, temos que
mudar a sociedade e para mudarmos a sociedade temos que melhor instruir os nossos jovens, e para
que isto aconteça à escola tem que estar permeada de novos valores e objetivos. Mais cabe mesmo a
cada um de nós que queremos um país melhor, uma sociedade melhor, mudar a forma de vermos o
mundo e nos tornarmos pessoas mais comprometidas e responsáveis.
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ENSAIO DE GÊNERO: A PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UM ENSINO
DE HISTÓRIA MAIS DEMOCRÁTICO
Suzyanne Valeska Maciel de Sousa32
Daniela Cristina Pereira Ramos33

No atual contexto, novas questões se tornaram centro de discussões dentro do ensino,
dentre elas diversidade, sexualidade e gênero. O presente artigo fundamenta-se em um relato de
experiência com relação à produção de material didático referente à participação das mulheres na
história, uma vez que evidenciamos em nossas análises o silenciamento de certos grupos no
currículo escolar. Esse relato se fundamenta na nossa experiência de produção de material didático
juntamente com os alunos do 8 ° C, do turno da tarde, da escola Dom Moises Coêlho, parceira do
projeto em que atua o PIBID, Subprojeto de História da UFCG-Cajazeiras.
No que tange o currículo escolar no geral a cada dia se pensa mais nas questões
culturais, principalmente as relacionadas com a inserção de sujeitos que foram excluídos nos
conteúdos de outrora, a exemplo das etnias africana e indígena, bem como a mulher e outras
minorias historicamente silenciadas durante o ensino.
Acerca do tema da Sexualidade e Gênero, encontram-se nos Referenciais Curriculares
do Ensino Fundamental da Paraíba os seguintes direcionamentos:

O intuito aqui é combater e prevenir a homofobia e os diversos tipos de
preconceitos e violências contra as mulheres, através do estímulo ao debate
entre as pessoas que são protagonistas no espaço escolar, onde existem
práticas preconceituosas que condenam e discriminam crianças,
adolescentes e professores que não correspondem à identificação dominante
de gênero e sexualidade. (Brasil, 2010, p. 359)
Assim, depreende-se o reconhecimento da necessidade de trabalhar as questões de
gênero em sala de aula, tendo em vista que o debate objetiva a superação do preconceito e também
a inserção no ensino dos grupos marginalizados pelos conteúdos do próprio livro didático.
Por conseguinte, faz-se imperativo pensar os métodos, técnicas e estratégias de ensino
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para a inserção desses temas em sala de aula. Ao inserir as mulheres como conteúdo corre-se o risco
de apresentá-las como um adendo, a parte do conteúdo, quando as mulheres apenas são
mencionadas ao final do conteúdo a sua participação acaba sendo inferiorizada, como se elas
fossem personagens sem relevância para a concretização dos acontecimentos históricos.
Também não é interessante apresentá-las apenas quando obtiveram destaque, pois
denotaria a ideia de que todas as outras não fizeram também parte da história. Existem muitos
trabalhos sobre a história das mulheres na academia, mas muitos falando dessa participação
feminina apenas nos espaços que elas assumiram que era pensado ser dos homens. Para esta
inclusão é imprescindível a realização de pesquisa e estudo sobre o tema a fim de evitar esses
riscos.
Trata-se de exemplos de conexões explicitas entre gênero e poder, mas eles
não são mais que uma parte da minha definição de gênero como uma forma
primária de dar significado ás relações de poder. Com freqüência, a atenção
dada ao gênero não é explícita, mas constitui, não obstante, uma parte
crucial da organização da igualdade e da desigualdade. As estruturas
hierárquicas dependem de compreensões generalizadas das assim chamadas
relações naturais entre homem e mulher. No século XIX, o conceito de
classe dependia do gênero para sua articulação. Quando, por exemplo na
França, os reformadores burgueses descreviam os trabalhadores em termos
codificados como femininos (subordinados, fracos, sexualmente explorados,
como as prostitutas), os líderes trabalhadores e socialistas respondiam
insistindo na posição masculina da classe trabalhadora (produtores, fortes,
protetores de suas mulheres e crianças). (SCOTT, 1995, p 91)
Scott propõe que a discussão de gênero seja feita politicamente, ou seja, que a discussão
de feminino e masculino são maiores do que apenas a relação com o corpo, mas que em todos os
lugares acionamos características femininas e masculinas para as coisas, seja para qualificar ou
desqualificar. Por exemplo, às vezes para dizer que um governo é muito fraco, falamos que o
mesmo parece de “mulherzinhas”.
São apresentadas em nossa contemporaneidade várias formas de se conceber o
currículo, inúmeras críticas aos Parâmetros Curriculares Nacionais e os ditos temas transversais,
afastando-se um pouco dessas críticas consideramos aceitável a concepção de currículo apresentada
por Bittencourt (2004):

Atualmente a idéia de currículo é concebida em todas as suas dimensões
distinguindo se o currículo formal ou pré ativo ou normativo criado pelo
poder estatal o currículo formal (ou pré ativo ou normativo), o currículo real
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ou interativo correspondente ao que realmente é realizado em sala de aula
por professores e alunos e o currículo oculto constituído por ações que
impõe normas e comportamentos vividos nas escolas sem registros oficiais,
tais como discriminações étnicas, valorização do individualismo, ausência
ou valorização do trabalho coletivo (BITTENCOURT, 2004, p.104)
O currículo oculto descrito por Bittencourt é o lugar em que se situa as minorias, os
sujeitos velados e escondidos do conhecimento. No caso das mulheres, apresentam-se no currículo
oculto sob a reprodução de estereótipos, como sujeitos delimitados ao espaço doméstico ou
simplesmente sem qualquer participação nos processos históricos.

É preciso notar que essa invisibilidade, produzida a partir de múltiplos
discursos que caracterizam a esfera do privado, o mundo doméstico como o
“verdadeiro” universo da mulher, já vinha sendo gradativamente rompida,
por algumas mulheres. Sem duvida, desde há muito tempo, as mulheres das
classes trabalhadoras e camponesas exerciam atividades fora do lar, nas
fabricas, nas oficinas e nas lavouras. Gradativamente, essas outras mulheres
passaram a ocupar também escritórios, lojas, escolas e hospitais. (LOURO,
2007, p. 17 apud BRASIL, 2010)
Ou seja, a autora evidencia que claramente nos processos históricos houve a efetiva
participação da mulher, sendo sua ausência no currículo justificada a partir de discursos dominantes
que por diversas vezes puderam ser rompidos, mesmo que tais rupturas não sejam evidenciadas na
produção histórica. Por isso torna-se fundamental fomentar esta discussão no espaço escolar onde
ela permanece velada pelos agentes do conhecimento reprodutores desse discurso.
No geral podemos diagnosticar silenciamento com relação a participação feminina na
história a partir dos livros didáticos em sala de aula. É necessário que o professor reflita sobre os
materiais didáticos de História, bem como, sua função enquanto educador social e que busque tratar
em sala essas discussões, posto que detém a responsabilidade de formar cidadãos críticos que
compreendam e identifiquem o silenciamento com relação as mulheres como uma construção
histórica.
Enquanto ponto inicial investigamos o livro didático de História trabalhado pela turma e
nos deparamos com ausência da real participação feminina na história, quando aparecem as
mulheres são representadas através de estigmas superficiais e com pouca ou nenhuma importância
na ocorrência dos fatos históricos, o que seguramente não condiz com a realidade. É natural que
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dentre as várias tramas históricas acabe por haver recortes que delimitem temas e excluam certos
sujeitos. Referente a esses impasses Proto e Silveira irão afirmar:
didatizar significa também silenciar acerca de determinados temas. O
silêncio, um dispositivo de poder, cria, reforça e reproduz estereótipos.
Aceitando que o livro de história é um artefato discursivo capaz de (re)
produzir saberes que orientam os sujeitos sobre o passado, entendemos que
o comum silêncio desse material em relação às questões dos gêneros omite a
historicidade das relações de poder e dos arranjos sociais responsáveis por
“engendrar” os sujeitos (2012, p. 104).
Não podemos considerar a assertiva acima sem ponderar que o livro didático não é
neutro, ele, como já foi dito anteriormente, assim como no currículo escolar é permeado por
discursos e opiniões, ou seja, o livro didático é um material perpetuador de ideologias. Nesse
sentido, os autores argumentam que por mais necessárias que sejam as escolhas na produção dos
materiais didáticos a recorrência da exclusão de um mesmo grupo revela uma intencionalidade por
trás destes silenciamentos. Bittencourt, enfoca este aspecto salientando sua composição:
“(...) o livro didático é um importante veículo portador de um sistema de
valores, de uma ideologia, de uma cultura. Várias pesquisas demonstram
como textos e ilustrações de obras didáticas transmitem estereótipos e
valores dos grupos dominantes, generalizando temas, como família, criança,
etnia de acordo com os preceitos da sociedade branca burguesa.” (2010,
p.72)
Dessa forma, ao observar o livro do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Dom
Moises Coelho em Cajazeiras-PB, percebemos a deficiência na representação do feminino nas
imagens, charges e no próprio conteúdo didático. Em estudos mais avançados no livro “Gênero,
Sexualidade e Educação – Uma perspectiva pósestruturalista”, Louro irá afirmar:
Os livros didáticos e paradidáticos têm sido objeto de várias investigações
que neles examinam as representações dos gêneros, dos grupos étnicos, das
classes sociais. Muitas dessas análises têm apontado para a concepção de
dois mundos distintos (um mundo público masculino e um mundo
doméstico feminino), ou para a indicação de atividades "características" de
homens e atividades de mulheres. (2003, p. 70)
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Deste modo a História tem sido narrada de forma a segregar comportamentos e ações de
acordo com o gênero, por exemplo, as imagens no livro didático, quando apresentam mulheres, as
retratam num ambiente doméstico, muitas vezes cuidando de crianças ou da casa, transmitindo a
ideia de que há um lugar específico para o feminino e este não está a frente das decisões. Ao relatar
os importantes processos históricos, a exemplo do Iluminismo que iremos abordar a seguir, a
História apresenta apenas as ideias e participações dos homens que se destacaram, silenciando a
participação feminina. Nossa grande preocupação é que esse silenciamento suscita nos alunos a
equivocada concepção de que as mulheres não participaram efetivamente de tais movimentos ou
que não possuem importância frente à História.

Relato de Experiência do PIBID na Escola Dom Moises Coêlho, Cajazeiras-PB

Este é um relato de uma das experiências realizadas na Escola Dom Moises Coelho pelo
Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), Sub-projeto de História, da
Universidade Federal de Campina Grande – campus Cajazeiras. Durante a atuação na modalidade
de Docência Compartilhada na turma do 8º ano C, do turno da tarde, sob a supervisão do professor
Jefferson Fernandes Aquino foi-nos proposto planejar o conteúdo referente ao Iluminismo.
Para tanto, decidimos abordar o movimento iluminista a partir da participação feminina
e depois realizar junto com os alunos uma oficina de produção de álbuns seriados.
Iniciamos com a exposição e debate do conteúdo com os alunos em duas aulas, nesta
fase constatamos que os alunos conheciam o nome e até algumas ideias de pensadores iluministas,
mas não apenas desconheciam a existência de filósofas iluministas como também demonstraram
surpresa quando as apresentamos.
Escolhemos quatro pensadoras que dialogaram diretamente com o pensamento
iluminista e abordamos suas biografias, bem como a sua participação efetiva no movimento
iluminista, a saber: Marquesa de Chatêlet, Mary Astell, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft;
Mulheres que integraram o movimento intelectual da época de crítica a sociedade vigente, enquanto
matemáticas, filósofas, escritoras e cientistas.
Outro aspecto interessante que vale ser enfatizado é o fato de que durante a aula um
aluno ao consultar o livro didático nos questionou a respeito da ausência de tais filósofas no
conteúdo do livro, tal questão antecipou o debate acerca do silenciamento da mulher através da
História, discutimos criticamente a versão oficial de História que conhecemos, levando os alunos a
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refletir se os sujeitos apontados pelo livro didático foram os únicos protagonistas da História, apesar
da pouca maturidade os alunos demonstraram uma consciência bastante lúcida da problemática
trazendo-a até para a atualidade onde demonstraram enxergar ainda muitas características de
discriminação e submissão do gênero feminino.
Efetuamos no dia seguinte, na segunda e terceira aula uma oficina de produção de um
álbum seriado com as biografias das quatro pensadoras iluministas, apresentadas anteriormente nas
aulas ministradas. A dinâmica da atividade realizou-se com a divisão da turma, que possui quarenta
e quatro alunos, em quatro grupos, onde cada equipe ficou responsável pela biografia de uma
filósofa.
Dois grupos foram conduzidos ao pátio para otimizar a produção enquanto os outros
dois permaneceram no espaço da sala, nós nos revezamos para auxiliá-los juntamente com o
supervisor. A experiência de interação com os alunos foi muito enriquecedora, conseguimos
apreender a percepção que eles tinham do conteúdo e sua forma de mobilizar o saber, sua aplicação.
Durante o atendimento percebemos o quanto a nossa atenção contribuiu para o desenvolvimento
dos alunos, mesmo os alunos mais distraídos e menos participativos passavam a interagir e produzir
quando recebiam orientação e atenção. A integração a atividade foi geral, pois todos os alunos
participaram ativamente.
Cada aluno ficou responsável por produzir uma página do álbum, que deveria conter
imagens da filósofa, bem como um pequeno resumo de sua biografia ou principais ideias.
Pudemos notar que os alunos possuíam pouca experiência com a produção de trabalhos
manuais, outro ponto importante é a dificuldade na escrita apresentada pelos alunos durante a
atividade, pois muitos tiveram problemas em sintetizar e reproduzir o conteúdo trabalhado.
Percebemos também que eles aprendem e aplicam o saber de formas diferentes, a partir
das ações deles no decorrer da atividade entendemos que uns assimilam melhor as imagens aos
nomes, enquanto outros apreendem mais analiticamente o conteúdo, ou ainda que uns conseguem
expressar mais habilidades artísticas do que outros.
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Oficina de Produção de Materiais Didáticos sobre as Mulheres no Iluminismo 05/03/15

Por fim o álbum foi montado com todas as produções, os resultados obtidos foram
muito satisfatórios com relação à construção do conhecimento com os alunos e a reflexão da nossa
própria prática docente.
Vale ressaltar o quanto a produção de um material relativamente simples como o álbum
seriado foi importante na construção do conhecimento, pudemos observar que o recurso foi um
ótimo meio para a mobilização do conteúdo pelos alunos. A produção de materiais didáticos além
de estimular a criatividade possibilita que o aluno se aproprie do tema estudado.
O trabalho foi muito gratificante em termos de conhecimento e aprendizado para ambas
as partes. A finalização da produção não se limitou a fatores estéticos, os momentos de descontração
e empenho vivenciados por nós junto aos alunos e a oportunidade de promover um ensino mais
democrático e igualitário valorizam ainda mais a produção.

Produção de Materiais Didáticos: Um caminho para o Ensino de Gênero

A História concebida pelo viés de Gênero elucida questões cotidianas que normalmente
são dadas enquanto estruturas naturais tratar de Gênero em sala implica problematizar o que já é
idealizado enquanto normal, pensar lugares e práticas sociais estabelecidos historicamente.
Existem diversos desafios para o ensino de Gênero e talvez o maior deles seja as
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lacunas e representações de estereótipos presentes nos livros didáticos, que não apenas
negligenciam como contribuem para amortizar a figura da mulher.
A produção de materiais didáticos em sala de aula que inserem a mulher na História é,
como experimentamos e demonstramos, um importante aliado no Ensino de Gênero, já que
possibilita evidenciar a participação feminina nos processos históricos em que permaneciam
excluídas. Se o livro didático não supre essa demanda, produzir esse tipo de material junto com os
alunos não apenas aborda como também incentiva a pesquisa com relação ao tema.
Ao construir o material didático o aluno se faz sujeito produtor do conhecimento
desenvolvido, logo assimila mais facilmente o conteúdo, expressando sua própria apropriação do
tema de forma palpável e tendo como resultado um material que será reutilizado como fonte por
outros.
Só uma ação política que leve realmente em conta todos os efeitos de
dominação que se exercem através da cumplicidade objetiva entre as
estruturas incorporadas (tanto entre as mulheres quanto entre os homens) e
as estruturas de grandes instituições em que se realizam e se produzem não
só a ordem masculina, mas também toda a ordem social (a começar pelo
Estado, estruturado em torno da oposição entre sua "mão direita",
masculina, e sua "mão esquerda", feminina, e a Escola, responsável pela
reprodução efetiva de todos os princípios de visão e de divisão
fundamentais, e organizada também em torno de oposições homólogas)
poderá, a longo prazo, sem dúvida, e trabalhando com as contradições
inerentes aos diferentes mecanismos ou instituições referidas, contribuir
para o desaparecimento progressivo da dominação masculina.
(BOURDIEU, 2012, p. 139)
Pierre Bourdieu em seu discurso denuncia a existência de uma ordem de dominação
masculina que permeia os mais diversos setores da sociedade, sendo alimentada pelo próprio Estado
e reproduzida no espaço escolar.
Após compreendermos que essas estruturas e relações são construídas devemos salientar
sua abordagem no espaço escolar reconhecendo que a ordem social e os discursos que se formam
dentro desse espaço com relação às questões de gênero são predominantes e que apenas ações
políticas que rompam com o processo de reprodução de valores arraigados na sociedade podem
contribuir para a superação de pensamentos e comportamentos preconceituosos e discriminatórios.
Ao trabalhar com as mulheres no iluminismo não pretendíamos mostrar apenas que as
mulheres existem, mas que o movimento iluminista não seria o mesmo sem elas. Pois estudar a
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participação feminina no desenrolar dos acontecimentos históricos não se constitui um adendo ou
apenas curiosidade, mas o aprofundamento real do próprio conteúdo.
Obviamente, o presente trabalho não teve a finalidade de simplesmente abordar um
conteúdo específico em apenas uma sala de aula, mas pretende-se apontar uma possibilidade eficaz
de trabalho com o tema de Gênero, reconhecendo-o como um tema gerador necessário para o ensino
de História e para a formação dos cidadãos. Apresentamos uma experiência que obteve êxito e
acreditamos que este relato deverá servir de inspiração para trabalhos futuros que visem a
abordagem do tema de Gênero.
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TESSITURAS DO PERCURSO DE FORMAÇÃO DOCENTE: UM EMPREENDIMENTO
PIBIDIANO E SUA ATUAÇÃO DIDÁTICA
Amannda Dativa de Melo Silva34
Orientador: Iarê Lucas de Andrade35
INTRODUÇÃO

[Wesley Thiago de Lima Nunes] Juventude é um paradoxo sem fim e
começo, que entra e sai sem perceber e ser jovem não tem idade, é um
estado de espírito. (1º ano do Ensino Médio da E.E.F.M Prefeito Antônio
Conserva Feitosa, 28 de maio de 2015).
O objeto de estudo desse ensaio é propor uma reflexão acerca da oficina “Juventude,
Consumo e Identidade: a construção de imagens da juventude a partir da propaganda de 1970 –
1980”, ministrada pelos bolsistas do PIBID36/História da Universidade Regional do Cariri-URCA
em conjunto com o professor supervisor para os discentes do 1º ano do Ensino Médio da Escola de
Ensino Fundamental e Médio Prefeito Antônio Conserva Feitosa, localizada na cidade de Juazeiro
do Norte-CE.
Nesse sentido, buscaremos relatar sobre processo de produção da oficina, a sua
organização, o motivo de debruçar-se sobre essa temática, como se deu a contextualização teórica
do seu roteiro e a principal finalidade dessa produção pibidiana que se enseja em refletí-la como
uma ferramenta pedagógica no ensino de história.
A linha de pesquisa e reflexão das atividades do ano de 2015 do PIBID/História da URCA
está voltada para a “Cultura Juvenil, novas tecnologias e Ensino de História”. Nesse seguimento,
para que todas as atividades realizadas neste semestre pudessem lograr bons resultados nas escolas,
fora preciso um planejamento. Desta forma, as reuniões gerais realizadas ao longo do período
concernente a Janeiro de 2015 até o final de junho, foram no sentido de subsidiar os bolsistas para
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que fosse evitar a prática do improviso, pois, “É impossível improvisar uma boa aula, todo
professor precisa estar ciente do tema que vai apresentar e por que vai apresentá-lo”
(SELBACH:127: 2010).
Nessa aura, o grupo de trabalho e estudo, uma das metodologias de atuação do projeto
PIBID, com a finalidade de propor um diálogo entre a academia, as práticas docentes e à escola
básica subsidiaram teoricamente os bolsistas para que os mesmos pudessem desenvolver as
atividades propostas em suas respectivas escolas. Os coordenadores do projeto propiciaram uma
ampla leitura acerca da cultura juvenil em seu contexto histórico, salientando as metodologias em se
trabalhar tal conceito em sala de aula. Podemos mencionar como subsídios teóricos para
fundamentar as reflexões acerca da temática da Juventude : Rosa Maria Bueno Fischer 37, Zygmunt
Bauman38, Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt39, entre outros.
Além das reuniões gerais do projeto, uma ação fundamental para que a atuação dos
bolsistas na E.E.F.M. Prefeito Antônio Conserva Feitosa ocorresse de maneira salutar fora preciso
conhecer o espaço, no qual, nós bolsistas iriamos atuar, entrar em contato com o público alvo na
busca por perceber as melhores estratégias para levar a abordagem acerca da juventude. Para tanto,
os planejamentos semanais dos bolsistas foram fundamentais para que as atividades planejadas
obtivessem êxito e se tornassem um projeto exequível.
Nesse ínterim, levando em consideração a produção de saberes e a partilha de
conhecimentos que configuram o processo de aprendizagem, nossa metodologia de trabalho foi
designada por meio de oficinas, almejando uma interação positiva entre os bolsistas e alunos, no
qual nesse processo nós pudéssemos lograr resultados positivos e compartilhar informações e
conhecimentos.
Por esse motivo, a nossa primeira oficina abordando a temática da Juventude foi intitulada:
“Juventude, Consumo e Identidade: a construção de imagens da juventude a partir da propaganda de
1970 – 1980”. A referida oficina buscou levar para os estudantes duas propostas distintas para
refletir a diversidade de grupos juvenis presentes nas propagandas televisivas das décadas de 1970 –
1980 e como a identidade juventude é representada no decorrer do tempo. A temporalidade
designada para a atividade foi devido ao interstício de 1970 – 1980 representar a fase juvenil dos
37
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pais dos alunos participantes e proporcionar uma interação entre os mesmos no decorrer do projeto.
Nesse pensar, para fomentar nos graduandos uma melhor formação docente e fornecer
subsídios para os bolsistas apresentarem uma boa desenvoltura nas escolas, o PIBID fundamentou e
nos subsidiou o viés teórico das ações no meio escolar, pois foi a partir do processo de formação
proporcionado pelo programa que nós conseguimos trabalhar com o público jovem na
contemporaneidade, fornecendo relevantes aportes tanto teórico como práticos para mediar e
interagir com os grupos juvenis nas respectivas escolas.
Nesse viés, podemos refletir sobre a atuação do professor na sala de aula, quando este se
propõe a ser um detentor de conhecimentos e saberes que se repassa e se recebe, uma vez que a
juventude traz consigo propostas inovadoras, olhares diversificados e variados elementos para sala
de aula possibilitando assim no ambiente escolar uma troca de conhecimento onde o docente
adquire a função de mediar os conhecimentos para seus discentes para que os mesmos sejam
protagonistas de seus conhecimentos.

O PIBID COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOCENTE.
A oficina intitulada “Juventude, Consumo e Identidade: a construção de imagens da
juventude a partir da propaganda de 1970 – 1980” produzida pelos pibidianos da E.E.F.M. Prefeito
Antônio Conserva Feitosa nos convida a refletir acerca do magistério que ensejamos adentrar,
trazendo à tona a influência do professor para a juventude, na qual se vê permeada por inúmeras
roupagens afluentes da sociedade contemporânea caracterizada pela diversidade de ideias, ações e
identidades.
A figura do professor nos leva a refletir sobre o seu papel na sala de aula e na sociedade.
Pode ser apontada como uma profissão promissora, quando este profissional atua como agente
singular para com as diversas comunidades sociais.
Intentamos apontar nesta reflexão que o professor atua como sendo um verdadeiro e
profícuo “inspirador”, por isso deve ter cuidado e atenção para com os atos que deseja e aspira
repassar. Sua postura enquanto tal vai além do espaço escolar, transpondo uma aura que carrega
tatuada consigo diante da sociedade, podemos considerar que este profissional é construtor de
identidades, mediador de relações e conhecimentos construídos individualmente ou coletivamente.
Para obter êxito nesse processo de ensino/aprendizagem, o educador deve conhecer seu
público alvo, na busca por perceber as peculiaridades de cada aluno, procurando entendê-lo, pois a
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escola consiste em uma conjuntura marcada por uma gama de experiências humanas e
particularidades.
Consoante a esta realidade, o processo de aprendizagem é proporcionado pelo encontro
com o outro, um diálogo entre os sujeitos e o saber. Gilles Deluze nos leva a refletir algumas
questões:
“Aprender é, de início, considerar uma matéria, um objeto, um ser, como se
emitissem signos a serem (...), interpretados. (...) Tudo que nos ensina
alguma coisa emite signos, todo ato de aprender é uma interpretação de
signos ou de hieróglifos.” (DELUZE.2003.p.4)
Segundo o autor acima mencionado, o processo de aprendizagem emite significados e
direciona a um processo de interpretação e criação. Nesse sentido, o ápice da aprendizagem é
refletido no aspecto de questionar, interpretar aquilo que é considerado pronto. A formação
educacional deve propor uma interação com o outro, um diálogo entre os sujeitos envolvidos no
processo de aprendizagem dialogando com o saber.
Há de se considerar, que é preciso atuar com mais firmeza e planejamento de nossas ações
para lidar com o principal sujeito deste processo: o educando. Prova disso se vê quando nos
ambientamos com a profissão na qual ousamos adentrar, e o contato com a escola nos possibilita
isso, a qual requer de nós professores em formação, minúcia e cuidado com o que mediaremos o
saber, pois seremos o espelho social para muitos espectadores que nos assistem.
Tendo esse desafio posto, acresce informar que o docente personifica-se dia à dia na sala
de aula, tendo que lançar-se a uma reinvenção permanente do seu ofício, engendrando novas
“máscaras” a cada exercício do magistério. Por essa razão, salienta-se que este profissional carrega
a função de ser um âncora responsável por gerar a promoção da educação na sociedade de hoje, o
qual dinamiza suas funções diariamente e acaba por definir uma formação identitária nos alunos.
Não sem razão, o professor acaba figurando como um artesão da sabedoria, como
também, um engenheiro de ideias, diante das diversas dificuldades as quais se visualiza
quotidianamente na mobilização do trabalho com o magistério.
Nesse processo, PIBID acaba consolidando uma experiência ampla e enriquecedora para os
acadêmicos-bolsistas envolvidos no programa, além de abranger uma série de novos pensamentos e
peculiaridades relacionados à fronteira entre a academia, as práticas docentes e à escola. Para tanto,
o professor deve dispor de compromisso, competência e esforço para desenvolver tais atividades no
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tempo presente, buscando sempre novas estratégias para atrair o seu alunado, fomentando nos
mesmos uma reflexão acerca da sociedade em que vivemos. Nesse contexto, Ernesta Zamboni nos
leva a refletir algumas questões:

O uso de diferentes linguagens está relacionado à formação docente.
Inicialmente esse profissional deve ser um consumidor dessas linguagens,
estar muito bem preparado, possuir um refinamento intelectual, ter clareza
de suas concepções de História, de sua visão de mundo e crenças e dominar
os referenciais de produção nessas diferentes linguagens (ZAMBONI:
2002:112).
Nesse pensar destacado acima, podemos refletir que o magistério representa uma
verdadeira engenharia, onde o docente deve estar bem preparado para conseguir atuar como um
verdadeiro mediador de conhecimentos no ambiente escolar, fazendo com que os seus discentes
adquiram autonomia em sala de aula, e não sejam apenas meros expectadores e sim protagonistas de
seu próprio conhecimento.
Podemos considerar que o profissional da educação que não atende as expectativas é
aquele que rouba os finais felizes dos seus alunos. Isto ocorre quando o docente leva seus alunos
para um mundo sem sedução. Já dizia a escritora Clarisse Lispector: O mundo, (...), é movido por
uma grande sedução em que tudo que existe nele se seduz. (LISPECTOR, Clarice, 1994. p. 65).
Esse pressuposto se adequa ao âmbito do ensino, fora desse paradigma que sentido dar ao
mundo? O que nos moveria afinal? Se não, a insuportável monotonia da obrigatoriedade de
suportar, a estranha angustia de não se identificar, de não encontrar seu lugar. Para se achar é
preciso se perder nas emaranhadas teias da vida, nas inúmeras possibilidades de caminhos que se
possa andar junto à cautela rigorosa que o professor pode oportunizar.
É preciso que o discente acredite na possibilidade de um final feliz para sua vida. Acreditar
que o conhecimento é algo extremamente bom e muito poderoso. O educador deve despertar no seu
aluno, a sedução, para que o faça comprar o produto que você quer vender e venda um produto que
você saiba que gostaria de comprar, qual seja, o conhecimento. O professor deve fazer as coisas
fazerem sentido. Ensinar e simultaneamente educar.
“JUVENTUDE, CONSUMO E IDENTIDADE: A CONSTRUÇÃO DE IMAGENS DA
JUVENTUDE A PARTIR DA PROPAGANDA DE 1970 – 1980”
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A juventude consiste em uma representação, no qual não possui um conceito definido,
podemos considerar que é uma construção cultural e social em que cada sociedade e temporalidade
possui suas respectivas características e identidades. O autor Zygmunt Bauman nos leva a refletir
algumas questões que envolvem e caracterizam as representações juvenis na contemporaneidade:

(...) A forma de vida em que a geração jovem de hoje nasceu, de modo que
não conhece nenhuma outra, é uma sociedade de consumidores e uma
cultura agorista, inquieta e em perpetua mudança que promove o culto da
novidade e da contingência aleatória. Numa sociedade de cultura assim, nós
sofremos com o suprimento excessivo de todas as coisas, tanto nos objetos
de desejo quanto os de conhecimentos, (...). (BAUMAN: 34:2013).
Frente a essas questões compreendemos que o profissional da educação enfrenta um
desafio constante ao trabalhar com uma juventude movida pelo efêmero, pelos seus excessos, no
qual o docente necessita personificar-se a cada dia, não se caracterizando apenas como aquele que
repassa conhecimentos, e sim como aquele que media e recebe muitos conhecimentos distintos, os
quais se utiliza para retirar diferenciadas aprendizagens. São os discentes que suscitam a informação
para o docente e este os orienta para que eles consigam projetar os seus objetivos e projeções
futuras.
Para fomentar nos graduandos uma formação docente salutar e que possa lograr bons
resultados em sala de aula, o PIBID atua subsidiando de forma a propiciar aos bolsistas estratégias e
ferramentas pedagógicas para atuação com o público jovem no ambiente escolar na
contemporaneidade.
Por conseguinte, levando em consideração o viés da aprendizagem e partilha de
conhecimentos, em comum acordo com a equipe, objetivamos desenvolver oficinas reflexivas nas
quais os alunos pudessem compartilhar conhecimentos com seus colegas e concomitantemente com
os pibidianos.
Para que as ações na Escola E.F.M Prefeito Antônio Conserva Feitosa se tornassem um
projeto exequível, fora preciso fazer planejamentos semanais entre os bolsistas com o auxílio do
professor supervisor, nos quais foram elaboradas as melhores estratégias para abordar a temática da
juventude na oficina em questão, buscando nesse processo dialogar com as questões que permeiam
o ensino, consumo e juventude.
Em comum acordo, os pibidianos refletiram acerca da realidade da Escola Conserva
Feitosa, bem como o público alvo do 1º ano do Ensino Médio, decidindo planejar cada momento de
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como conduziríamos nossos trabalhos em relação à questão acima apresentada.
Desse modo, objetivamos nessa primeira atividade na escola, realizada no dia 18 de junho,
no qual dialogamos na ordem e condução das reflexões acerca das mudanças no tempo e as
identidades juvenis neste intervalo de tempo entre 1970-1980. Assim, mediante aos planejamentos
designamos como objetivos específicos, perceber a juventude nos espaços de tempo de 1970 e
1980; Refletir os valores que são identificados nas propagandas e compreender que estas
propagadas são construídas a partir do consumo, percebendo seu valor histórico e suas identidades e
como estas se modificam no decorrer do tempo.
Nessa aura, elegemos como metodologia a construção de cenários em que seriam
representados cada década que estávamos trabalhando, como recurso didático utilizamos imagens
que representassem os jovens daquela época e fotografias dos pais dos alunos, na busca por refletir
mudanças e permanências na percepção dos discentes. Priorizando o viés dinâmico, os estudantes
dialogaram com os bolsistas e participaram ativamente da ação, apresentando resultados exitosos
nessa proposta que projetamos.
Nesse seguimento, na primeira atividade, buscamos refletir e elencar as representações dos
grupos juvenis nas décadas de 1970 e 1980, visando compreender o contexto histórico de cada
época com os alunos. Por conseguinte, fomentamos que os discentes refletissem a mensagem que
estava intrínseca na propaganda das décadas de 1970- 1980. As propagandas utilizadas priorizavam
o viés consumista da época, nas propagandas sobre a Calói tinha como mensagem o consumo como
realização pessoal, o Jeans Ustop representava uma juventude “padronizada e livre” e as casa
pernambucanas elegia o consumo como o “motor” da realização pessoal. A maneira que esses
elementos foram postos, representavam identidades, suas ambições na mentalidade juvenil, dentre
outras características contempladas nessa oficina. Nesse contexto, dialogamos a ligação entre
passado e tempo presente com os discentes, e nesse processo levamos em consideração à realidade
do alunado envolvido.
Como avaliação do aprendizado dos discentes propomos que os mesmos se reunirem em
grupos para elaborarem uma propaganda comercial em que venderiam um determinado objeto de
forma criativa e dinâmica. A atividade logrou bons resultados e posterior à apresentação dos
respectivos produtos a equipe vencedora foi premiada.
A segunda parte da oficina ocorreu no dia 25 de junho, a finalidade da atividade esteve
voltada para uma reflexão sobre as modificações no tempo e as identidades juvenis que se
modificam no interstício de 1990-2000. Os objetivos dos pibidianos estiveram voltados em perceber
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a juventude nos espaços de tempo de 1990 e 2000; Refletir sobre os valores que são identificados
nas novas tecnologias presentes na realidade social dos alunos envolvidos no projeto e entender que
estas tecnologias são construídas a partir do consumo, percebendo seu valor histórico e suas
identidades.
O primeiro momento desta atividade tinha como objetivo a montagem de redes sociais em
que os alunos iriam discutir “relacionamentos sociais”, usando os clichês: curtir, comentar ou
compartilhar. Por conseguinte, os bolsistas do PIBID iriam propiciar aos alunos uma reflexão acerca
do contexto histórico destas épocas, a década de 1990 e 2000, a partir de músicas e imagens que
representassem a temporalidade mencionada anteriormente. Para concluir, faríamos um debate a
partir de um vídeo que mostrava como seria viver no mundo sem internet.
De maneira dinâmica, os discentes desempenharam uma atuação significativa, logrando
êxito nessa proposta de trabalho. Foi perceptível que os alunos desenvolveram competências e
habilidades voltadas a ação, em relação as formas de perceber a leitura imagética da juventude no
decorrer do tempo, pensando seus desdobramentos e suas identidades.
Os resultados esperados e atingidos com a oficina do PIBID História na Escola Conserva
Feitosa foi proveitosos e salutares O público alvo do empreendimento, qual seja os alunos do 1º ano
do Ensino Médio participaram das atividades com comprometimento, e interesse evidentes, dado
que a participação envolveu 15 alunos concomitantemente nas duas oficinas. Os bolsistas do PIBID
perceberam o compromisso e o respeito com o projeto. Ambas as oficinas foram utilizados recursos
como pincéis, data-show, quadro branco, papéis ofícios, textos, músicas, canetas, pincéis, lápis,
dentre outros.
Consoante a essa realidade, as dificuldades encontradas foram voltadas apenas nas
questões de horários, os quais eram descumpridos, em virtude do atraso de alguns estudantes.
Podemos qualificar que as respectivas atividades realizadas no Conserva Feitosa auxiliaram
consideravelmente no processo de formação docente doo bolsistas, os quais nos possibilitaram
perceber na prática como abordar questões como a temática da juventude, e seus desdobramentos
entre passado e presente.
Vale ressaltar que, nesse processo aprendizagem, o docente deve observar quais as
competências e habilidades que serão desenvolvidas pelos educandos. Nessa aura, a autora Simone
Selbach nos convida a refletir quais as funções e consequências ao desenvolver nos discentes o
processo de competências e habilidades.
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Competência, portanto, é a capacidade de mobilizarmos nossos
equipamentos mentais para encontrar saídas quando estas parecem ausentes.
É a maneira como articulamos as nossas habilidades para alcançar um
objetivo, para superar um desafio, vencer um obstáculo. (SELBACH:51:
2010)
Considerando as oficinas realizadas, podemos qualificar que os alunos desenvolveram
competências ligadas a ação, percepção dos desdobramentos acerca das representações juvenis no
decorrer do tempo, e concomitantemente a esse processo podemos considerar uma criticidade
mediante ao tema da Juventude na qual se vê permeada por inúmeras roupagens afluentes da
sociedade contemporânea.
Todavia, a metodologia de ensino utilizada pelos bolsistas do PIBID foram mais atrativas
para os alunos, haja vista que a utilização de metodologias alternativas para se refletir os estudos
históricos História no tempo presente, em especial, quando se trata de oficinas como estas que
apresentamos, lograram resultados positivos.
Frente a essas questões, acresce informar que o professor personifica-se dia-a-dia na sala
de aula, tendo que lançar-se a uma reinvenção permanente do seu ofício, engendrando novas
estratégias a cada exercício da docência.
Por essa razão, salienta-se que este profissional carrega a função de ser um âncora
responsável por gerar a promoção da educação na sociedade de hoje, o qual dinamiza suas funções
diariamente e acaba por influenciar na formação identitária nos alunos, pois, “Se queres colher em
um ano, deves plantar cereais. Se queres colher em uma década, deves plantar árvores, mas se
queres colher a vida inteira, deves educar e capacitar o ser humano. (BAUMAN:2013:22).
Nesse ínterim, os objetivos que salientamos para estas duas atividades, estiveram
diretamente voltados às práticas e estratégias de ensino que centralizam a aprendizagem dos
discentes com o propósito de construir habilidades e competências em suas projeções futuras.
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OS DESAFIOS EXISTENTES NA RELAÇÃO DE JUVENTUDE E ESCOLA

Jéssica Lopes Muniz40
Geronima Alves Souza41
INTRODUÇÃO

Estamos passando por uma fase de transição onde rompemos a visão homogênea do
conceito de jovem e nos deparamos com diversidades de juventude onde o contexto históricosocial-cultural contribui para a nova percepção de juventude. Foi construída culturalmente uma
imagem sólida e limitada sobre o jovem baseado na geração passada, consequentemente esta ideia
dificulta a compreensão da escola em relação ao jovem atual.
É necessário ressaltar que vivemos em uma sociedade movida pelas novas tecnologias,
considerando que as utilizações de técnicas tradicionais disciplinares podem não funcionar em uma
sala de aula contemporânea. O jovem questiona o modelo de educação tradicional que não supre a
necessidade de inovação por não estar preparada para desenvolver métodos que possam
acompanhar a modernidade.
É notável que o surgimento das novas tecnologias modifique o comportamento do jovem
dentro do ambiente escolar e principalmente sua visão de mundo. E diante dessa perspectiva, é
necessário que a escola desenvolva mecanismos para que seja possível acompanhar essa efêmera
juventude. O jovem estudante sente uma extrema dependência com os novos avanços tecnológicos
e, sobretudo, com as relações existentes nas redes sociais, e essa nova forma de sociabilidade reflete
diretamente em sua vida escolar, constituindo inúmeras possibilidades de comunicações entre os
agrupamentos juvenis. E nesse cenário de informações rápidas que essa juventude absorve a cada
momento, que ela acaba percebendo essa educação tradicional como algo que já não satisfazem
suas necessidades enquanto jovem.
Não é definida uma etapa chamada juventude, é encarada apenas como uma fase entre a
40
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infância e a vida adulta, mas ao analisar a juventude como construção social que não se limita a
uma definição etária. São impostos rótulos ao comportamento dos estudantes, por estereótipos de
jovem apresentados pela mídia, que dificultam a compreensão da realidade e dessa pluralidade de
jovens no cotidiano escolar.
O estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica em uma abordagem
qualitativa. Este método de abordagem descritiva considera a existência de uma relação dinâmica
entre a juventude do século XXI e a instituição escolar.
Para a realização desta pesquisa foram utilizados livros, revistas e artigos publicados em
plataformas indexadas que abordam temas relacionados à educação no ensino médio. Buscando
compreender esta visão paradoxal existente entre educadores e educandos, analisando as
dificuldades que a escola enfrenta para lidar com a juventude e ao mesmo tempo a resistência do
jovem para a aceitação da metodologia de controle educativo.
Deste modo, a finalidade deste trabalho é discutir e possibilitar reflexões sobre a relação
juventude e escola, superando “o jogo do culpado” que responsabiliza o profissional da educação,
ou a família ou o jovem como causa dos conflitos no ambiente escolar. Estimulando a criação de
novas praticas de ensino que tornem a escola atraente para estes alunos, potencializando a
aprendizagem e proporcionando a participação ativa do educando no processo educativo.
A escola como espaço físico, social e de produção intelectual é fundamental na formação
do cidadão, é o lugar em que socializam com outros alunos e profissionais da educação, trocam
ideias, constroem sua identidade, laços afetivos, permite a vivência de valores morais, éticos e de
alteridade. A sociabilidade juvenil, o diálogo e a produção coletiva devem ser incentivada e
utilizada a favor do processo educativo, assim como o uso da tecnologia como meios facilitadores
para aproveitamento do tempo e espaço proporcionado pela escola que é tão importante na
construção do individuo enquanto ser social.

UMA ABORDAGEM CONTEXTUAL SOBRE AS JUVENTUDES

A juventude é uma categoria heterogênea, diante dessa perspectiva, é imprescindível o
rompimento da visão homogênea do conceito de jovem, onde uns dos desafios para essa mudança
de olhar é a construção dos estereótipos transmitidos principalmente pela mídia. É perante essa
diversidade de juventudes que a escola precisa compreender o sujeito jovem e suas experiências,
suas culturas juvenis, e como os mesmos constituem suas sociabilidades e de que maneira essa
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constituição pode interferir no seu processo educacional. É fundamental a compreensão de que a
categoria da juventude é um momento marcado pelo processo de construções de socializações e a
escola é um dos espaços fundamentais que contribui para que essas formas de socializações sejam
formadas.

(...) é muito comum que se produza uma imagem da juventude como uma
transição, passagem; o jovem como um vir a ser adulto. A tendência, sob
esta perspectiva, é a de enxergar a juventude pelo lado negativo. O jovem é
aquele que ainda não se chegou a ser. Nega-se assim o presente vivido.
Desta forma, é preciso dizer que o jovem não é um pré-adulto. Pensar assim
é destituí-lo de sua identidade no presente em função da imagem que
projetamos para ele no futuro. (CARRANO; DAYRELL, 2013:10)
Ao abordar a diversidade juvenil, utilizamos o termo juventudes, para expressar a
pluralidade de jovens que se encontram na instituição escolar, considerando que esses jovens estão
inseridos em realidades distintas no âmbito econômico, cultural e social que podem facilitar ou
dificultar o acesso à conhecimento, tecnologia, atividades culturais e inserção no mercado de
trabalho.

(...), a juventude vai se constituir de acordo com a realidade sócio histórica
vivenciada pelo sujeito. Isso quer dizer que diferentes sociedades e
diferentes grupos sociais constroem suas juventudes de maneira singular,
assim a diversidade dessa fase compreende classes sociais, etnias, valores,
posições religiosas, espaços geográficos, gêneros e muitos outros. Dessa
forma, caracterizar a juventude como uma fase que possui duração
preestabelecida ou como uma passagem para a vida adulta é errôneo, pois
essa visão pode provocar redução das questões relacionadas às vivências
juvenis. Afinal, a juventude constitui um processo amplo e complexo da
vida do sujeito que não pode ser simplesmente reduzida a uma fase de
transição.(MELO, 2012)
O jovem anseia pela sua autonomia e esse seu desejo reflete no seu comportamento dentro
do seu universo escolar. Durante o ensino médio o jovem estudante se depara diante de vários
dilemas decorrentes das mudanças que permeia sua vida, sejam elas físicas ou emocionais.
Geralmente estas mudanças sofrem influência do meio do qual se encontra, as descobertas em busca
da construção de sua identidade através das identificações, muitas vezes encontradas nos pequenos
grupos formados em sala de aula ou até mesmo nas chamadas tribos urbanas.
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Além das marcas da diversidade cultural e das desiguais condições de
acesso aos bens econômicos, educacionais e culturais, a juventude é uma
categoria dinâmica. Ela é transformada no contexto das mutações sociais
que vêm ocorrendo ao longo da história. Na realidade, não há tanto uma
juventude e sim jovens, enquanto sujeitos que a experimentam e a sentem
segundo determinado contexto sociocultural em que se inserem e, assim,
elaboram determinados modos de ser jovem. É nesse sentido que
enfatizamos a noção de juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade
de modos de ser jovem existente. (CARRANO;DAYRELL, 2013:15)
A escola é responsável por desenvolver um papel fundamental na vida dos jovens enquanto
formadora de cidadãos críticos, como também, é caracterizada como um ambiente de encontro,
onde são construídas relações e formações de grupos juvenis com suas especificidades. Entretanto,
é perceptível a dificuldade que a mesma enfrenta para trabalhar os jovens dessa contemporaneidade.
É necessário ter em mente que estamos lidando com juventudes, levar em consideração o contexto
do qual o jovem está inserido, e as novas formas de relacionamentos que são construídas entre eles,
pois existem diversas maneiras de ser jovem.
A questão da juventude na escola será tratada não como um “problema a
resolver”, mas como um desafio pela busca da compreensão a respeito do
que significa ser jovem e estudante em nossos dias. E sobre quais bases
precisamos construir nossos relacionamentos com os jovens estudantes.
Estas nos parecem ser as chaves para tecer bons relacionamentos que
superem os fenômenos promotores do mal-estar em nossas escolas.
(CARRANO; DAYRELL, 2013:6)

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NA
FORMAÇÃO DOS JOVENS

Não devemos infantilizar os nossos jovens, e sim prepará-los para despertar seu olhar
critico sobre a sociedade em geral. A escola enquanto mediadora desse olhar crítico deve incentivar
o prazer do jovem em está dentro do ambiente escolar, pois muitas das vezes a juventude prefere
está mergulhada nos seus aparelhos eletrônicos durante o decorrer das aulas, por considerar mais
atrativos.

O uso das tecnologias em sala de aula pode contribuir para as práticas
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pedagógicas inovadoras, pois ao selecionar o recurso adequado aos
propósitos educacionais, os docentes poderão alcançar melhores resultados
em termos de participação, motivação e envolvimento dos alunos.
(GUERRA, 2007)
Os professores enfrentam uma dificuldade de transformar as novas tecnologias em
mecanismo de aprendizagem dentro da sala de aula, pois a dispersão causada por esses aparelhos,
como por exemplo, os celulares e tabletes, gera uma barreira na relação entre o professor e aluno. E
neste desafio, compete aos educadores, assim como a escola, adaptar-se a essa nova realidade na
educação, promovendo o desenvolvimento de atividades com o uso dessas tecnologias, para que
dessa possa cativar os jovens entrando no processo de modernização do seu ensino.

As manifestações culturais juvenis, notadamente as que se fazem notar pelas
mídias eletrônicas, podem e devem ser utilizadas como ferramentas que
facilitem a interlocução e o diálogo entre os jovens, profissionais da
educação e a escola, contribuindo assim para o desenvolvimento de práticas
pedagógicas inovadoras em comunidades de aprendizagens superadoras das
tradicionais hierarquias de práticas e saberes ainda tão presentes nas
instituições escolares. (CARRANO; DAYRELL, 2013:27)
As relações sociais estão sendo mediadas pelas novas tecnologias, uma nova forma de
linguagem, comunicação e expressão. Em concorrência com os meios tecnológicos, a escola fica em
desvantagem como meio que cativa os jovens para a aprendizagem, pois as mídias eletrônicas
despertam mais a atenção dos jovens do que os conteúdos curriculares da escola. “A sensação mais
recorrente é que a escola e os conhecimentos curriculares estão perdendo terreno na disputa com o
ciberespaço e a cibercultura. “(CARRANO; DAYRELL, 2013:26)

O desafio que se impõe hoje aos professores é reconhecer que os novos
meios de comunicação e linguagens presentes na sociedade devem fazer
parte da sala de aula, não como dispositivos tecnológicos que imprimem
certa modernização ao ensino, mas sim conhecer a potencialidade e a
contribuição que as TICs podem trazer ao ensino como recurso e apoio
pedagógico às aulas presenciais e ambientes de aprendizagem no ensino a
distância. (PEÑA, s/d p.10 Apud CANTINI 2006:7)
Essas novas tecnologias e a absorção rápida das informações que a cada momento se
configura de uma forma afeta diretamente a condição de ser jovem na sociedade. Nessa conjuntura,
a transformação ocasionada na vida do jovem estudante pelos os meios eletrônicos modifica seu
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comportamento dentro do espaço educativo. Essa espécie de simbiose entre o jovem e a tecnologia
é algo frequente no seu cotidiano, sua rotina é marcada pelas informações recebidas a cada instante,
gerando quase que uma ‘’dependência’’ desses meios de comunicações, onde ele precisa está
conectado as suas redes sociais, pois a tecnologia configurou uma nova forma de relação com o
mundo, padronizando um novo jeito de se comunicar.

Os jovens são desafiados a fazer uso seguro e crítico das novas tecnologias
na perspectiva de dominar os instrumentos do conhecimento e não ser
dominados por elas. E, sem dúvidas, nós, professores e professoras,
podemos ser mediadores importantes neste processo. (CARRANO;
DAYRELL, 2013:29)

A ESCOLA COMO OBRIGAÇÃO: UMA VISÃO DO JOVEM

Buscamos analisar a percepção do jovem sobre o sistema educacional, sendo que estes
estudantes do ensino médio descrevem a rotina escolar como cansativa e desinteressante e que estão
inseridos neste âmbito por obrigação, essa insatisfação dos alunos ocorre devido a escola tradicional
apresentar métodos mecanicistas e controladores que limitam a liberdade de expressão e
emancipação intelectual do jovem através da fragmentação do conhecimento em disciplinas de
forma hierarquizante, não priorizando as ciências que possibilitam interpretar, examinar, criticar e
refletir a realidade social.

Para grande parte dos jovens, a escola parece se mostrar distante dos seus
interesses e necessidades. O cotidiano escolar é relatado como sendo
enfadonho. Jovens parecem dizer que os professores pouco acrescentariam à
sua formação. A escola é percebida como “obrigação” necessária, tendo em
vista a necessidade dos diplomas. (CARRANO; DAYRELL, 2013:6)
O aluno questiona por que deve aprender, qual será a utilidade do que está sendo ensinado
em sua vida, ou seja, o jovem não compreende a contribuição da escola para seu desenvolvimento
individual enquanto ser social.
“O aluno também é peça chave para a disciplina escolar e o sucesso do
aprendizado. Atualmente, a maior dificuldade que encontro é a falta de
motivação para estudar. Estudar para que? Para passar de ano e ganhar
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presente? Ou para ter sabedoria? Para os pais não pegarem no pé?” (TIBA
IÇAMI, 2013:145)
Os métodos tradicionais priorizam o condicionamento as regras e ao conteúdo exposto por
meio da pedagogia da memorização e da fragmentação do conhecimento, estas condições reprimem
a autonomia intelectual gerando apenas a repetição de informações que prejudicam ou inibem a
ação do jovem como ser pensante, dificultando assim, a expressão de sua identidade e capacidades
pessoais. “A escola, no entanto, em nossa sociedade tem privilegiado mais a adaptação do que a
emancipação, mais a produção da semelhança, da padronização, do que da diferenciação.”
(SIMÕES; SILVA, 2013:32)

As escolas públicas, em sua maioria, são pouco atraentes, não estimulam a
imaginação criadora e oferecem pouco espaço para novas experiências,
sociabilidades, solidariedades, debates públicos, atividades culturais e
informativas ou passeios que ampliem os territórios de conhecimento
(CARRANO, 2010 Apud SIMÕES; SILVA, 2013:21)
Como tentativa de superar as dificuldades da escola na relação com os educandos,
devemos repensar e resignificar algumas metodologias durante o planejamento curricular, tendo
como objetivo proporcionar uma formação integral voltada para a emancipação, desenvolvimento
de capacidades nas dimensões intelectual, afetiva, social e corpórea.
A organização das disciplinas na trajetória do ensino de forma à fragmentar o
conhecimento e hierarquização das mesmas acometem o aproveitamento do tempo das aulas,
levando em consideração que não há uma distribuição igualitária de horas aulas entre as disciplinas
e que algumas são prejudicadas por terem pouquíssimo tempo para cumprirem seus objetivos.

Outro desses desafios diz respeito à necessidade de se manter vivo o
interesse, o gosto, o prazer pela aprendizagem, tantas vezes substituídos por
práticas que, ao adquirirem o caráter de obrigatoriedade, de repetição pura e
simples ou pelo fato de não fazerem o menor sentido, fazem brotar em
nossos alunos menos o gosto e mais a desmotivação, menos o prazer e mais
o desinteresse pelo que lhes é proposto. Essa necessidade, de se manter o
gosto pela investigação, pelo novo, de cultivar o prazer em se ter acesso ao
conhecimento, precisa se converter em um dos critérios balizadores da ação
de planejar a ação educativa, assim como o exercício do raciocínio lógico e
da autonomia de pensamento. (SIMÕES; SILVA, 2013:34)
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Dessa forma, para superar o caráter obrigatório do processo de ensino-aprendizagem é
essencial estimular o interesse, a participação, motivação e o prazer dos alunos em aprender. “Esta é
a regra fundamental desse computador que vive no corpo humano: só vai para a memória aquilo que
e objeto do desejo. A tarefa primordial do professor: seduzir o aluno para que ele deseje e,
desejando, aprenda.” (ALVES, 1994:70)

Os técnicos em educação desenvolveram métodos de avaliar a
aprendizagem e, a partir dos seus resultados, classificam os alunos. Mas
ninguém jamais pensou em avaliar a alegria dos estudantes – mesmo porque
não há métodos objetivos para tal. Porque a alegria é uma condição interior,
uma experiência de riqueza e de liberdade de pensamentos e sentimentos. A
educação, fascinada pelo conhecimento do mundo, esqueceu-se de que sua
vocação é despertar o potencial único que jaz adormecido em cada
estudante. Daí o paradoxo com que sempre nos defrontamos: quanto maior
o conhecimento, menor a sabedoria. (ALVES,1994:14)

A VISÃO DA ESCOLA SOBRE AS JUVENTUDES

Um dos obstáculos que a escola enfrenta no relacionamento com os estudantes é a
dificuldade de controle do comportamento destes que muitas vezes fogem das regras instituídas pela
escola. As violações das normas de fardamento, horários, mapa de sala, material escolar são alguns
dos aspectos que justificam a concepção de que o jovem é um sujeito indisciplinado, rebelde e
impudente.

A indisciplina costuma ser o principal problema apontado. Ela se manifesta
na crítica à “falta de respeito” com os professores, nas relações agressivas
entre os próprios jovens, na agressão verbal e física, na “irresponsabilidade”
diante dos compromissos escolares e na “dispersão” devido ao uso de
celulares ou outros aparelhos eletrônicos, mesmo na sala de aula.
(CARRANO; DAYRELL, 2013:5)
Para conviver e criar metodologias de ensino adequadas para os alunos é necessário
primeiramente conhecer a realidade destes jovens, para então entender seu comportamento e em que
contexto se está sendo construída sua identidade, Boudieu interpreta a escola como instituição que
favorece a reprodução e legitimação das desigualdades sociais, pois, quando a escola não considera
as diferenças socioeconômicas e culturais avalia os alunos da mesma forma, sendo os jovens de
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classes populares mais desfavorecidos neste processo, contribuindo para a contínua inferiorização
desta classe e valorização da classe dominante.

Em primeiro lugar, a posse de capital cultural favoreceria o desempenho
escolar na medida em que facilitaria a aprendizagem dos conteúdos e
códigos escolares. As referências culturais, os conhecimentos considerados
legítimos (cultos, apropriados) e o domínio maior ou menor da língua culta,
trazidos de casa por certas crianças, facilitariam o aprendizado escolar na
medida em que funcionariam como uma ponte entre o mundo familiar e a
cultura escolar. A educação escolar, no caso das crianças oriundas de meios
culturalmente favorecidos, seria uma espécie de continuação da educação
familiar, enquanto para as outras crianças significaria algo estranho,
distante, ou mesmo ameaçador. A posse de capital cultural favoreceria o
êxito escolar, em segundo lugar, porque propiciaria um melhor desempenho
nos processos formais e informais de avaliação. Bourdieu observa que a
avaliação escolar vai muito além de uma simples verificação de
aprendizagem, incluindo um verdadeiro julgamento cultural e até mesmo
moral dos alunos. Cobra-se que os alunos tenham um estilo elegante de
falar, de escrever e até mesmo de se comportar; que sejam intelectualmente
curiosos, interessados e disciplinados; que saibam cumprir adequadamente
as regras da “boa educação”. Essas exigências só podem ser plenamente
atendidas por quem foi previamente (na família) socializado nesses mesmos
valores. (NOGUEIRA, 2002:21)
É importante que a instituição escolar possa ouvir seus estudantes, compreendê-los como
protagonistas do seu ensino, assim, como procurar analisar por qual ótica o jovem direciona seu
olhar para a educação. É necessário um diálogo na relação juventude e escola, para que seja
possível entender quais as atribuições que o jovem elabora sobre seu contexto escolar e como a
escola e seu corpo docente podem criar condições para facilitar essa relação.

É uma tendência na escola de não considerar o jovem como interlocutor
válido na hora da tomada de decisões importantes para a instituição. Muitas
vezes, ele não é chamado para emitir opiniões e interferir até mesmo nas
questões que lhe dizem respeito diretamente. E isso, sem dúvida, pode ser
considerado como um desestímulo à participação e ao protagonismo.
(CARRANO; DAYRELL, 2013:10)
Precisamos tornar nossos alunos conscientes de seu papel como sujeitos do ensino médio,
compreender e conhecer os mesmos para estimulação de suas capacidades individuais e grupais, tais
como criatividade, oratória, escrita e argumentação para ultrapassarmos a mera acumulação de
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informações que não oportunizam o desenvolvimento intelectual e moral, além de superar os
estereótipos que criam a tendência em reduzir o jovem à um individuo apenas indisciplinado para
oportunizar o progresso destes alunos e do ensino.
JUVENTUDES, ESCOLA E O MUNDO DO TRABALHO
Alguns jovens precisam conciliar sua vida escolar com o mundo do trabalho. As
experiências com esse universo muitas vezes ocorrem enquanto o jovem ainda esta inserido no
ensino médio. Esta situação frequentemente é causadora do abandono da escola, iniciando pelo
distanciamento, desinteresse pelo espaço escolar que tem como consequência reprovações e
desequilíbrio na relação idade e série adequada são fatores que podem levar ao abandono.
Todavia, somente uma parte minoritária destes os jovens é ‘poupada’ da
inserção precoce no mercado de trabalho e das responsabilidades típicas do
mundo adulto. Por outro lado, a maior parte deles, mesmo que frequente a
escola, encontra-se inserida no mercado de trabalho e tem que conciliar o
tempo de trabalho com a dedicação aos estudos. Além destes, muitos jovens
abandonam os estudos para trabalhar e comprometem o processo de
capacitação profissional e pessoal, diminuindo as possibilidades e
desenvolvimento social e ocupacional futuros, aprofundando e solidificando
estruturalmente as desigualdades sociais. (MESQUITA, 2012:4)
Sendo mais um desafio para o ensino escolar criar estratégias que mantenham este
estudante na escola, conservando o interesse do mesmo pelo aprendizado, atribuindo sentido e
significado ao conhecimento escolar. Para a criação dessas estratégias é necessário conhecer e
analisar o jovem com que convivemos na escola em seu contexto social, econômico e cultural de
forma, a saber, para “quem” estamos ensinando.

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala
de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às
perguntas dos alunos, a suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto
em face da tarefa que tenho - a ele ensinar e não a de transferir
conhecimento. (FREIRE, 2002:21)
Outro ponto importante é saber “o que” ensinamos e “porquê” está sendo ensinado, de
modo que no planejamento escolar possamos superar o caráter mecanicista da escola de apenas
repassar conteúdo ordenado, e assim, preparar aulas mais dinâmicas e atrativas que tenham como
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objetivo possibilitar o diálogo, fazer pensar e transformar as informações passadas pelo professor
em conhecimento, além da apropriação e utilização deste conhecimento.
“Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas. Para isso
existem as escolas: não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas.” (ALVES,
1994:67) Ou seja, no ensino escolar não deve prevalecer o acúmulo de informações que serão
descartadas após avaliações, e sim, priorizar a construção de um conhecimento contextualizado, em
que o aluno possa entender, perceber e utilizar o que ensinamos para compreender a realidade.
Informações ou respostas repetidas mecanicamente não tem utilidade intelectual, pois não se
transformam em conhecimento.

Os alunos, por sua vez, precisam ultrapassar o papel de passividade, de
repetição fiel aos ensinamentos dos professores, de aprendizagem centrada
na memorização, migrando para uma postura crítica, criativa, de produção
de conhecimentos. Em busca dessa transformação, devem desenvolver a
consciência crítica para que sejam capazes de solucionar problemas e, com
iniciativa própria, saibam questionar e transformar a realidade. (GUERRA,
2007)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É fundamental que a escola possa compreender o jovem enquanto ser social, não apenas
percebê-los na sua condição de estudante. É essencial desenvolver possibilidades para uma
formação humana mais ampla de seus jovens estudantes, não apenas priorizar a construção da
juventude para o universo de trabalho ou a sua caminhada para o ensino superior, seguindo o roteiro
de uma formação contextualizada e integral.
Ainda é possível encontrar certo tipo de distanciamento entre a escola e o universo do
jovem, o professor deve encontrar meios para incentivar a o envolvimento de cada aluno, assim
como administrar o desafio de estar preparado para lidar com os diversos episódios que por ventura
podem acontecer na sala de aula. É perceptível que as novas tecnologias apresentam-se mais
familiares aos jovens do que aos seus professores, e que estas muitas vezes geram atritos por
desviarem a atenção do aluno. Mas estas mídias eletrônicas também podem ser empregadas de
modo positivo no ensino escolar, tornando-se um recurso dinâmico e atrativo com o objetivo de
despertar o interesse e potencializar a interação durante as aulas.
Vale ressaltar que o jovem anseia pela sua autonomia e esse seu desejo reflete no seu
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comportamento dentro do seu universo escolar. Durante o ensino médio o jovem estudante se
depara diante de vários dilemas decorrentes das mudanças que permeiam sua vida, sejam elas
físicas ou emocionais. Geralmente estas mudanças sofrem influência do meio do qual se encontra,
as descobertas em busca da construção de sua identidade através das identificações, muitas vezes
encontradas nos pequenos grupos formados em sala de aula.
É neste período de ensino médio que muitos jovens já são inseridos no mercado de
trabalho por necessidade, o que pode ocasionar o desinteresse pela escola ou até o abandono. É
preciso denotar de sentido o que é ensinado na instituição escolar para a vida destes jovens, de
forma que os mesmos reconheçam a importância da escola em sua construção como cidadão. E que
a educação escolar possa realmente formar estes sujeitos como observadores e transformadores na
sociedade, oportunizando uma educação integral que proporcione a aprendizagem

e

desenvolvimento das capacidades nas dimensões intelectual, afetiva, social e corpórea.
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JUVENTUDE E ENSINO DE HISTÓRIA: UM OLHAR SOBRE AS EXPERIÊNCIAS
PIBIDIANAS NA ESCOLA CONSERVA FEITOSA E NO COLÉGIO ESTADUAL
WILSON GONÇALVES
Flávia Thais Morais Silva42
Suzane Leite de Morais43
Orientadora: Sônia Maria de Meneses Silva44

O projeto PIBID (Programa Institucional de Bolsa de iniciação à Docência), do Curso de
História, tem como objetivo proporcionar aos bolsistas oportunidades para desenvolver habilidades
e qualificação profissional, pois tal projeto busca fazer com que os graduandos adquiram, desde já,
experiências em sala de aula, isto porque uma das atribuições do PIBID é preparar licenciandos para
o exercício da docência, sendo esta, portanto, a principal preocupação na execução do projeto
Cidadania, Memória e Identidades: Saberes e Práticas para o Ensino de História.
Como futuros professores de História iremos nos deparar com problemas ao trabalharmos
o conteúdo. Sendo assim, é importante ter em mente que somente a formação acadêmica não é
suficiente. Assim, buscar através de encontros semanais a discussão de textos relacionados ao
Ensino de História e aos conceitos cidadania, memória e identidades servirá para que possamos
adquirir uma sustentação tanto teórica quanto prática, para que possamos trabalhar com estas
informações com os alunos de algumas escolas da cidade do Crato e do Juazeiro do Norte.
Vale destacar que ensinar implica trocar conhecimentos, portanto, dar e receber. Digamos
que ambas são metades da mesma moeda, uma vez que, segundo Paulo Freire: “não existe ensinar
sem aprender” (2001, p.1), o saber dos professores não é somente aquele construído na docência,
adquirido através de inúmeras leituras, anos de graduação e debates teóricos; mas sim um misto do
que se aprende na Universidade com a experiência.
É importante salientar que o subprojeto do PIBID - História da URCA (Universidade
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Regional do Cariri) neste ano de 2015 tem como tema: “Cultura juvenil, novas tecnologias e ensino
de História”. Desse modo, a partir desse subprojeto iremos debater acerca do conceito de juventude
de modo a pensar sobre a História dos jovens ao longo do tempo e o ensino de História.
A partir do subprojeto mencionado foram realizadas discursões teóricas feitas durante as
reuniões semanais, no qual trabalhamos com alguns textos como: “História dos jovens: da
antiguidade à era moderna” (organizada por Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt), “Sobre
educação e Juventude” (Zygmunt Bauman), “Mídia e Juventude: experiências do público e do
privado na cultura” (Rosa Maria Bueno Fischer), e “A (In) visibilidade das questões sobre
juventude, gênero e sexualidade na escola” (Avelino Aldo de Lima Neto e Gisele Rogéria Penatieri
Barros).
Ao longo dos primeiros meses do referido ano foram trabalhados também alguns filmes
como: “A Onda”, “Laranja Mecânica”, “Eu não quero voltar sozinho” e três vídeos polêmicos
referentes ao kit educacional contra a homofobia, elaborados pelo Ministério da Educação e
batizado por este ministério como “Kit gay”, no qual o primeiro vídeo tinha como tema
“Probabilidade”, o segundo “Torpedo” e por último “Encontrando Bianca”, em que todos relatavam
histórias relacionadas à homofobia.
Nesse sentido, todas essas atividades contribuíram de forma positiva para refletirmos sobre
a cultura juvenil e sua diversidade no espaço/tempo. Assim, essas ações foram de grande
importância para adquirirmos sustentação teórica para elaborarmos as oficinas desenvolvidas nas
escolas engajadas no projeto PIBID.
Assim, este texto pretende fazer uma abordagem voltada às discussões sobre Juventude e
ensino de História, enfatizando as vivências no espaço escolar do Colégio Estadual Wilson
Gonçalves (CEWG) e da Escola Conserva Feitosa.
Ao longo do ano de 2015, os bolsistas do PIBID-História da URCA atuaram nas suas
respectivas escolas participantes do projeto. Uma delas foi o Colégio Estadual Wilson Gonçalves,
escola esta localizada na cidade do Crato-CE, na qual foram realizadas quatro oficinas e duas
atividades desenvolvidas na sala de aula, sendo que todas estas ações estavam relacionadas à
temática sobre ensino de História e Juventude.
A outra Escola que atua também no projeto é a Conserva Feitosa, localizada no Juazeiro do
Norte-CE, na qual foram realizadas também quatro oficinas. Todavia, nosso objetivo neste trabalho
é refletir somente sobre as duas primeiras oficinas ocorridas nas referidas escolas, já que essas
oficinas foram momentos de introdução à nova temática, portanto retrataram de fato o conceito de
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juventude.
A primeira oficina no Colégio Estadual ocorreu dia 27 de abril de 2015, na qual foi
introduzida a nova temática sobre juventude. Nesse momento nós bolsistas realizamos uma série de
indagações sobre o que ser jovem, e a partir daí os alunos do Colégio Estadual começaram a definir
o que era ser jovem na concepção deles.
Posteriormente os alunos foram convidados para observarem os cartazes espalhados pela
sala, que tinham quatro temáticas sobre a juventude (jovem consumista, jovem rebelde, jovem
religioso e jovens nas manifestações), após eles analisarem, estes escolheram qual cartaz mais o
representava enquanto jovem. Foi uma atividade muito interessante, pois muitos não sabiam o que
mais os definiam, ficavam em dúvida ou diziam que sua cultura juvenil era um pouco do que cada
cartaz representava.
No final da oficina realizamos uma reflexão sobre a música “Não é sério” do Charlie
Brown Jr. na qual foi possível pensar sobre o paradoxo que envolve a vida dos jovens, pois ao
mesmo tempo em que a juventude é vista como uma fase em que todos querem se enquadrar por
questões de estética, existe também o fato de que os jovens não são levados a sério, muitas vezes
sua opinião não é levada em consideração. Segundo Juarez Dayrell e Paulo Carrano:
“Por outro lado, as características e valores ligados à juventude (como a
energia e a estética corporal ou mesmo a busca do novo) são elogiados e até
mesmo perseguidos pelo mundo adulto. Todos querem ser jovens num
processo que já foi chamado de “juvenilização” da sociedade. Contudo,
apesar desse elogio da imagem da juventude, os jovens, em especial os dos
setores populares, não são beneficiados por políticas públicas suficientes
que lhes garantam o acesso a bens materiais e culturais, além de espaços e
tempos onde possam vivenciar plenamente essa fase tão importante da vida.
(2014, p.105)
Nesse sentido, é possível perceber que de fato existem preconceitos a respeito da imagem
dos jovens. A juventude normalmente é vista como um problema, isso porque só vem aumentando
os casos de jovens inseridos no mundo das drogas, do alcoolismo, da violência. E esses fatores
contribuem para que essa imagem do jovem como problema seja cristalizada.
Prosseguindo, tal análise vale enfatizar que a segunda oficina do Colégio Estadual ocorreu
dia 18 de maio de 2015, teve o objetivo de refletir sobre o conceito de Juventude a partir de imagens
e montagem de vitrines humanas. A intensão era compreender o conceito de Juventude como algo
múltiplo, como um conceito que vai sendo construído e representado ao longo dos tempos.
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A oficina se desenvolveu a partir da análise de imagens de variados tipos de jovens;
ocorreu também a discussão sobre modelos e padrões juvenis; posteriormente assistimos ao vídeo
de uma propaganda chamado “A liberdade é uma calça jeans de desbotada” e por último aconteceu
a montagem de painéis vivos a partir de objetos levados pelos bolsistas e alunos do Colégio
Estadual, que representassem a juventude.
Houve uma imensa participação dos alunos, principalmente na montagem dos painéis
vivos, em que alguns alunos ficavam responsáveis em montar um estilo da cultura juvenil e outros
faziam o papel de manequim. Sendo assim, foi uma oficina de grande rendimento, pois os alunos
realmente se envolveram nas atividades propostas, e eles gostaram muito, pois tudo aconteceu de
forma bem dinâmica e lúdica.
Em relação as atividades realizadas no Conserva Feitosa, é importante ressaltar que a
primeira oficina teve como título “Juventude e História”, foi realizada no dia 23/04/15 e com
duração de cerca de duas horas. Desse modo, esta atividade teve como objetivo geral refletir sobre o
conceito de jovem e juventude no espaço/tempo e apresentar os alunos de forma mais didática
possível.
Nesse sentido, os objetivos específicos eram: abordar o conceito de juventude, refletir
sobre os estereótipos da juventude por meio de imagens, apresentar os diferentes tipos de jovens no
espaço/tempo e contemporaneidade. Já a metodologia foi instigar aos alunos a uma tempestade de
ideias por meio de imagens e objetos, montar um painel vivo e ter uma visão crítica sobre o painel
vivo montado.
É importante lembrar que a oficina deu início com a tempestade de ideia. E para que as
ideias fluíssem, interrogamos os discentes do que eles entendiam por juventude, a partir daí gerou
um debate bem produtivo e com grande participação dos mesmos.
É importante destacar que a maioria deles colocaram o ser jovem relacionado ao mundo
virtual. Desse modo, lembramo-nos da obra “Sobre educação e Juventude” de Zygmunt Bauman, no
qual o referido autor fez uma abordagem destacando que os jovens estão cada vez mais inseridos no
mundo virtual e isso faz com que eles nunca estejam sozinhos, já que sempre estão acompanhados
nas redes, mas às vezes esse exagero virtual gera problemas, pois muitos jovens não reservam um
tempo para ler por prazer, não contemplam uma paisagem pela janela, não se socializam como
deveriam e não imaginam mundos diferentes do seu.
Ainda prosseguindo a oficina “Juventude e História” nós bolsistas gostamos muito do
desenvolvimento e participação dos alunos nessa primeira etapa da atividade. Surpreendemo-nos
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com o discurso dos discentes e de estarem interagindo com o projeto com entusiasmo e de forma
bastante prazerosa.
A próxima etapa foi montar o painel vivo, em que os alunos estruturariam seu personagem
a partir de objetos que os próprios alunos trouxeram de casa. Dividimo-los em duas equipes e eles
começaram a montar seu personagem. Percebemos que eles foram bastantes receptivos a essa
atividade, pois os mesmos se envolveram com prazer e diversão. Ao final cada aluno abordou o
porquê de cada objeto inserido e qual tipo de jovem os dois personagens caracterizados
representavam na sociedade.
Vale salientar que segundo os alunos, um jovem estava mais ligado ao consumo, a vaidade
e outro estava representando mais a liberdade, pois um dos personagens era um menino e a equipe
colocou batom no mesmo, surgindo daí várias temáticas como: o homossexualismo, religião,
cultural, identidade. A partir disso, percebemos como a tarefa de ensinar é complexa, pois um
professor deve ter domínio de vários conteúdos ao mesmo tempo, já que na aula pode aparecer
outras temáticas que não são esperadas pelo professor. Então cabe ao docente ter domínios de vários
conteúdos.
A próxima etapa foi a apresentação de quatro imagens. Uma de um jovem consumista,
outro rebelde, um religioso e por último um jovem inserido no mundo das manifestações. A partir
daí interrogamos em qual das imagens eles se identificariam e no que pudemos perceber, a maioria
deles se identificaram com o jovem consumista.
Já a segunda oficina realizada no dia 28/06/15 na Escola Conserva Feitosa teve como
título: Juventude, Consumo e identidade: A construção de imagens da juventude a partir da
propaganda de 1970 – 1980. Esta oficina tinha com objetivo geral: Refletir sobre as mudanças no
tempo e as identidades juvenis que se modificam neste interstício de 1970-1980.
Teve como objetivos específicos: perceber a juventude nos espaços de tempo de 1970 e
1980; pensar sobre os valores que são identificados nas propagandas e entender que estas
propagadas são construídas a partir do consumo, percebendo seu valor histórico e suas identidades.
Já a metodologia desta oficina foi construir cenários de cada época que estamos
trabalhando a partir de imagens dos jovens daquela época e trabalhamos com as fotografias dos pais
dos alunos, percebendo as mudanças e permanências dentro da visão de cada aluno.
Vale ressaltar que dividimos a oficina em três partes, na qual a primeira parte foi construir
um painel do tempo a partir de jovens em diferentes épocas, a segunda foi refletir sobre a identidade
juvenil em décadas distintas e por último analisamos o consumo a partir das propagandas (Caloi, a
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liberdade é uma calça jeans desbotada e as casas pernambucanas).
É importante salientar que essas propagandas foram pensadas, porque todas elas
representavam o consumo e tem aspectos juvenis da época. Outro elemento para explicar a escolha
da oficina foi pelo fato dos alunos retratarem o jovem como um ser bastante consumista, que vive
sempre comprando.
Por fim, como atividade pedimos para que os alunos se reunissem entre si para elaborarem
uma propaganda em que venderiam um determinado produto para seus colegas. Essa atividade foi
bem sucedida, pois obtivemos um maior desempenho da turma. Uma das equipes pensou na
propaganda com a venda de um produto e na compra do produto ganharia uma casa. Já a outra
equipe pensou na compra de uma lixeira em que diminuíram a poluição do meio ambiente.
É importante salientar que segundo Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt na obra “História
dos jovens da antiguidade à Era moderna” é discutido que há problemas de definir o que de fato é a
juventude, pois não se trata de uma definição que possa ser enquadrada em todas as temporalidades,
já que juventude é uma construção cultural e social.(1996, p.7-8 ).
Por último foi sugerido como atividade que os alunos produzissem um pequeno texto de
aproximadamente dez linhas e que abordasse o que é ser jovem para eles. Houve uma imensa
participação por parte de todos.
Durante as oficinas nas referidas escolas os alunos puderam entender a complexidade e
diversidade da cultura juvenil, pois ao pedir que estes dissessem o que caracterizava a juventude em
uma palavra, surgiram termos como: bagunça, irresponsabilidade, internet, música, arte, festa,
responsabilidade, beber, loucura, diversão, animação, trabalho, estudos, preocupação e várias outras
palavras. E isso nos mostra a pluralidade de sentidos atribuídos a juventude.
A partir das oficinas foi possível perceber que os alunos entendem que

juventude

realmente é algo que muda de acordo com a realidade de cada individuo, pois é preciso levar em
conta as questões sociais, culturais, políticas, econômicas, já que a juventude consiste em uma
pluralidade de sentidos.

A juventude encerra uma enorme diversidade de variáveis biológicas,
psicológicas, sociais, culturais, políticas e ideológicas. Isso significa dizer
que não existe “a juventude”, mas juventudes que expressam situações
plurais, diversas e também desiguais na vivência da condição juvenil. No
entanto, a simples utilização dessa expressão no plural não garante, por si
só, o reconhecimento das realidades vividas pelos jovens, por parte de quem
a anuncia. Utilizar a palavra juventudes no plural demonstra algum cuidado
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com as generalizações que simplificam. Indica perceber os jovens como
sujeitos que se distinguem e se identificam em suas muitas dimensões, tais
como as de gênero, cor da pele, classe, local de moradia, cotidianos e
projetos de futuro. (GIL, 2011, p.26).
Senda assim, não existe um padrão único que enquadre todos os jovens, pois isso vária
muito de acordo com: a época, o lugar social, a condição financeira, o gênero, entre outros. Então,
de um modo geral, definir o que é ser jovem é preciso antes de tudo pensar de forma particular, pois
não há como formular um conceito generalizante.
Prosseguindo tal assunto, é importante ressaltar que segundo Giovanni Levi e Jean-Claude
Schmitt na obra “História dos jovens: da antiguidade à era moderna”, a juventude é vista com suas
especificidades e não como uma fase igual a outras, pois trata a cultura juvenil e suas
particularidades em cada temporalidade, já que cada indivíduo possui suas crenças, costumes,
religião e modo de ser na sociedade. Por isso tais autores definem o conceito de juventude como:
“Uma realidade cultural carregada de uma imensidão de valores e de usos simbólicos, e não só
como um fato social simples, analisável de imediato” (1996, p.8).
Juventude é uma fase da vida em que não há como caracterizar de forma única e que
enquadra qualquer pessoa, pois para alguns pode ser um período em que se ganha autonomia e para
outros não, para alguns pode ser tempo de imaturidade, já para outros é tempo de responsabilidade.
Então se caracterizar como jovem é algo muito relativo.
Além disso, não há como definir um padrão de ser jovem por idade, pois uma pessoa mais
velha pode se considerar jovem e agir como tal e em outros casos um indivíduo mais novo pode
viver e agir como adulto. Portanto, ser jovem implica a partir do espirito de ser jovem e das atitudes
sociais e não da faixa etária.
Vale destacar que em uma das oficinas realizada na Escola Conserva Feitosa os alunos
disseram que ser jovem não era questão de idade, pois uma pessoa mais velha poderia se considerar
jovem, não existia uma faixa etária, que essa ideia de jovem estava ligada ao aspecto cultural, aos
costumes, crenças, maturidade de cada pessoa. Segundo Wesley Thiago de Lima Nunes 45:
“juventude é um paradoxo sem fim e começo, que entra e sai sem perceber e ser jovem não tem
idade”.
Já no Colégio Estadual Wilson Gonçalves, os alunos disseram que para ser jovem existe
uma faixa etária, que compreendia até aproximadamente vinte anos. Os alunos do Colégio até
45

Aluno do Ensino Médio, atuante no Projeto PIBID da Escola Conserva Feitosa.
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exemplificaram o caso da professora supervisora e de alguns bolsistas, retratando que os mesmos
não eram considerados como jovens por já terem mais de vinte anos.
A juventude é uma construção social, no qual cada lugar e cada época possuem
simbologias e valores que caracterizam a juventude de diferentes maneiras. Além de haver
diferenças de acordo com a época é possível perceber diferenças como relação à desigualdade entre
as classes sociais, pois as condições de vida de um jovem de família menos abastada são diferentes
da de um jovem de família abastada, já que ambos tiveram experiências de vida diferente e
oportunidades diversificadas nessa fase.

Assim, existe um contraste de épocas; mas é relevante também a
desigualdade entre as classes sociais, que torna as condições de vida e as
opções culturais da “juventude dourada” (toda época tem a sua) somente a
expressão de uma minoria, embora sua presença nos documentos e a
capacidade de atração do modelo que ela encarna sejam muito fortes. Assim,
será preciso estar atentos para não esquecer também outras figuras; os
escravos, os operários, os estudantes pobres, os desempregados, os
mendigos, os jovens agressivos. (LEVI & SCHMITT, 1996, p.14).
No que se refere à diferença de classes sociais, vale destacar que esse foi um dos temas
abordados pelos alunos, pois os mesmos disseram que a juventude de fato muda de acordo com as
condições financeiras, pois nas suas falas um jovem de classe alta vivencia muito mais momentos
de lazer, sem ter grandes preocupações. Já um jovem de classe baixa nessa fase já tem uma vida
mais limitada e até mesmo precisa sair para trabalhar como forma de ajudar sua família.
Dessa forma, percebe-se que a ideia de juventude não é pensada de forma homogênea nem
mesmo entre seus protagonistas, ora vista como uma fase positiva, ora negativa, para alguns é
tempo de diversão, descontração, irresponsabilidade, imaturidade, para outros pode ser uma etapa
de vida em que é preciso ter responsabilidade, tomar importantes decisões, entrar no mercado de
trabalho para adquirir sua independência.
É também relevante considerar as diferenças de gênero, pois é notório que há uma, aspecto
que problematiza ainda mais a definição do conceito, o que pode ser percebido, por exemplo, nas
relações homem-mulher, mesmo que a mulher já tenha conseguiu superar e conquistar grandes
espaços na sociedade atualmente.

A diferença dos sexos: a diferença cultural entre rapares e moças, já
acentuada na socialização infantil, é institucionalizada na juventude. Desde
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os primeiros tempos da existência as normas educativas, os espaços de
liberdade, as próprias atividades lúdicas preparam para destinos divergentes.
(idem, p. 14).
Outro tema abordado pelos alunos foi o fato de que ser jovem é acompanhar as
transformações do mundo, é ter acesso as tecnologias. Assim, cada vez mais os jovens estão
inseridos nesse mundo virtual, e a partir da mídia esses jovens divulgam e mostram seus estilos,
seus comportamentos, seus desabafos, ou seja, essa vida tecnológica que muitas vezes é pública é
uma forma de expor suas inquietações da vida pessoal.
Nesse sentido, como esse mundo virtual é atrativo, divertido e empolgante, isso faz com
que muitos se sintam motivados a passar horas do seu cotidiano acessando a internet com seus
celulares, computadores, tablets e assistindo televisão, etc.

Internet, redes sociais, celulares, Iphones, são exemplos de dispositivos
tecnológicos utilizados na contemporaneidade que constituem, expressam e
modificam os modos de ser e agir das pessoas. Instrumentos que se fazem
presentes na realidade de muitos jovens, que tornam o seu uso quase
indispensável. Através deles acessam serviços oferecidos que auxiliam e
influenciam, de diversas maneiras, o cotidiano de muitas pessoas. (PINTO;
OLIVEIRA; TRANCOSO, online, p. 3).
Nessas atividades ficou claro a complexidade de trabalhar essa temática a partir do ensino
de História, mas principalmente a necessidade, pois por meio das oficinas desenvolvidas nas escolas
os alunos puderam compreender um pouco sobre as culturas juvenis e que não existe uma juventude
específica, já que na sociedade há diferentes maneiras de ser jovem, assim falamos em juventude no
plural.
Nesse sentido, as experiências proporcionadas pelo PIBID foram essenciais para nosso
aprendizado enquanto acadêmicos e futuros professores de História, como também foi de tamanha
importância para os alunos das referidas escolas, pois através das atividades do PIBID nas escolas
esses alunos tiveram a oportunidade de engajar e participar ativamente desse projeto e assim
desenvolver suas habilidades cognitivas.
Assim, por meio dessas atividades desenvolvidas nas Escolas foi possível compreender a
multiplicidade de identidades, demandas e culturas que perpassam as ideias de juventude em nossos
dias.
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JUVENTUDE EM CENA: A FORMAÇÃO DOCENTE NO CARIRI CEARENSE A PARTIR
DAS EXPERIÊNCIAS DO PIBID-HISTÓRIA 2015

Edilânio Rodrigues Macário46
Orientador: Iarê Lucas Andrade47
INTRODUÇÃO

Os investimentos em educação têm contribuído muito para seu avanço na sociedade
moderna, tão quanto têm sido amplamente inseridos na educação superior visando uma melhor
preparação dos futuros docentes em todos os campos da licenciatura. Nessa direção, este trabalho
objetiva discorrer sobre as experiências realizadas pelo projeto PIBID (Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência), da Universidade Regional do Cariri-URCA, no âmbito do
Subprojeto de História que estamos trabalhando neste momento, o qual visa discutir sobre “Cultura
juvenil, as novas tecnologias e o Ensino de História”.
Em realidade, entendemos a dimensão e importância que tal temática representa hoje na
educação básica, quando voltados para a juventude, bem como para o espaço social que os jovens
vivem, tentamos apresentar os reflexos que tais experiências podem representar tanto nas suas
formações pessoais quanto na vida acadêmica dos bolsistas envolvidos. Sobre esta ponte que
realizamos entre teoria e prática, vale assinalar a contribuição de Bauman (2013: 25), ao destacar
que:

O único propósito da educação era, é e continuará a ser a preparação desses
jovens para a vida segundo as realidades que tenderão a enfrentar. Para estar
preparados, eles precisam de instrução: “conhecimento prático, concreto e
imediatamente aplicável”.
Nesse âmbito, cumpre destacar o papel essencial do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID), que almeja incentivar a docência nos cursos de licenciatura para a
educação básica, e, consequentemente, desenvolver a educação. Nesse sentido, é possível identificar
46
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a efetivação deste projeto nas próprias Universidades do País como um incentivo e maior
preparação para a docência, perpassando os diversos meandros de dificuldades que a rede básica
tem enfrentado nos dias atuais.
Este programa tem buscado proporcionar aos bolsistas envolvidos em todo o País, nos mais
diversos projetos, maiores oportunidades para desenvolver habilidades e qualificação profissional
no Ensino de História, diminuindo o impacto sofrido por licenciandos quando se deparavam com a
realidade da sala de aula, dado que muitas vezes acabavam se frustrando ou se desestimulando.
Para tanto, tomamos por base para desenvolvimento de tal trabalho em face às experiências
desenvolvidas na EEFM Prefeito Antônio Conserva Feitosa, na qual se trabalhou um projeto que
buscou tratar da temática sobre “A relação Ensino, Juventude e Consumo”, como pauta suscitada
desde a proposta do PIBID- História/ URCA para o ano de 2015, como já se mencionou acima.
Ressalta-se que a comunidade escolar da referida unidade de ensino esteve envolta em todas as
fases das atividades e tem se beneficiado com a atuação inédita do programa.
Dentro dessa perspectiva, sabemos que ministrar aulas é algo fantástico, pois, o professor
não se caracteriza apenas como aquele que transmite conhecimento, mas também aquele que recebe
muitos conhecimentos diferentes, dos quais se utiliza para retirar diferenciadas aprendizagens. São
os alunos que trazem a informação para o professor e este os orienta para que eles consigam atingir
os seus objetivos e anseios futuros. Vale assinalar que estes saberes permutam lugares sociais
variados quer seja em casa, quer seja na escola, percebe-se que:
A autonomia, a dignidade e a identidade do educando tem de ser respeitada,
caso contrário, o ensino tornar-se-á “inautêntico, palavreado vazio e
inoperante”. (...) Aprender é uma descoberta criadora, com abertura ao risco e
a aventura do ser, pois ensinando se aprende e aprendendo se ensina
(FREIRE, 1996: 63).
Para incentivar os alunos em relação a uma melhor formação e poder apresentar um bom
desempenho na sala de aula, o PIBID pôde até aqui nos subsidiar de maneira categórica em saber
lidar com o público jovem em sala de aula no tempo presente. Por essa razão, acreditamos que o
principal objetivo do projeto PIBID é aprimorar o processo de formação do professor, do educador
fornecendo importantes maneiras de interagir e lidar com o público jovem.
Para balizar nosso estudo, buscamos amparo nas ideias de Bauman (2013); Freire (1996) e
Fonseca (2003), os quais forneceram conceitos referentes à relação às novas tecnologias, a
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formação do professor e sua identidade enquanto sujeito social. Somando-se à isso, reiteramos o
ensejo de que o saber histórico visa formar cidadãos críticos, conscientes dos seus direitos e
deveres, a ponto de refletirem sobre a realidade na qual estão imersos, bem como seu papel
enquanto fazedores desta realidade.

TECENDO O SABER HISTÓRICO NAS ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS NA EEFM
PREFEITO ANTÔNIO CONSERVA FEITOSA

No que toca às atividades pensadas no Subprojeto PIBID-História, visamos discorrer aqui
sobre a importância de duas atividades desenvolvidas na EEFM Prefeito Antônio Conserva Feitosa
e sua importância para a práxis pedagógica dos bolsistas envolvidos. Assim, se faz necessário
destacar que nos planejamentos semanais foram elaborados alguns temas os quais foram de suma
importância para desenvolver as oficinas em questão.
Nessa linha de raciocínio, o grupo de bolsistas que compõem esta escola visou desenvolver
um trabalho voltado para a relação entre ensino, consumo e juventude. Os bolsistas discutiram
sistematicamente sobre a realidade da EEFM Prefeito Antônio Conserva Feitosa, bem como de seus
discentes, resolvendo planejar cada etapa de como seriam abordadas as referidas atividades.
Dentro desse pensamento, destacamos aqui que a primeira oficina teve como título
“Juventude e História”, tendo sido realizada no dia 23/04/15 e com duração de cerca de duas horas.
A atividade teve como objetivo geral refletir sobre o conceito de jovem e juventude no espaço
tempo e apresentar os alunos de forma mais didática possível tal conceito, bem como introduzir a
discussão sobre a juventude na referida unidade escolar.
Nesse sentido, os objetivos específicos desta se encontravam na seguinte ordem: abordar o
conceito de juventude, refletir sobre os estereótipos da juventude por meio de imagens, apresentar
os diferentes tipos de jovens no espaço/tempo da contemporaneidade. Além disso, a metodologia
pensada para esta atividade foi instigar aos alunos a tratar a juventude a partir de uma tempestade de
ideias, que, com base na ilustração de imagens e objetos, montariam um painel vivo sobre suas
visões críticas sobre o tema em tela.
Necessário destacar que a oficina teve como metodologia de introdução, a tempestade de
idéias, uma vez que, para que as ideias fluíssem, interrogamos os discentes sobre como eles
entendiam a juventude do tempo presente, suas tessituras e os modos de viver. Daí se gerou um
debate bem produtivo e com grande participação dos mesmos.
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Convém reiterar que os alunos apontaram o que caracterizava as juventudes a partir dos
seus olhares e, logo, várias palavras vieram à tona, a citar: bagunça, irresponsabilidade, internet,
música, arte, festa, responsabilidade, bebidas, loucura, diversão, animação, trabalho, estudos,
preocupação, colares, pulseiras, espelhos e várias outras palavras. Interessante dizer que grande
parte deles expressou que ser jovem estava estritamente relacionado ao mundo virtual.
Assim, ao prosseguir com a oficina “Juventude e História”, nos pautamos no
desenvolvimento e participação dos alunos nessa primeira etapa da atividade, dado que nos
surpreendemos com os discursos e o envolvimento dos discentes ao interagirem com a proposta
apresentada, de maneira que o projeto foi recebido com entusiasmo e de forma bastante prazerosa.
Pensando nesse caráter de aprendizagem, partilha de saberes e construção de ideias,
passamos para a realização de mais duas oficinas sobre a mesma temática nas quais os alunos
pudessem interagir e compartilhar informações com seus colegas e alunos bolsistas. Por essa razão,
intitulamos nossa segunda oficina sobre o tema como: “Juventude, Consumo e Identidade: a
construção de imagens da juventude a partir da propaganda de 1970 – 1980”. Com essa
abordagem, levamos para os alunos duas propostas diferentes para se trabalhar a identidade social, a
memória e também a cidadania.
Nessa perspectiva, nossos objetivos nesta oficina, realizada no dia 18 de junho, estiveram
atrelados na ordem de se pensar e refletir sobre as mudanças no tempo e as identidades juvenis que
se modificam neste interstício de 1970-1980. Assim, elegemos como objetivos específicos, perceber
a juventude no recorte temporal de 1970 e 1980; pensar sobre os valores que são identificados nas
propagandas e entender que estas propagadas são construídas a partir do consumo, percebendo seu
valor histórico e suas identidades.
A partir disso, propomos uma metodologia em que se construiriam cenários de cada época
em que estávamos trabalhando com base em imagens dos jovens daquela época e posteriormente
trabalhar com as fotografias dos pais dos alunos, percebendo as mudanças e permanências dentro da
visão de cada aluno. De maneira dinâmica, os alunos receberam as ideias e participaram ativamente
da atividade, o que destaca, por sua vez, o êxito da proposta pensada e desenvolvida.
Com isso, em um primeiro momento da atividade, visamos refletir sobre a identidade
juvenil na década de 1970 e 1980, abordando o contexto histórico da época e discutindo essas
questões com os alunos. Em seguida, levamos aos discentes a análise sobre o consumo a partir da
propaganda das décadas de 1970- 1980. As propagandas elegidas pelo grupo focaram em vendas e
no consumo da época, nas propagandas sobre a Calói, o jeans e as casas pernambucanas, as formas
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como esses elementos se caracterizavam, seus anseios na mentalidade juvenil, dentre outros
aspectos que foram contemplados nessa oficina. Nesse sentido, discutimos essa relação entre
passado e tempo presente com alunos, lançando diálogos pertinentes à realidade dos discentes
envolvidos.
A avaliação pensada nesse segundo momento visava levar os alunos a se reunir para
elaborar uma propaganda em que venderiam um determinado produto para seus colegas, aos seus
modos. De forma lúdica, os alunos desenvolveram tal etapa e apresentaram para os bolsistas e seus
colegas de curso, sendo premiados pela referida tarefa.
Na segunda parte desta oficina, realizada no dia 25de junho, intitulada “Juventude,
Consumo e Identidade: a construção de imagens da juventude a partir da propaganda de 1990 –
2000”, os objetivos estiveram voltados para uma reflexão sobre as mudanças no tempo e as
identidades juvenis que se modificam no interstício de 1990-2000. Intentamos nesse dia perceber a
juventude nos espaços de tempo de 1990 e 2000; pensar sobre os valores que são identificados nas
novas tecnologias presentes na realidade social dos alunos envolvidos no projeto e entender que
estas tecnologias são construídas a partir do consumo, percebendo seu valor histórico e suas
identidades.
Nesse sentido, a primeira etapa dos trabalhos visava à montagem de redes sociais em que
os jovens iriam discutir “amizades” ou relacionamentos sociais, usando os clichês: curtir, comentar
ou compartilhar. Posteriormente, os bolsistas iriam discutir sobre a conjuntura destas épocas, a
saber, a década de 1990 e 2000, a partir de música destas épocas. Para finalizar, analisaríamos o
consumo a partir de um vídeo que mostrava como seria viver no mundo sem internet.
Os alunos receberam as atividades de forma amistosa, participativa e com empolgação,
dado que a participação envolveu entre 12 e 15 alunos ao todo nas três etapas acima aludidas.
Percebemos o compromisso e o respeito pelo PIBID de História por parte dos alunos, que
discutiram, expuseram e debateram sobre os temas que foram levados pelos bolsistas. Nas oficinas
foram utilizados materiais como pincéis, data-show, quadro branco, papéis ofícios, textos, músicas,
canetas, pincéis, lápis, dentre outros.
Em contrapartida, as dificuldades encontradas estiveram pautadas na ordem dos horários,
os quais sempre eram descumpridos devido o atraso de alguns discentes. Além disso, notamos que o
espaço em que se realizavam as oficinas era um pouco pequeno, dificultando a movimentação dos
alunos em algumas atividades propostas. Tais atividades contribuíram para nossos aportes
acadêmicos enquanto professores, as quais nos possibilitaram colocar em prática discussões
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pertinentes à questão da juventude, e seu entrelaçamento entre passado e presente.
Os pontos positivos na execução dessas tarefas estiveram voltados para a relação do
cumprimento dos horários por parte de alguns integrantes do grupo, facilidade dos alunos em alguns
debates e discussão, de forma geral, a qualidade das atividades desenvolvidas, a estrutura física
disponível para realização das oficinas.
Por fim, essas atividades nos fizeram pensar que as aulas são momentos importantes no
processo ensino aprendizagem. No entanto, como em sua maioria são muito teóricas, tornam-se
desinteressantes e enfadonhas para os alunos, o que torna aprazível o uso de formas alternativas de
se encarar a História no tempo presente, em especial, quando se trata de oficinas como estas que
apresentamos. Com isso, no que confere à inserção de formas alternativas de trabalho com a
História na rede de educação básica, entende-se que:

Não nos esqueçamos de que toda maioria começou como uma pequenina,
invisível e imperceptível minoria. E que mesmo carvalhos centenários
desenvolveram-se a partir de bolotas ridicularmente minúsculas (BAUMAN,
2013: 28).
Acreditamos que essa forma de ensinar simplesmente se pautando numa cultura livresca
não tem mais vez nas escolas de hoje e que o trabalho do professor deve ser sempre interativo,
buscando o diálogo e uma presença mais efetiva na vida dos discentes. Desse modo, justificam-se
tais objetivos que pensamos para estas duas atividades, tendo em vista a preocupação em colocar
em prática estratégias de ensino que centralizam a aprendizagem nos alunos, bem como o propósito
de construir habilidades e competências novas nos bolsistas envolvidos que os tornem cada vez
mais experientes em suas futuras profissões.

A JUVENTUDE EM CENA: REFLEXÃO SOBRE A RELAÇÃO ENSINO/ JUVENTUDE
NO CARIRI CEARENSE NO TEMPO PRESENTE

Em se tratando da educação básica no tempo presente, percebemos que são inúmeras e
variadas as formas como tem sido tratado o ensino, sempre buscando o aprimoramento, a
preparação, o crescimento e desenvolvimento dos sujeitos que o fazem e para os sujeitos para quem
se faz. Nesse sentido, os vários dilemas e problemas que inquietam e desafiam a Escola no tempo
presente tem competido veemente com as formas de incentivo e preparação que assistimos, bem
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como os resultados que tem apresentado para a sociedade.
Por essa razão, verifica-se, após, a experiência desenvolvida na EEFM Prefeito Antônio
Conserva Feitosa, que, os avanços foram significativos em quesitos como interação, participação e
produtividade por parte dos discentes e também do grupo de bolsistas. Interessante destacar que,
uma vez que essas atividades foram realizadas e difundidas no meio juvenil, acabaram promovendo
a integração docente-discente, além de proporcionar uma experiência inovadora aos profissionais da
educação ambientando-os nos elementos que a sala de aula do tempo presente exige. Dito isto,
pode-se considerar que:

As dimensões éticas e políticas da formação são extremamente importantes,
pois o objeto de ensino de história é constituído de tradições, ideias, símbolos
e representações que dão sentido às diferentes experiências históricas vividas
pelos homens nas diversas épocas (FONSECA, 2003: 71).
Necessário destacar que é preciso reinventar e criar novos mecanismos de aprendizagem
em sala de aula para que os alunos pensem de forma integrada, fazendo relações entre os conteúdos
vistos em sala para consolidar seu conhecimento e desenvolver novas competências e habilidades,
além do livro didático, relacionando tais propostas à inserção de atividades lúdicas e/ou dinâmicas
no ensino de História do tempo presente.
Para compreender a importância destas atividades no tempo presente, recorremos ao
pensamento de que o professor deva encarar as novas tecnologias no ensino de História como
importantes e inestimáveis ferramentas que lhes proporcionem “falar” a linguagem dos jovens.
Todavia, este profissional deve fazer reflexões com base nas suas propostas apresentadas, dado que
não basta levar o novo, mas refletir sobre o mesmo, trazer proposições e aportes construtivos para a
formação juvenil. Conforme nos diz Bauman (2013: 35),

“Quando quantidades crescentes de

informações são distribuídas a uma velocidade cada vez maior, torna-se progressivamente mais
difícil criar narrativas, ordens ou sequências de desenvolvimento”.
Dentro desse pensamento, percebemos que a elaboração de alternativas metodológicas
lúdicas para enriquecer e dinamizar as atividades desenvolvidas nas duas oficinas foi bastante eficaz
para a incorporação de novas ideias e novos conhecimentos por parte dos alunos envolvidos. Assim,
compreendemos que o Ensino de História no tempo presente se consolida quando há a integração e
envolvimento compromissado do profissional chamado professor em seu campo, o que faz com que
este se habilite a conhecer seu espaço de trabalho, alavancar saberes que carrega em sua bagagem,
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expor seus conhecimentos de forma prazerosa e não forçada. Ou seja, se negando a ser medíocre e
se reconhecendo como multiplicador de conhecimentos. Como sentencia Freire:
Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura,
da opção, mas como sujeitos históricos, transformadores, a não ser
assumindo-se como sujeitos éticos (...). É por esta ética inseparável da prática
educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou adultos, que
devemos lutar (1996: 17 e 19).
É preciso destacar ainda que as propostas que debatemos no grupo geral, se bem aplicadas,
certamente ajudarão no desenvolvimento da formação cidadã nos alunos. Desse modo, ambientados
no propósito de realização de atividades que priorizem a relação juventude e consumo, notamos que
a efetivação destas se mostrou bastante produtiva, uma vez que estivemos dedicados a levar para os
alunos o ideário norteador, que era pensar a relação juventude, consumo e novas tecnologias.
Certamente, tais vivências podem figurar como um arranjo significativo no processo de
ensino e aprendizagem dos discentes da escola e dos acadêmicos bolsistas, na medida em que
possibilita a estes uma troca de saberes e experiências, quebrando os muros da Universidade e
transpondo as fronteiras de meras disciplinas vistas na sala de aula, possibilitando a formulação de
um eixo de pesquisas sobre os diversos campos do conhecimento.
Nessas circunstâncias, é notável que a sociedade do tempo presente quase não consegue
mais refletir sobre o seu tempo, sobre suas ações e seu espaço social, quando todos se veem
povoados e imersos nesse mar excessivo de dados e eventos que se multiplicam dia a dia. Todos se
reconhecem permeados e seduzidos pelo efêmero, pelas vivências instantâneas e exigências cada
vez mais marcantes da iminente pós-modernidade, “que promovem o culto a novidade e da
contingência aleatória” (BAUMAN, 2013:34).
É muito provável que os jovens deste tempo sigam estes ideários, sem reflexão e sempre
sem pensar, de modo irrefletido, “os ‘site sociais’, estão abrindo novíssimas paisagens para agências
que tendem a se concentrar nos jovens e a tratá-los basicamente como ‘terras virgens’ à espera de
conquistas e exploração pelo avanço das tropas consumistas” (Idem).
Daí a difícil tarefa do professor de História, que nesse posto, atua como promovedor de
transformações e construtor de identidades, visando uma relação mais estreita com o contexto dos
alunos através de debates, conversas e aproximações das suas realidades. Nessa direção, este atua
também como um propiciador de conhecimentos, que visa entender suas culturas, além de primar
por uma linguagem que gere consenso entre ambas as partes envolvidas no processo de ensino e
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aprendizagem na formação da cidadania.

A responsabilidade -a tarefa- do professor de história é formar o cidadão. O
professor é formador de consciências. Portanto, ensinar história é partilhar
saberes, contribuindo para formação de uma determinada maneira de ver e
compreender o mundo (FONSECA, 2003:84).
Fundamenta-se aqui a justificativa na necessidade de adoção de mecanismos como estes
acima referenciados que possibilitem a melhoria da qualidade do ensino de História que vem sendo
oferecido no tempo presente, contribuindo para a redução dos índices de evasão escolar, e
consequentemente, uma formação docente compatível com as novas demandas que temos sido
cobrados atualmente.
A disciplina de história tem o propósito central de formar cidadãos que, voltando-se ao
pensar de Cainelli e Schmidt (2009: 20) se percebe que:

Aprender história é discutir evidências, levantar hipóteses, dialogar com os
sujeitos, os tempos e os espaços históricos. É olhar para o outro em tempos e
espaços diversos. A experiência de cada um alarga-se com a compreensão das
experiências dos outros.
Dentro dessa perspectiva, a juventude que é protagonista neste processo, uma vez que é
receptora de diferenciados conhecimentos, com variadas formas de apreensão deste conhecimento.
Cabe ao educador entender e se adaptar com o seu tempo histórico, que nitidamente lhe impõe
desafios. Todavia, é a partir do diálogo, da ética profissional e da competência deste profissional
que a aprendizagem se consolida e transforma os sujeitos sociais envolvidos nesse processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, percebemos que o professor precisa se utilizar e tratar destas novas roupagens e
linguagens que o tempo presente exige e disponibiliza, levando para a sala de aula a dimensão
humana, sendo um verdadeiro empreendedor e propositor de novas modelagens no Ensino, e nesse
caso específico, do Ensino de História. Diante da engenharia apresentada pelo desenvolvimento de
tais atividades, percebemos que este profissional é construtor de identidades, mediador de relações e
conhecimentos construídos coletivamente.
259

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
Figura como personagem central na vida de um sujeito, o que cumpre destacar que este
seja um profissional flexível, crítico e dinâmico, capaz de refletir sobre o seu papel na sociedade do
tempo presente. Diante do exposto, merece atenção a necessidade de um educador que busque
através da ética a promoção da educação, na qual Freire (1996: 16) é taxativo ao denominar de
“ética universal do ser humano”.
Percebemos que o PIBID insere nas carreiras profissionais dos bolsistas uma nova forma
de se encarar a docência, tendo em conta desafios que estes encontrarão, mas trabalhando com
possibilidades inovadoras a serem implantadas no Ensino de História. A inserção das novas
tecnologias no âmbito de ensino de História são imprescindíveis na atualidade, sobretudo, quando
se trata do trabalho com jovens que vivem antenados e permeados pelas mais diversas informações.
Para Freire (1996: 161), “é esta força misteriosa, às vezes chamada de vocação, que
explica a quase devoção com que a grande maioria do magistério nele permanece, apesar da
imoralidade dos salários. E não apenas permanece, mas cumpre, como pode, seu dever.” Prova
disso são as várias produções que vêm sendo efetivadas neste programa com vistas a um melhor
tratamento do conteúdo de História, em que os alunos possam participar, experenciar e vivenciar a
dimensão da História, com fins de se perceberem enquanto cidadãos.
É relevante a proposta que o subprojeto PIBID-História apresenta para as carreiras
profissionais dos bolsistas envolvidos, com o intuito de firmar nestes a dimensão da docência, bem
como a reflexão acerca de formas alternativas de se trabalhar o Ensino de História na educação
básica. O projeto constitui assim um foro privilegiado para a vida dos referidos personagens,
porquanto as discussões e debates travados são relevantes e destacadas.
Em realidade, é importante articular isto com a formação cidadã do alunado, visto que
devemos adotar este empreendimento necessário ao se falar de Ensino de História hoje. Tal ideário
vai ao encontro de uma melhor formação do docente, como se percebe na passagem: “quando
tratamos da formação e profissionalização, tratamos, fundamentalmente, da construção identitária
do professor” (FONSECA, 2003: 77).
Por fim, importa destacar a grandiosa importância desse projeto no que tange a formação
docente no Cariri cearense a partir de suas práticas inovadoras que serão levadas para sala de aula
futuramente pelos alunos bolsistas. Sem dúvidas, teremos práticas inovadoras e eficazes para
alavancar a aprendizagem e o conhecimento histórico no ensino de História da rede básica, com
profissionais preparados e capacitados para encarar a docência.
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EXPERIÊNCIA DE ENSINO DE HISTÓRIA NA PERSPECTIVA DA CIDADANIA NA
ESCOLA JOSÉ ALVES DE FIGUEIREDO
Antônia Lucivânia da Silva48
INTRODUÇÃO

Tem-se como ponto de partida experiências pedagógicas no campo do ensino de História
desenvolvidas na Escola de Ensino Fundamental e Médio José Alves de Figueiredo,

na

temporalidade de 2012 a 2014, período desde o qual vem sendo realizado o Projeto Semana Afro e
as ações do projeto PIBID-Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, subprojeto de
história e sua atuação no segundo semestre de 2014, o qual tem como um dos conceitos norteadores
a cidadania, mediante o qual foi produzido o documentário Cidadania na Fé.
Trata-se de uma análise crítica das iniciativas da escola no intuito de trabalhar a inclusão de
temas relacionados à africanidade e a prática da cidadania no espaço escolar. No entanto não
objetiva-se um enaltecimento da postura da escola mediante implementação da lei 10.639/2003 e a
valorização da cidadania, nem tampouco deter-se a condenação da forma como a instituição vem
trabalhando essas temáticas. Pretende-se um estudo crítico na tentativa de contribuir para o avanço
no trabalho pedagógico para além da disciplina de história.
Busca-se a reflexão e socialização de ações direcionadas para a efetivação da cidadania,
sendo esta entendida na dimensão plena e ativa empregada por José Murilo de Carvalho e
procurando ir além do que Cerquier-Manzini aponta como cidadania de consumo e direcionando na
perspectiva da escola como espaço de prática de cidadania.
Serão evidenciadas iniciativas da instituição para a efetivação da cidadania, combate a
posturas racistas e extremismos religiosos. Tendo em vista as orientações dos PCNs, LDB as leis nº
10.639/2003 e 11.645/2008, a instituição busca se adequar as novas exigências, tomando a escola
como um espaço multicultural conforme aponta Oriá Fernandes e portanto, criando estratégias que
possam efetivar as políticas de inclusão e valorização da diversidade enxergando-as como
indispensáveis a uma vivência cidadã.
Entende-se a relevância deste estudo por ser defendida a prática do professor reflexivo,
capaz de analisar, agir e repensar suas ações no âmbito escolar, aperfeiçoando suas metodologias
48
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tornando-se mais aptos a desempenhar uma educação cidadã; bem como a necessidade da troca de
experiência com professores de outras instituições e o universo acadêmico para que assim seja
possível uma interação de conhecimentos, aproximando a educação básica do ensino superior.
Foi utilizado como fonte os projetos da semana afro e seus trabalhos desenvolvidos no
decorrer dos anos de 2012, 2013 e 2014, sejam palestras, desfiles, oficinas, apresentações artísticos
culturais, oficinas da beleza negra exibição de filmes, documentários, atividades desenvolvidas no
interior das salas de aula e a postura do núcleo gestor e docentes da instituição no tocante à
africanidade e cidadania e as oficinas de cidadania ministradas pelos bolsistas do PIBID de História
com os alunos do 2º ano em 2014, juntamente com o produto, documentário, elaborado por esta
equipe.
Entende-se aqui a valorização da história da África e dos negros no Brasil seja em quaisquer
disciplinas e na vivência cotidiana do espaço escolar como uma questão de democracia e cidadania,
bandeiras defendidas pela unidade escolar, as quais constam não só no Plano Político Pedagógico
como vem sendo exercitadas cotidianamente, apesar das dificuldades e contradições.
Historicamente a educação foi construída como um fator de diferenciação social, cabendo
apenas a uma parcela da população o acesso a este capital cultural estabelecido como um saber
superior. Posteriormente a partir de novas demandas e lutas, outros grupos reivindicaram o direito a
esta cultura. Com estas conquistas garantidas, tais grupos não mais se contentaram apenas em estar
inseridos na sala de aula, mas em ter uma educação que seja capaz de atender aos seus anseios.
Nessa perspectiva não cabe mais à escola impor saberes hierarquizados nem tampouco
enxergar os educandos como uma massa homogênea desprovida de saberes ou possuidoras dos
mesmos saberes e condições. É preciso reconhecer que cada educando tem suas especificidades e
que dentro do espaço escolar existe uma pluralidade cultural que precisa ser reconhecida e
valorizada
Para atender a essas demandas é necessário transformar toda a estrutura de formação dos
profissionais da educação, criando um currículo capaz de reconhecer os educandos como seres
múltiplos, plurais, para que os mesmos vejam sentido no que a escola oferece.
Os estudantes devem ser compreendidos como alguém que possui e constrói saberes, não
estando dispostos a receber conhecimentos impostos e insignificantes para suas vidas.
Apesar da renovação teórico metodológica da história nos últimos anos, o
conteúdo programático dessa disciplina na escola fundamental tem primado
por uma visão monocultural e eurocêntrica do nosso passado. Inicia-se o
estudo da chamada “História do Brasil” a partir da chegada dos portugueses,
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ignorando-se a presença indígena anterior ao processo de conquista e
colonização. (ORIÁ, 2005: 380).
Conforme se pode perceber, apesar das mudanças já ocorridas no campo da disciplina de
história, a escola e o ensino desta disciplina continua marginalizando determinados grupos. No
discurso boa parte das instituições escolares trabalham com a proposta de inclusão. Entretanto, na
prática ainda estão extremamente despreparada para lidar com a proposta multicultural.
Embora os PCNs, DCNs e LDB oriente um ensino voltado para o reconhecimento e
valorização das várias histórias, memórias, identidades e compreendam o espaço escolar como um
ambiente plural, as instituições responsáveis pela formação de educadores encontram dificuldades
em preparar os profissionais para trabalhar conforme estas propostas.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDNEN), ratificando
posição da Constituição Federal de 1988, determina que “o ensino da
História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes etnias
para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena,
africana e europeia” (art.26, §4º, IN: ORIÁ, 2005: 382)
Verifica-se a preocupação em garantir uma educação cidadã entendendo a importância do
negro e do índio na formação político, econômico... e cultural do país, o que por muito tempo esteve
excluído oficialmente dos currículos escolares, cabendo à escola criar uma identidade nacional, da
qual não servia como referência a cultura do índio ou do negro. Após anos de intensas lutas
consegue-se estabelecer legalmente a valorização desses povos formadores das culturas brasileiras.
Vale destacar que esses pontos ainda são abordados timidamente nas escolas. Há um
desconhecimento da história do índio e do negro. Estes povos estão presentes nas escolas, mas não
são percebidos e nem se percebem, pois foi construída uma cultura escolar de silenciamento e
exclusão.
Há um déficit por parte dos docentes no que se refere ao conhecimento teórico para se
trabalhar a história do negro e do índio. Os materiais didáticos apresentam profunda carência nesses
quesitos. Somado a isso, os currículos de parte das instituições formadoras de professores, nem
sempre estão adequados para ofertar uma formação mais complexa e multicultural.
As instituições de fomento à pesquisa (CAPES, CNPq, FINEP, FAPESP,
entre outras) poderiam incentivar essa formação mediante criação de bolsas
de estudos e intercâmbios culturais com centros de pesquisa de países
africanos. Ainda hoje, a maior parte dos bolsistas que saem do Brasil para
cursar a pós-graduação escolhe os Estados Unidos ou países europeus.
Assim, reforça-se uma formação acadêmica de caráter estritamente
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eurocêntrico. (ORIÁ, 2005: 385)
Refletindo sobre o pensamento de Oriá, percebe-se quão limitada é a formação dos docentes.
Nossa educação ainda é etnocêntrica, supervalorizando o pensamento europeu ou mesmo, norteamericano. Produz-se conhecimento sobre a África sob um olhar não africano. Não se pensa em
promover o intercâmbio com a África para conhecer a pluralidade desse povo e melhor
compreender o Brasil.

A CIDADANIA E A ESCOLA

É evidente o discurso das escolas seja nas suas reuniões ou no PPP a preocupação em
oferecer uma educação capaz de formar para a cidadania. Entretanto há uma deficiência quanto à
práxis do discurso. Acaba sendo mais uma espécie de modismo educacional. Falta diálogo e estudo
para a elaboração de um currículo capaz de educar para a cidadania.
[...] a igualdade dos cidadãos implica a igualdade dos indivíduos em relação
ao saber e a formação. Surge enfim a questão do tipo de educação do cidadão
assim definido. Essa educação não pode mais simplesmente constituir numa
informação ou instrução que permita ao indivíduo, enquanto governado, ter
conhecimento de seus direitos e deveres, para a eles conformar-se com
escrúpulo e inteligência. Deve fornecer-lhe, além dessa informação, uma
educação que corresponda à sua posição de governante potencial”
(CANIVEZ, 1991: 31)
Entende-se que formar para a cidadania conforme defendida por Canivez é indispensável
para valorizar a diversidade e promover a igualdade, mas que não é possível desenvolver um
trabalho nessa linha de pensamento se os docentes não tiverem formação que os possibilite
compreender o conceito e a importância da sua aplicabilidade.
De modo geral existe a cultura da obediência. Se há uma determinação externa de que
devemos formar para a cidadania, então não se discute ou pouco se discute e cada educador passa a
repetir o discurso. Há uma ausência de reflexão sobre o que é cidadania, o que é ser cidadão, para
quê e como trabalhar na perspectiva de formar cidadãos. Conforme a LDB, “Art. 2º. A educação,
dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.” Mas qual cidadania? O que idealizamos para essa
formação? Como formar para a cidadania se nem sempre temos consciência do que seja e de qual
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seja essa cidadania?
É também constante a expressão, formar cidadãos críticos. Há uma apropriação acrítica
dessa fala. Não há a cultura de parar para estudar sobre o que seria esse cidadão crítico e como agir
para possibilitar a formação desse cidadão. Os parâmetros curriculares também apontam a
preocupação com a cidadania, mas falta debate para compreender melhor essas propostas. Em
consequência se tem ações muitas vezes não condizentes com o discurso.
Defende-se e compreende-se neste trabalho a ideia de uma cidadania ampla como aborda
José Murilo de Carvalho. O cidadão como aquele que tem direitos civis, políticos e sociais e que
está para além do sujeito passivo restrito ao que estabelece a lei. Pensamos o cidadão na perspectiva
crítica. Um ser ativo e consciente da historicidade de seus direitos, capaz de respeitar os diretos de
outros, lutar pelo que é de interesse coletivo e ser capaz de atuar criticamente na sociedade.
[...] a formação inicial dos educadores não tem sido, novamente, alimentada
por processos de capacitação contínua e sistemática. O modelo mais comum
é a capacitação pontual, sem sequência, e acrescenta-se, ainda, que as
metodologias usualmente empregadas estão calcadas nas concepções de
ensino enquanto transmissão/repasse de informação e a aprendizagem como
processo passivo de assimilação. A problematização do conhecimento, do
confronto teórico-prático, o debate de ideias e de posições praticamente
inexistem nas práticas educacionais e na formação do educador. (SILVA,
2000: 72)
É realmente pontual como Silva apresenta a formação do professor. Apesar de haver uma
pequena porcentagem da carga horária destinada a estudos, planejamentos, ainda não acontece um
aproveitamento deste tempo para formação tendo em vista que muitas instituições compreendem
que esse estudo deve ser realizado exclusivamente na escola, ainda que a lei não especifique essa
exclusividade do planejamento nas dependências da escola, o que acaba limitando as possibilidades
de ampliação dos conhecimentos já que os educadores continuam sem dispor de tempo para
interagir com universidade e com outros espaços de formação. Essa formação escassa e pontual
repercute na sala de aula dificultando ou pouco contribuindo para o desenvolvimento dos educandos
como cidadão críticos.
Há uma incompreensão da parte dos professores em desenvolver a cidadania no espaço
escolar porque existe uma indefinição do que é ser cidadão ou cidadão crítico. É perceptível nas
práticas e discursos de docentes e alunos o conceito da cidadania burguesa ou esvaziada como bem
define Cerquier-Manzine (2010). Uma cidadania muito voltada para a individualidade e obediência
ao que é considerado legal. No cotidiano da sala de aula identificamos a preocupação dos discentes
266

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
com questões individuais e uma descrença no potencial da cidadania no sentido coletivo.
“Um outro aspecto, que é um pressuposto para a existência da democracia, é
a necessidade do respeito às diferenças culturais, o respeito à diversidade
cultural, de crenças, origens e projetos. O que define a democracia não é
apenas um conjunto de garantias institucionais ou a vontade da maioria, mas
o respeito pelos projetos individuais e coletivos que combinam a afirmação
de uma liberdade pessoal com o direito de identificação com uma
coletividade social, nacional ou religiosa. (SILVA, 2000: 53)
É necessário ressaltar que cada escola tem suas particularidades e contradições. Portanto
apresentam incoerências, mas em vários casos procura-se viver a democracia. Voltando mais
precisamente para a escola da qual parte este trabalho, procura-se na maioria das vezes criar
condições para uma maior participação democrática dos alunos. Se há determinadas falhas é mais
por uma questão de falta de estudo e discussão aprofundada do que mesmo por uma postura
contrária a democracia. É certo que existem incoerências também causadas pelo medo de
questionar. Muitas vezes a instituição ainda se pega amarrada a questões burocráticas que já vem
estabelecidas por uma hierarquia.
Para especificar melhor é plausível evidenciar o caso do livro didático que nem sempre vem
em quantidade suficiente, gerando indignação em professores e alunos. No entanto a escola faz a
parte legal de informar o problema e solicitar soluções, as quais acabam não sendo atendidas;
quando provavelmente deveria criar mecanismos para inserir os alunos nessa tentativa de resolução
tais como talvez criar uma comissão de alunos para procurar a secretaria regional de educação e
expor sua indignação, juntar a coletividade para debater o problema.... Enfim, oportunizar ao aluno
uma participação direta e não deixar transparecer a ideia de impossibilidade de solução tornando-os
reféns da burocracia e da legalidade.

PIBID-HISTÓRIA-URCA TRABALHANDO A DIVERSIDADE E A CIDADANIA NA
ESCOLA JOSÉ ALVES DE FIGUEIREDO

No segundo semestre de 2014 teve início a atuação do PIBID na escola José Alves de
Figueiredo encabeçada por uma equipe de oito bolsistas. O eixo norteador das discussões foram os
conceitos de Memória, Identidade e Cidadania. Por questões práticas foi decidido trabalhar com
duas turmas de segundo ano do ensino médio turno manhã, pois as atividades teriam que ser
desenvolvidas no contra turno, haja vista o projeto não ter a pretensão de substituir os conteúdos
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curriculares, mas sim trabalhar com a perspectiva de somar na formação dos alunos.
Devido às dificuldades de conseguir a adesão dos educandos para as oficinas no turno
vespertino, reprogramamos as atividades buscando desenvolver algumas das oficinas no momento
da aula, conseguindo estabelecer um elo mais forte com os alunos, além do período inicial de
observação dos bolsistas em sala de aula interagindo com a turma acerca dos conteúdos do currículo
escolar. Concomitante aos momentos de observação em sala, destacávamos o que era o PIBID, suas
temáticas, objetivos e foi exposta a proposta de trabalho a ser desenvolvida em parceria com os
alunos.
Foram realizadas reuniões para refletir, criar um plano de ação, elaborar projeto e traçar
metodologias. Decidiu-se desenvolver um trabalho em sala de aula cujo objetivo foi discutir
Cidadania. Verificaram-se os conhecimentos prévios no tocante a esse conceito concluindo-se que
todos sem exceção externaram em seus escritos e falas ser a cidadania um conjunto de direitos e
deveres e o cidadão a pessoa que tem direitos e deveres, obedece às leis e paga impostos.
Após analisar todas as expressões dos educandos, exibiu-se um pequeno vídeo contendo
várias ações ligadas a práticas de cidadania, ultrapassando a dimensão da passividade na qual o
cidadão se resume ao papel da obediência e da luta pelos seus direitos particulares. Partindo do
vídeo, dos textos lidos e debatidos nos encontros gerais com a coordenação do PIBID,
acrescentaram-se novas perspectivas de cidadania, permitindo aos alunos perceber que a cidadania
está para além dos direitos e deveres na dimensão privada, mas que deve ser encarada
principalmente na direção da coletividade.
Foi constatado o entendimento de cidadania por parte dos alunos atrelada ao direito de voto,
não tendo muita consciência de que ela deve ser entendida de forma mais abrangente, enxergando
suas variações no tempo e no espaço e em sua perspectiva plena e ativa.
A equipe de bolsistas frisou o papel do cidadão a luta pelos interesses coletivos e a
necessidade do rompimento com o conceito de cidadania neoliberal, que atrela os direitos a uma
concessão do Estado, e a necessidade de enxergar os direitos como conquistas do povo, resultados
de lutas anteriores a nós.
Percebendo ser uma preocupação da escola o combate ao racismo e discriminações
religiosas, principalmente para com as religiões de matrizes africanas, alvo mais constante, os
bolsistas e a supervisão juntamente com os alunos decidiram realizar um trabalho que pudesse
contribuir com essa luta da escola. Em conjunto, optaram por um documentário que abordasse as
questões das práticas religiosas mais presentes no bairro compreendendo o direito de professá-las e
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de serem respeitadas como uma questão de cidadania.
Com os alunos, conforme os objetivos traçados (valorização das diversas memórias e
identidades como uma questão de cidadania) foi elaborado um roteiro de perguntas a serem
trabalhadas com adeptos de várias práticas religiosas. Foi ministrada oficina de orientação para as
entrevistas, como se portar diante dos entrevistados, deixando bem claro os objetivos do trabalho.
Os alunos foram divididos em equipes para a realização das entrevistas deixando que eles
próprios escolhessem a que religião iriam se dirigir. Mesmo tendo realizado um estudo sobre as
práticas abordadas: catolicismo oficial, protestantismo, rezadeiras, espiritismo, candomblé e
umbanda, muitos optaram por entrevistar pessoas adeptas das religiões as quais eles faziam parte.
Orientou-se que se dirigissem a outras religiões, pois seria uma oportunidade de conhecer e
melhor compreendê-las contribuindo para a desconstrução de estereótipos. Fato constatado:
ninguém espontaneamente quis se responsabilizar em entrevistar as religiões de matrizes africanas.
A situação tornou necessário tentar convencer os alunos a se inserir nessas equipes. Alguns se
comprometeram em entrevistar praticantes da umbanda e candomblé e apesar de participar de todas
as oficinas e elaboração de roteiro, no dia das entrevistas, “esqueceram” de comparecer. Por essas
razões as entrevistas com integrantes de ambas as religiões foram feitas pelos bolsistas e a
supervisora e depois socializadas para os alunos.
É notável a desvalorização da africanidade por mais que desde 2012 a escola venha criando
situações de combate aos preconceitos para com essas religiões. Ainda é forte a associação que os
alunos fazem delas à ideia de práticas malévolas. As ações educativas ainda não foram suficientes
para essa desconstrução.
Precisamos, pois, propiciar, por meio do ensino em todos os níveis, o
conhecimento de nossa diversidade cultural e pluralidade étnica, bem como
a necessária informação sobre os bens culturais de nosso rico e
multifacetado patrimônio histórico. Só assim estaremos contribuindo para a
construção de uma escola plural e cidadã e formando cidadãos brasileiros
cônscios de seu papel como sujeitos históricos e como agentes de
transformação social. (SILVA, 2000: 9)
Concordamos com a autora quanto à importância de buscarmos valorizar os diversos bens
culturais, haja vista poder desenvolver uma maior aproximação com a cultura dos alunos, mas não
só tomar a sua cultura como um ponto de partida. Ela pode ser mais do que isso. É também ponto
de chegada e deve ser tratada com a mesma importância que as histórias oficialmente instituídas.
Não com o intuito de permanecer no senso comum, mas desmistificar a ideia de que o que a do
269

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
povo é senso comum e o que a da elite é saber científico e culturalmente superior. O objetivo é
conhecer as diversas culturas, compreender a sua formação e desenvolver a valorização da
diversidade.
Acredita-se que diante de um simples trabalho no qual foi mostrado um pouco de várias
religiões intercalando com a cidadania, pode-se contribuir para a desconstrução de preconceitos
oportunizando aos alunos lidar com a produção do conhecimento percebendo as diversas realidades
que os cercam. Estudou-se a História saindo do livro didático, mostrando que para além dele,
existem muitas histórias que podem e devem ser contadas.

SEMANA AFRO E CIDADANIA

O núcleo gestor da escola em semana pedagógica do ano 2012 reformulou o Plano Político
Pedagógico, com aprovação dos docentes buscando atender a lei 10.639/2003, para isso criando o
evento denominado de semana afro na qual seriam realizados trabalhos em prol da valorização do
negro conforme especifica a lei. Foi informado a obrigatoriedade de trabalhar essa temática e que
todas as disciplinas deveriam encontrar um meio de inserir a temática e que no mês de novembro os
alunos apresentariam trabalhos, danças, gincanas, desfiles, trabalhos escritos, artísticos...
Havia intenções positivas e não teve resistências por parte dos professores e alunos. No
entanto, como trabalhar algo que era desconhecido? Foram indicados materiais teóricos existentes
na biblioteca, mas faltava preparo teórico. Muitas informações seja em livros, documentários ou
internet, mas que não ajudariam muito devido a ausência de formação e discussão crítica sobre o
tema. Foi mais uma estratégia de obediência ao que estava sendo exigido.
É certo que alguns professores por especificidades de sua formação acadêmica ou de
experiências adquiridas em outros espaços, tiveram maior habilidade em desenvolver trabalhos ao
longo do ano. No entanto outros criaram um projeto de ação apenas prática sem o exercício da
reflexão crítica. Vários fatores contribuíram negativamente. Somado ao pouco conhecimento
teórico, às diversas exigências internas e externas, sobrecarga de trabalho dificultaram o
desempenho das atividades. No decorrer do ano vários projetos ligados a outras exigências foram
surgindo, comprometendo o projeto da semana afro.
A culminância das ações foram feitas em novembro e contou com a presença do GRUNEC
CARIRI (Grupo de Valorização Negra do Cariri) ministrando palestras. Porém fizeram uma crítica
relevante quanto ao caráter de pontualidade, de se trabalhar o tema no mês de novembro
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possibilitando o entendimento de que as escolas deixam o assunto para ser abordado apenas em
novembro.
Nos anos seguintes a escola procurou sempre avaliar e fortalecer as ações de valorização do
negro, o combate ao racismo e a valorização da cidadania. Passou a cobrar mais seriedade para com
os trabalhos, a inserção do tema nos planos de cursos e elaboração de projetos para serem
trabalhados com os alunos ao longo do ano e apresentados na semana afro. Procurou-se realizar essa
semana de apresentação de trabalhos fora do mês de novembro a fim de quebrar com o caráter de
pontualidade, o que vem sendo difícil tanto devido aos outros meses do ano ser marcados por ouras
diversas cobranças: ações para as avaliações externas; feira de ciências; olimpíadas; ações para o
ENEM; desfile do dia 7 de setembro... como por ainda estar muito impregnada na mente de muitos
professores a ligação entre negro, africanidade ao mês de novembro.
É notável o avanço no tocante ao trabalho de valorização da cidadania e do respeito a
diversidade que vem sendo realizado por esta escola, entretanto necessita-se de um maior
planejamento e ações interdisciplinares. Há uma consciência de várias falhas e são apontadas muitas
sugestões de aperfeiçoamento. Porém, muitas destas falhas vêm se repetindo devido às mesmas
questões: falta de leitura; de formação continuada; excesso de projetos e exigências externas. São
cobradas ações interdisciplinares, mas os trabalhos acabam acontecendo de forma isolada, por
disciplinas.
Ainda está muito presente para muitos alunos, professores, núcleos gestores e secretarias de
educação a necessidade da espetacularização. A ideia de que só está se buscando implementar a
cidadania prática e a valorização da diversidade se for realizado um evento pontual para exibir
performances, quando o que mais deveria ser considerado era o tratamento entre as pessoas que
compõem o ambiente escolar, as posturas práticas cotidianas de valorização da diversidade, de não
aceitação de atitudes discriminatórias.
Percebe-se que há muitas ações significativas na escola. Uma delas é a intensificação dada
ao respeito aos alunos como cidadãos críticos. A prática de ouvir o aluno, de reconhecer os
questionamentos quando bem embasados, o cuidado em tratar a todos com igualdade, as falas dos
professores intensificando a igualdade de todos e argumentos contrários ao racismo. A constância
com que se fazem rodas de conversas sobre temáticas variadas, a presença de pessoas do GRUNEC
CARIRI, do Conselho da Mulher, Conselho Tutelar...vem fortalecendo a implementação da
cidadania, mas há a necessidade de se refletir e avançar nas práticas e discussões.
Apesar de todos os esforços, sentimos uma fragmentação. Tem discussões interessantes,
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porém alguns trabalhos voltados à lei 10.639/2003 são muito marcados pelo espetáculo. Boa parte
deles está centrada na dança, culinária, música, capoeira... Não que essas práticas não devam ser
trabalhadas, mas deve-se ultrapassar esses limites. Quebrar com a visão de que o negro foi
importante como mão de obra, enriqueceu nossa culinária, dança, música, vocabulário... Foi
importante nesses quesitos, mas o negro está para além disso.
A escola nem sempre consegue se impor com racionalidade. Às vezes cede às exigências
infundadas dos alunos pensando que estão contribuindo para a cidadania, quando estão apenas
fortalecendo uma deturpação da cidadania efetiva. É comum alunos decidirem apresentar uma
dança dizendo que tem relação com africanidade, sem sequer realizar um estudo. Torna-se a dança
pela dança, como é também o caso de professores que por gostar de determinado cantor negro
decide organizar uma dança, dublagem, encenação para os alunos apresentarem, mas não admite
nenhum estudo crítico.
É preciso destacar que apesar de pouco embasamento teórico, há ações bastantes avançadas
em relação a muitas escolas. Na culminância dos trabalhos de 2013, os professores sugeriram uma
roda de conversa com representantes de religião de matriz africana. Nesse ínterim uma aluna que
havia sofrido discriminação por parte de colegas em sala, por ela ser candomblecista, se
comprometeu em falar com a zeladora do terreiro ao qual ela frequentava, para colaborar nessa
atividade. Foi uma ação enriquecedora, pois várias pessoas do terreiro vieram conversar com os
alunos, falaram sobre sua religião e apresentaram algumas das suas práticas, danças. Os que
estavam presentes assumiram uma postura ética e pessoas do entorno da escola também se fizeram
presentes.
Mesmo com todos os esforços e avanços nesses trabalhos, há resistências quanto ao respeito
à diversidade. É comum ainda se ouvir em sala falas pejorativas contra religiões como umbanda e
candomblé ou algum professor, devido a sua educação de base extremamente cristã, manifestar
receio em adentrar ao estudo dessas religiões.
Uma ação da semana afro, bastante controversa é o desfile da beleza negra. Algumas
discussões informais já foram feitas entre os professores, se ele ajuda a combater o preconceito ou
reforça, sendo uns favoráveis e outros contra a realização do desfile, devendo-se mais a sua
permanência às insistências de parte dos alunos.
Há uma confusão imensa quanto ao que é ser ou não negro. Muitos professores e alunos
esperam a vitória de um menino ou menina de pele mais escura. Os que apresentam esta
característica são procurados pelos professores para participar do desfile, porém nem todos querem
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e alguns argumentam que não vão desfilar porque são feios ou porque em outro desfile quem saiu
vencedor foi alguém que ao olhar deles era uma pessoa branca.
É difícil para a maioria, entender o critério da autoidentificação. Existe um “padrão fixo” na
compreensão de muitos, de que o vencedor ou vencedora tem que ter a pele escura e deve estar
vestindo roupas longas, coloridas, colares, cabelos trançados.
Expressando um pouco dessa contradição no desfile de 2013 o vencedor foi um menino que
no entender de quem associa a negritude a cor da pele, corpo, cabelo; era branco. O resultado
surpreendeu inclusive o corpo de jurados, em parte formado por adeptos do movimento de
valorização do negro.
Dentre os trabalhos desenvolvidos no intuito de respeitar o negro e a sua cidadania, ainda
que com contradições, tem contribuído para uma maior inclusão. Professores de várias áreas do
conhecimento vêm colaborando. Destacamos um trabalho orientado pelo professor de biologia
desconstruindo a partir do estudo da genética o mito da superioridade racial. No âmbito artístico,
são realizadas contações de histórias africanas, rodas de samba, rodas de capoeira, apresentação de
maneiro pau, dança do coco. Em caráter mais formal, conversas com professores da universidade,
membros do GRUNEC CARIRI, zeladores de terreiros e exibição e debate sobre filmes e
documentário. Entretanto se faz necessário um estudo mais consistente por parte dos professores e
ações realmente interdisciplinares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concorda-se com Oriá (2005) quando ele diz que somos um país multicultural e que há
necessidade de a escola se adequar a realidade desenvolvendo uma educação capaz contemplar essa
diversidade. Porém ainda não se tem uma orientação mais precisa acerca de como fazer essa
educação multicultural. Existe uma insegurança por parte dos professores e certa descrença no seu
potencial inovador, o que é em parte resultado de uma política de desqualificação do professor.
Falta formação mais efetiva para que um número significativo de educadores passe a compreender
essa realidade multiétnica e enxergar a valorização dessa diversidade como uma questão de
cidadania. Afirma que a escola brasileira ainda não aprendeu a conviver com essa sociedade
pluralizada e, portanto não consegue atender principalmente a pessoas de estratos sociais menos
abastados. De fato é constante as queixas de professores no trabalhar com a diversidade. São várias
vivências e um currículo homogeneizador e uma formação profissional pouco eficiente para
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trabalhar em consonância com o que defende este autor.
O aparato documental de orientação educacional seja LDB, DCNs e PCNs, é bastante
inovador ao defender uma educação de base cidadã, mas deixa a desejar em caráter de realização de
formação continuada e políticas de valorização da educação e não conseguiu ainda romper com a
política do autoritarismo dentro das escolas garantindo uma gestão democrática de modo a
estimular os professores a se se sentirem e agir como cidadãos ativos. Como estimular os alunos a
conquistar uma cidadania plena e ativa como ressalta Murilo de Carvalho, se os próprios docentes
pouco se enxergam como cidadãos capazes de provocar uma transformação?
Trabalhar a cidadania contemplando a lei 10.639/2003 ou a 11.645/2008 ainda é um desafio.
É escasso o ensino nessa direção. Falta compreensão teórica. Quando muito há a prática, porém de
forma ainda em parte, primária. Ações pontuais ou em parte ao longo do ano, entretanto com pouca
reflexão. Para muitos é mais uma questão legalista, um expediente burocrático quando deveria ser
uma bandeira política.
O conhecimento que os educadores das diversas áreas têm sobre africanidade, a história dos
negros e principalmente sobre indígenas é superficial podendo muitas vezes até reforçar
preconceitos ao invés de descontruir. Na escola na qual esse estudo se baseia internalizou-se o
hábito de se orientar pela lei 10.639/2003, não se falando na abordagem indígena. Somente na
semana pedagógica de 2015 no momento de reflexão sobre os resultados dos projetos
desenvolvidos em 2014 é que foi decidido se guiar pela lei 11.645 por contemplar uma maior
diversidade. Todavia é um desafio, pois poucos sabem ainda que precariamente como fazer essa
abordagem.
Concorda-se com Canivez (1991) ao se referir a escola como um espaço que de fato institui
a cidadania por ser o lugar onde as crianças deixam de pertencer exclusivamente à família para
integrarem-se numa comunidade mais ampla bem quando ele defende que a educação não pode
mais simplesmente consistir numa informação ou instrução que permita ao indivíduo, conhecer seus
direitos e deveres, para se conformar com escrúpulo e inteligência, mas deve ir além da informação
oferecendo uma educação

que corresponda à sua posição de governante potencial. Mas é

indispensável uma mudança na direção vertical e horizontal em termos de política educacional
institucional e pessoal. Ultrapassar a cultura da culpabilização e vitimização do professor, da família
e do sistema. Criar políticas não só de valorização salarial mas principalmente criar condições de
formações adequadas pata os educadores e romper com os mecanismos clientelistas que ainda são
notórios nas diferentes instancias educacionais. Desenvolver um acultura de respeito mútuo e
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quebrar o medo de atuar como cidadãos ativos.
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DOCÊNCIA COMPARTILHADA: REFLETINDO A FORMAÇÃO DOCENTE
ENQUANTO BOLSISTA DO PIBID
Maiza Ribeiro de Sousa49
Risoneide Silva de Araújo50
Orientadora: Rosemere Olímpio de Santana51
INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto de história,
financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior- CAPES que tem
por objetivo estreitar os laços entre a universidade e as escolas da rede básica de ensino, onde os
alunos possam ter o contato mais próximo com o ambiente escolar, vivenciando esse espaço não só
em sala de aula, mas de forma completa. Assim, na cidade de Cajazeiras o PIBID desenvolve essas
atividades, onde a aproximação com esse espaço fomenta subsídios para repensar o
desenvolvimento docente, ampliando novos horizontes no ensino de história, como também a
formação cidadã.
O Subprojeto de História da Universidade Federal de Campina Grande, campus de
Cajazeiras foi criado em 2014 e foi estruturado apoiado por dois eixos, o primeiro: “Prática e teoria
no cotidiano do Ensino de História: construindo significados para o ensino a partir de diversas
linguagens” foi pensado a partir das dificuldades dos licenciados no curso de História em pensar na
prática teórico-metodológica como uma ação conjunta no processo de ensino-aprendizagem. E o
segundo eixo: “(des) construindo a identidade docente” atende uma necessidade tanto acadêmica,
quanto dos professores de história que já atuam nas redes públicas do município, pois gira em torno
da reflexão e avaliação da própria prática docente.
As atividades pensadas a partir dos dois eixos, permitiram a valorização de uma identidade
docente entre os próprios discentes do curso de história da UFCG, refletindo acerca de cada
trajetória formativa contribuindo para uma identificação e sentimento de pertença ao curso, atuando
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na formação docente junto aos professores da rede básica do município de Cajazeiras tornando-os
sujeitos ativos da construção do próprio conhecimento; valorizando a educação básica e,
consequentemente, a relação ensino-aprendizagem proporcionando a formação de professores,
possibilitando a construção de um espaço mais crítico e reflexivo no que se refere as aulas e
conteúdo de história.
Como um dos eixos gira em torno da temática da identidade docente, foram selecionados
textos que discutissem a construção dessa identidade e, principalmente, como os bolsistas do sub
projeto de História se percebiam nesse processo, assim trabalhamos a leitura e a escrita essas que
eram também objetivos a serem desenvolvidos. Na escola em que atuamos no Ensino Fundamental,
produzimos um minucioso diagnóstico com base em questionários e entrevistas e um documentário
sobre a mesma. A partir dos diagnósticos, foram produzidas uma série de artigos e análises que
foram entregues para cada instituição na qual o PIBID atua, Crispim Coêlho e dom Moisés Coêlho
na possibilidade de que muitas questões problematizadas fossem inseridas nas discussões e PPP
(Projeto Político Pedagógico) das escolas. A partir disto, Catalogamos todo o material didático
disponível nas escolas para a elaboração de guias didáticos para os professores.
A docência compartilhada também fez parte dessa etapa, na qual bolsistas e supervisores
trabalharam juntos nos planejamentos e execuções de aulas diferenciadas. Os bolsistas também
participaram de todas as atividades desenvolvidas pela escola, como: semanas culturais, jogos,
atividades pedagógicas, planejamentos, reuniões, conselho de classe entre outras. Poderíamos dizer
que a escola foi vivenciada pelos bolsistas que passaram a conhecer de uma forma mais complexa
atentando para as relações de poder que dela fazem parte.
Assim, a docência compartilhada se desenvolve na Escola Estadual de Ensino Fundamental
Dom Moisés Coêlho, que comporta 872 alunos, dos quais 154 são atendidos pelo PIBID. A
experiência vivenciada nessa primeira etapa foi na turma do 7º “C” no turno da tarde do ano de
2014. Como já mencionado, as ações iniciais perpassaram pela análise do campo escolar
problematizando os diversos conflitos e ralações de poder existentes nos mesmos. Entender o
funcionamento, as estratégias e as táticas empreendidas pelos sujeitos que compõem o universo
escolar são de suma importância para que as atividades planejadas possam ser significativas para os
diversos grupos que compõem a escola.
Além disso, todas as atividades realizadas tiveram como perspectiva a figura do professor
de História na contemporaneidade que perpassa pela desconstrução, seja de uma História que não
tem mais a função de conscientizar, seja de um planejamento que não pretende apenas burocratizar
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o ensino, ou de um currículo que só determina conteúdo e legitima o ensino reprodutor de relações
sociais cristalizadas. Mas, ao perceber o currículo por outro olhar Santomé, (2009) nos possibilita
uma nova discussão:

Uma das finalidades fundamentais de toda intervenção curricular é a de
preparar os/as alunos/ as para serem cidadão/ as ativos/as e críticos/as,
membros solidários e democráticos de uma sociedade solidária e
democrática. Uma meta desse tipo exige, por conseguinte, que a seleção dos
conteúdos do currículo, os recursos e as experiências cotidianas de ensino e
aprendizagem que caracterizam a vida nas salas de aula, as formas de
avaliação e os modelos organizativos promovam a construção dos
conhecimentos, destrezas, atitudes, norma de valores necessários para ser
bom/ boa cidadão/ ã. (SANTOMÉ, 2009:159).
Desse modo, pensamos em poder abrir espaços que causem inquietação e problematização
para um novo vir a ser. Este projeto pretende, portanto, apontar alguns territórios que possibilitem a
inquietação e a desfamiliarização do presente, pelo educando, problematizando que identidades são
construídas a partir de um discurso que privilegia alguma parte, como foi o caso da construção da
identidade indígena, do negro e da mulher. Sendo importante romper com as certezas, e abrindo
espaços para as múltiplas identidades e experimentações.
Desta forma o subprojeto de história da UFCG possibilita uma tomada teórico-metodológica
para a utilização de novas linguagens e ressignificação de outras, assim como a identidade docente,
perpassadas pelas inquietações contemporâneas, como a multiplicidade de identidades atreladas as
diversidades socioculturais e as relações de poder existentes nas mesmas. Nesta perspectiva, as
leituras em tornos dos estudos culturais fundamentaram as nossas escolhas em torno dos grupos
menos favorecidos e “excluídos” da história.
Nesse sentido, levamos em consideração essa postura que a docência compartilhada pode ser
iniciada e pensada. Inicialmente, a docência foi vivenciada em duplas, ou seja, dois bolsistas em
cada sala. A turma a qual atuamos, nessa primeira experiência, foi a do 7º C, com trinta e sete
alunos, na faixa etária de 10 a 14 anos. Em pesquisa realizada com esses alunos, percebemos que
boa parte morava em áreas consideradas periféricas da cidade.
Sendo assim, faz-se necessário está discursão sobre a formação docente, estendendo essa
prática para além da sala de aula, mas podendo contar com a participação de toda a escola. Neste
trabalho, não buscamos ressaltar discursos negativos que são frequentes nas instituições de ensino,
como, “os alunos de hoje não querem nada”, estas questões em conjunto com o discurso negativista
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da mídia, coloca a profissão da docência como algo indesejado e muito difícil de ser realizado. Na
contramão desse discurso o PIBID procura reverter essa situação a partir da aproximação com todos
que constitui a escola.
Desse forma, o PIBID nos proporciona fugir do que nos aprisiona, quebrar essas correntes
negativas presentes no próprio espaço educativo, isso torna-se possível a partir de reuniões de
planejamento, troca de experiência entre outros bolsistas, como também o nosso contato direto com
a instituição, pois na maioria das vezes a academia não promove as discursões sobre o contexto
escolar e

isso nos faz pensar que tipo de profissional queremos ser e quais identidades estamos

construindo enquanto futuros professores.

REPENSANDO OS LUGARES

Ao pensarmos a identidade docente, percebemos as diversas falas que permeiam a carreira,
de como a mesma é cansativa, de como os alunos não querem nada e das questões salariais.
Enquanto alunos do fundamental e médio, esses discursos eram presentes e muitas vezes
ajudávamos a alimenta-lo. Assim, o professor era visto como um mero transmissor de
conhecimento. Para tanto, com o passar dos anos, pudemos refletir um pouco sobre a educação e
das fases pelas quais tivemos que passar.
Ao ingressar na Universidade e participando do PIBID, percebe-se que há uma permanência
e continuidade desses discursos, que a educação por mais que seja algo pautado no
desenvolvimento e crescimento humano, não recebe o reconhecimento de fato merecido. Assim, aos
poucos, a docência foi atravessando nosso caminho, embora que de forma um pouco branda. Vista
por um olhar acomodado, esta foi ganhando espaço em nossas vidas, mesmo diante desses discursos
e da situação das salas de aula, como da desvalorização que muita ainda persiste para com a figura
do professor. Resolvemos ladrilhar esse caminho, onde cada vez mais há uma identificação com o
ser professor. Portanto, faz parte das nossas reflexões pensar a nossa identidade e como a mesma
está sendo constituída em relação as novas formas de ver e analisar a docência, está pautada em
nossas experiências e vivências no contexto escolar que vem sendo moldado ao longo desses anos.
A docência compartilhada nos possibilita discutir sobre a formação docente e pensar sobre
nossas atitudes enquanto bolsistas e futuros professores, entendendo isso acreditamos que teoria e
prática são inseparáveis, pois de acordo com Pimenta e Lima (2006):
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[...] O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise
para compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais,
organizacionais de si mesmos como profissionais nos quais se da sua
atividade docente, para neles intervir, transformando-os. Daí, é fundamental
o permanente exercício da crítica das condições matérias das quais o ensino
ocorre. (PIMENTA; LIMA, 2006: 16)
Seguindo nesse contexto, é a partir de toda uma discursão em torno do ensino, do aluno, da
sala de aula e do planejamento, que podemos pensar sobre as ações e como deveremos trabalhar da
melhor forma possível nesse ambiente, torna-se tarefa primordial para o PIBID.
Dessa forma, adentrando o espaço escolar, novas visões foram sendo estabelecidas, lugares que
até então eram vivenciados apenas na condição de aluno, passa a ser erigida na qualidade de futuras
professoras. Como bem discute Alves e Oliveira (1998), estas que se apoiam nos estudos de Certeau,
nos possibilita perceber que:

[...] Nessa busca, torna-se imperativo recorrer ao estudo das práticas
cotidianas, procurando nelas, não as marcas da estrutura social que as iguala
e padroniza, mas sobretudo, os traços de uma lógica de produção de ações
de sujeitos, atores e autores de suas vidas, irredutível à lógica estrutural,
porque plural e diferenciada (ALVES; OLIVEIRA, 1998: 01)
Nesse contexto, o ambiente escolar é um espaço dinâmico, composto por corpos de
diferentes tipos de identidades e onde se faz emergir complexas relações sociais, e que o ensino de
história contribui de forma positiva para estas relações, inter e extra escolar, permitindo que os
alunos possam sentir-se sujeitos da história, aos quais possam intervir no desenvolvimento
educacional. Assim, enquanto bolsistas percebemos que essa identidade é formada a partir de um
contexto composto por nossas vivências, por exemplo, os professores que foram, de certa forma,
modelos para nós. O perigo dessa escolha é que quando escolhemos modelos, é como se
estivéssemos imitando, sem a necessidade de construir ou refletir algo, apenas imitar.
Mas, ao fazer nossas próprias escolhas, a partir de uma reflexão teórica e prática,
conseguimos construir algo que seja nosso. Grande parte dos alunos da graduação em licenciatura,
reclamam que a parte prática do curso seja tão rápida, se restringindo muitas vezes aos estágios, não
estabelecendo um contato entre a universidade e a escola. O PIBID ajuda a amenizar essa questão.
Quando entramos em contato com o espaço escolar, o vivenciamos de uma forma cotidiana e não é
só isso, conseguimos estabelecer tempo para analisa-lo e criar coisas novas.
Essas possibilidades se desdobram em metodologias, produções e consequentemente em
aulas que enfatizam o saber, não apenas como um acumulo de conhecimento técnico-cientifico, mas
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uma ferramenta que os prepara para enfrentar o mundo, permitindo-lhe resolver situações até então
desconhecidas. É importante destacar que o conhecimento não acontece de forma separada, o saber
vai sendo moldado nessa relação professor, ensino e aluno.
O ato de ensinar e aprender não está relacionada somente ao professor, pois o aluno está
sujeito a vários tipos de informação, onde seu ambiente físico e social torna-se ponte entre o que
vive e o que se pode aprender na escola. Assim, esse olhar torna-se possível através das nossas
observações e conversas.

A FORMAÇÃO ACADÊMICA E O ENSINO DE HISTÓRIA

Diante da nossa participação no projeto PIBID, podemos perceber com uma visão mais
ampla sobre como pensar a nossa formação e o ensino de história. Muitas vezes, não relacionamos o
que aprendemos na academia com o que ensinamos nas escolas. Nas discussões sobre currículo é
tema recorrente os questionamentos em torno do conteúdo a ser ensinado, o que é silenciado ou
simplesmente excluído, como também como esses conteúdos são transmitidos ou trabalhados.
Albuquerque Júnior (2010) discute que o professor não deve ter uma visão de formador, até por que
o aluno não é uma massa de modelar na qual o professor faz dele uma escultura perfeita. Segundo
Albuquerque Júnior (2010), o professor deve desconstruir toda essa visão que foi empregada, para
que a partir da deformação possa ser empregado o saber, ou seja, mostrar para a sociedade que o
feio não é algo negativo, mas construído.
Essa discussão não é recente, assim como o embate entre um ensino humanista e outro pósmoderno. Pinsky (2009), por exemplo, aborda que o professor deve saber articular os conteúdos e
ter um conhecimento forte e seguro do que está ensinando para seus alunos, sendo assim,
percebemos que o autor discute um ensino humanista, mas deixa claro que o professor pode
articular o conteúdo com assuntos que são do interesse do aluno, para que possa haver uma
interação.

Pensando enquanto futuros professoras, precisamos compreender e ter a

contextualização do conteúdo como ferramenta importante para trabalharmos em sala de aula, como
por exemplos o cotidiano do aluno, mostrando que o conteúdo que se aprende no ambiente escolar
tem aplicação prática em nossas vidas.
Assim, o PIBID mantém uma ligação mais próxima com a escola, acompanhando de perto
seu ritmo escolar e as situações que passam despercebidas durante o estágio supervisionado, pois
em sua maioria é o primeiro contato dos graduandos com esse espaço. As reuniões de planejamento
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desenvolvidas pelo PIBID, juntamente com supervisor, permitem um aprimoramento maior no que
se compete a questões educacionais, e isso amplia o nosso pensamento enquanto futuros
professores, pois isso é fruto da dedicação e empenho com o ambiente escolar, do engajamento com
a educação, permitido uma construção da nossa identidade enquanto docente e podendo amparar em
novas discussões.

REFLETINDO A FORMAÇÃO DOCENTE ENQUANTO BOLSISTAS DO PIBID

A academia nos proporciona pensar, problematizar e discutir essas temáticas quais, sabemos
que quando formos um dia professoras e estivermos em uma sala de aula os nossos alunos não serão
máquinas e nem queremos que sejam, no qual irão fazer tudo aquilo que lhes pedirem, mas que
iremos encontrar alunos com formas de ver e pensar diferente do que a sociedade determina. Visto
isso, muitos alunos acham ou preferem deixar o que aprendeu apenas na universidade, mas
acreditamos que os conhecimentos adquiridos com relação ao ensino, vivência e aos planejamentos
devem estar sempre presentes em nosso cotidiano e desse jeito haver uma troca de conhecimentos
com os discentes. Partindo dessas questões e problematizando a nossa identidade, podemos citar
Hall (2006), onde o mesmo se refere à identidade como “Assim, a identidade é realmente algo
formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na
consciência no nascimento. (...)” portanto percebemos que o discurso sobre a identidade na fala de
Hall (2006), se refere ao contexto social na qual o ser humano vivencia suas experiências.
Desse modo, percebemos que não é fácil identificar e falar de uma identidade como se fosse
algo pronto, as aulas do PIBID nos permitem pensar, (e) refletir sobre a nossa prática e as
discussões nos possibilita ficar atentas em várias situações, que frequentemente não temos
conhecimento. Um texto que gostamos de ler e refletir é o de Corazza (2008), em que a autora usa
como tema “por que somos tão tristes”, nesse texto a mesma vai proporcionar uma leitura
prazerosa, voltada constantemente para a figuras de professores, onde colocam suas angústias e
aflições, mas que ao final ela mostra o encanto que há na profissão. Desta forma, nos abre os olhos
para percebermos que a profissão tem suas dificuldades, porém, devemos notar que todas as
profissões têm suas angústias.
Nesse sentido, no decorrer do texto, ela cita várias posturas de professores, mas um que nos
encantou foi quando (CORAZZA,2008: 03) comenta “professores do desejo: este é o seu nome,
guerreiros, vitais, cósmicos, alegres, afirmados do múltiplo, do devir, do acaso, que foi, através das
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doenças do vivido, vivem a saúde da sua profissão.” Essa citação nos permite refletir sobre a nossas
atitudes, pensando que mesmo havendo todas as dificuldades devemos estar sempre cogitando sobre
nossa personalidade, temáticas pela qual envolva nossa formação e não se limita somente a
universidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Refletindo a formação docente, percebe-se várias visões que se instalam em sua volta, essas
visões entorno da educação sempre se fizeram presente em nosso cotidiano, mas ao adentrar no
subprojeto de História e ter acesso as diversas informações, nosso olhar foi sendo lapidado e novas
concepções foram se criando. A educação é algo que deve ser alimentado e o PIBID compactua com
esse papel, onde desenvolve melhorias para o campo educacional. O projeto torna-se referência para
os que buscam um caminho pautado na intensa carreira docente, onde nos permite identificar-se
como futuros educadores, o mesmo também nos faz perceber com maior veemência a realidade de
uma escola, pois educar é semear com paciência, enquanto bolsistas do PIBID enxergamos esses
valores para que futuramente possamos colher o que se foi plantado. Assim, pensando por esse víeis
faz-se necessário pensar nossa identidade como algo voltado ao que Albuquerque Junior (2010)
ressalta:
Professor que pense o ensinar como atividade autotransformação como uma
atividade diária de mutação o que considera ser uma subjetividade, sua
identidade, seu Eu. O ensinar como abertura para deixar afetar pelas forças e
matérias sociais que o convocam a se elaborar permanentemente, escrevem
assim mesmo, a cuidarem de si mesmo, numa atividade ética que pressupõe
abrir-se para o outro, para o diferente, para o estranho, para o estrangeiro,
para o não sabido, o não valorizado. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2010).
Desse modo, o PIBID nos proporciona uma nova maneira de ver, pensar, e analisar o ensino
de História amplamente, onde permiti problematizar diversas situações e apontar sugestões, ou seja,
um olhar mais crítico. Mantendo um contato direto com os alunos e a instituição na qual atuamos, o
convívio em sala de aula e a troca de experiência nos possibilita refletir sobre nossa formação
enquanto futuras professoras de história.
Nesse contexto, enquanto bolsistas ativas no projeto do PIBID podemos desenvolver nossas
habilidades docentes dentro do ambiente escolar, podemos entender o aluno, pois na nossa
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experiência que tivemos na turma do 7 “C” em 2014 “foi de grande importância para nossa
identidade docente. Visto que, foram realizadas várias atividades que envolveram a turma, pois em
nossas reuniões sempre nos embasávamos nos discursos que se voltavam a novas metodologias e de
como poderíamos usa-las em um contexto de sala de aula.
A partir disso, testamos também nossos limites, nossa capacidade e incapacidade de estar em
um ambiente escolar e poder dar de conta do que era a nós atribuído, e assim poder reconhecer essa
identidade docente que aos poucos fora brotando em nosso ser. Assim, compactuando da ideia de
Hall (2006), acreditamos que “Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada,
deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento.”
Nesse sentido, podemos perceber que na nossa formação docente as identidades estão sendo
constituída, não de uma forma definitiva, mas de forma continua, pois no decorrer de todo o
processo de experiência enquanto bolsistas, essa ação é plausível de mudanças, onde o ser humano
como o seu conhecimento são mutáveis. Assim a identidade enquanto característica do ser sofre
mudanças ao longo dos tempos, pois é justamente nesse espaço escolar, um lugar heterogêneo que
se concebe várias identidades, cada qual com suas particularidade, sonhos, objetivos, desejos e
formas diferentes de ver e conceber as experiências sensíveis e é justamente isso que se torna de
fundamental importância para o crescimento do futuro professor, como para a construção de nossa
carreira docente, são as identidades que ressaltam o pensar, o lugar das diferenças e como estas
tornam-se relevantes para o crescimento pessoal e profissional do cidadão e da cultura que nos
envolve.
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QUADROS E MOLDURAS DO TEMPO: A TESSITURA DO PASSADO ENTRE A
MEMÓRIA E O ESQUECIMENTO
Silvano Fidelis de Lira52
“Lembramos de um gesto ou de um riso mais do que de datas”. (Gilles Deleuze)

Quem entra pela porta do frente da casa do senhor Manoel Pereira de Souto, um senhor de
setenta e três anos, localizada no sitio Bela Vista, município paraibano de Cubati, se depara com
dois grandes quadros dependurados na sala, cada um deles serve como gatilho para reavivar
fragmentos de memória. Estes quadros estão ali como que para preservarem o passado e o
protegerem do esquecimento. As belas molduras prateadas concedem ainda mais beleza aquelas
duas imagens que ficam evidentes na sala, muito mais dos que os comuns quadros do Sagrado
Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, que geralmente ornamentam as paredes das casas
de famílias simples da zona rural, ou dos quadros do retrato do patriarca e da matriarca da família.
Um dos quadros pode até trazer imagens facilmente encontradas em tantas outras casas, é uma foto
ampliada e emoldurada do casamento de senhor Manoel.
Chegando naquela casa e batendo palmas, em sinal de chamado, espero que alguém venha e
abra a porta, minha ansiedade era de quem aguardava um importante encontro, algo que poderia me
afetar profundamente. Um dia antes tinha passado a manhã inteira na varanda de uma casa bem
próxima dali, onde respirando a suave brisa que vinha de uma extensa área de Caatinga, conversei e
ouvi as narrativas de um velho senhor, Francisco Maciel Neto, um alegre senhor de mais de noventa
anos, conhecido por todos como Chico Velho.
E diante mim, quase que oculta em meio ao escuro do interior da casa, a senhora, esposa de
seu Manoel, me recebe docemente. Um aperto de mão e um abraço pareciam me introduzir naquela
casa, na memória dos que ali viviam, eu era bem-vindo. Mais uma vez, pude perceber que entre o
pesquisador e as pessoas que lhe dão informações, colaboram com ele, deve existir uma relação de
empatia, certa intimidade. Não se fala de nossas lembranças para qualquer um, é preciso confiar nas
pessoas que nos escutam.
A outra imagem não saia de minha cabeça. A senhora, imediatamente me convidou para o
52

Graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba e Mestre em História pela Universidade Federal da
Paraíba. E-mail: silvanohistoria@gmai.com.

287

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
espaço preferido dela: a cozinha. Naquele amplo espaço, um quadro da Santa Ceia era suspenso de
frente à mesa, mais adiante um fogão à lenha conservava sua vitalidade, o perfume de uma grande
panela de feijão que fervia, me fez recordar tantas casas que frequentei em minha infância, tantas
histórias que escutei enquanto me escorava na taipa do fogão, e sendo moleque fazia ali algumas
travessuras. Mas, a mulher interrompeu minha rememoração e me convidou a sentar, me apresentou
seu esposo, um senhor magro, alto, sorridente que usava o mesmo chapéu de couro que estava a na
fotografia que ainda estava na minha mente.
Após me receber, com um forte aperto de mão e alguns gestos de receptividade ele me
convidou a ficar mais à vontade em sua casa, me conduziu para uma ampla varada, onde alguns
periquitos engaiolados entoavam uma triste sinfonia. Aquele senhor me apresentou uma cadeira e
disse: “Mas vamos, sente aqui, puxe uma cadeira”, exclama ele retirando umas coisas que
ocupavam a mesa, e abrindo espaços para que ali, mais livremente pudesse contar algumas de suas
memórias. E em meio uma agradável conversa, eu pergunto a ele sobre o quadro, visto logo em
minha entrada na sala. Foi aonde? Em que ano? Sua resposta é quase imediata.
Ah, foi em 1981, na fazenda de João Jerônimo. Eu trabalhei muitos anos ali
na fazenda, era o maior campo de agave que tinha por aqui, era tanta fibra,
tanta fibra que ele botou uma batedeira naqueles armazéns. Hoje tá se
acabando, mas era muito agave. Batedeira em Cubati acho que só tinha três,
a de João Jerônimo, a de Osvaldo e a de Severino Ramos, lá no Olho
D’Água. Só tinha batedeira onde tinha muito agave.53
O que era uma batedeira? Outras pessoas, a senhora Maria de Lourdes de Oliveira Santos,
por exemplo, haviam se referido à existência de batedeiras na fazenda de João Jerônimo e na
fazenda de Osvaldo. Ele me explica que a batedeira era uma grande máquina que limpava e fazia os
fardos de fibra de agave, segundo ele, da batedeira o agave já “saía prontinho, feito o fardo”. O
agave, que era desfibrado nos campos, vinha para a fazenda no lombo de jumentos e mulas e era
limpo logo após selecionado em enfardado pela batedeira, depois disso era carregado pelos
caminhões e iam, segundo ele, direto para o Porto de Cabedelo.
Por terem uma alta produção e uma boa qualidade do produto, tanto a fazenda de João
Jerônimo como a de João Ângelo funcionavam em Cubati como filiais da SANBRA (Sociedade
Algodoeira do Nordeste Brasileiro S. A) na região, uma grande firma compradora de agave,
algodão, mamona, além de outros produtos agrícolas que se instalava em Campina Grande desde
53
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1935, por isso eram enviadas direto para a exportação. A SANBRA se tornou em pouco tempo uma
grande empresa campinense, representando o auge de uma economia que se sustentava a partir da
produção e comercialização de algodão e agave, transformando-se numa verdadeira cidade, gerando
muitos empregos.54
Sendo uma filial da SANBRA, a fazenda São Domingos recebia semanalmente vários
caminhões que transportavam os grandes fardos de agave, isso fazia com que fosse um lugar em
constante movimento, onde pessoas estranhas se encontravam com os “candangos de motor” e com
as fibreiras dos campos de agave. Em meio à conversa ele revela uma coisa interessante, o dono da
fazenda, João Jerônimo, mandou certa vez que os trabalhadores fossem fotografados em suas
atividades, no campo, na batedeira e nos motores, as fotos seriam para fazer calendários. Não se
sabe quem fez aquelas fotografias e nem quais foram os destinos delas.
E seu Manoel, diz com orgulho que aqueles calendários com sua foto foram espalhados por
vários estados do Brasil, e diz com um certo orgulho que saber que tem até no Rio de Janeiro.
Tem cromo55 com minha foto até no Rio de Janeiro, sabia? Fiquei sabendo
que tem um até num posto de gasolina no Rio de Janeiro. Foi em oitenta e
um. João Jerônimo mandou tirar essas fotos. Eu tenho uma. Tá lá na sala.
Você viu?56
Não tenho informação sobre a existência de outras pessoas que possuem fotografias como
essas, o antigo dono da fazenda João Jerônimo, um senhor de idade bastante avançada não reside
mais na cidade, a grande fazenda foi desapropriada pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária) e destinado a Reforma Agrária. Quando aconteceu a invasão, é possível que
muitos documentos, fotografias etc., tenham sido destruídos.57
Nossa conversa é interrompida por uma ação daquele senhor. “Espere, vou ali pegar uma
coisa”. E minutos depois, ele coloca na mesa o grande quadro que eu havia observado na sala de sua
casa. “Tá vendo que bonito. Passou uns homens aqui, que fazia retrato, e eu mandei emoldurar, essa
foto foi em 1981, na fazenda”. O quadro sob a mesa, fez com que muitas lembranças fossem
despertadas, com que memórias aparecessem em sua narrativa de forma a se misturar com as
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sensações do presente, com a força que o rememorar trás.
Na fotografia, o senhor Manoel divide a cena com vários feixes de folhas de agave,
enquanto põem alguns deles no burro ao seu lado esses animais foram fundamentai para a as
atividades ligadas à agricultura, sobretudo, quando nos referimos as atividades dos campos de
agave, várias pessoas narram a existência de uma grande quantidade desses animais nos campos e
motores, além se serem utilizados para o transporte das folhas, carregavam também a fibra e as
próprias pessoas, como seu Chico Velho, que devido aos problemas de saúde nas pernas, percorria
grandes distância no lombo de um burro.
Seu Manoel foi fotografado em sua atividade diária, de cambiteiro, o dono da fazenda
parecia querer conservar através da fotografia o cotidiano de sua propriedade, a pujança econômica
de uma atividade produtiva que havia possibilitado a ele ser o dono do maior campo de agave da
região, fazendo com que tivesse inúmeras famílias a seu serviço, o dono da fazenda não tinha
apenas ter o controle da produção, ele também tinha controle e domínio sobre os corpos dos
trabalhadores.58

IMAGEM 1 - Manoel Pereira de Souto, cambiteiro da fazenda São Domingos, coloca a carga de
agave no burro, para depois seguir para o desfibramento no motor.
Fonte: Manoel Pereira de Souto
Em um pequeno texto do início do século XX, o filósofo alemão Walter Benjamin (1994, pp,
91-103) se dedica a discutir alguns aspectos referentes à fotografia, para ele a fotografia, enquanto
um instrumento de reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 1994, pp, 165-196) que acabava por
eliminar a aura existente na obra de arte, a fotografia, portanto era desprovida de sensibilidade,
58
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desprovida de vida. As imagens fotográficas, embora pareçam aprisionar não conseguem se
manterem inertes diante do olhar do observador.
Apesar de toda a perícia do fotógrafo e de tudo que existe de planejado em
seu comportamento, o observador sente na necessidade irresistível de
procurar nessa imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a
qual a realidade chamuscou a imagem, de procurar o lugar imperceptível em
que o futuro se aninha ainda hoje em minutos únicos a muito extintos, e com
tanta eloquência, que podemos descobri-lo olhando para trás. A natureza que
fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar; é outra, especialmente
porque substitui a um espaço trabalhado conscientemente pelo homem, um
espaço que ele percorre inconscientemente (BENJAMIN, 1985, p, 94).
A fotografia seria um “congelamento” de uma cena do passado, existe, portanto, por trás da
fotografia uma espécie de desejo de memória, de intencionalidade da imagem, antes do fotógrafo
registrar o momento existem interesses, vontades. O que fotografar? Quem? Aonde? Como os
corpos devem está dispostos? Existe como afirma Benjamin uma “perícia do fotógrafo” que planeja
tudo. Contudo, quem observa a fotografia pode muito bem transpor a imagem, interpretar a partir de
sua sensibilidade as imagens que a fotografia apresenta. Assim, ela é revestida de sentidos afetivos e
estimula a rememoração do passado. Entendo que a fotografia, tal qual apresentada pelo narrador, é
também um discurso sobre o passado, é um documento que deve ser criticado, interpretado não
como um registro fiel do passado, mas como algo que é fruto de um determinado momento e
temporalidade.
“A natureza da câmera não é a mesma do olhar”, a frase da citação anterior me parece
bastante significativa para demonstrar que entre aquela fotografia e o olhar que o narrador lança
sobre ela é bastante diferente. A fotografia se encerra em si mesma, enquanto o observador ver além
do que a cena apresenta. Dessa forma, a narrativa que começa com aquela foto se expande, ganha
outras imagens, outras pessoas e fala da grande movimentação da fazenda, dos muitos caminhões
que chegavam ali pra pegar fibra, fala da imensidão de agave que existia ali.
Outra imagem que também tive acesso me permitiu perceber a participação feminina no
trabalho com agave. Esta foi me apresentada na forma de monóculo 59, devido à ação do tempo a
imagem era quase imperceptível. Dona Maria de Lourdes, mencionada anteriormente, foi quem me
cedeu a imagem para a pesquisa, nela um homem e algumas mulheres trabalham na seleção da
fibra. Para recuperar a imagem foi preciso que o negativo passasse por um processo de restauração,

59

O monóculo e um objeto plástico com uma pequena lente de aumento e que possibilita a visão do negativo
fotográfico em seu interior, esse tipo de fotografia era bastante comum nos anos quarenta e cinquenta.
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para que posteriormente fosse revelada. Isso mostra a dificuldade em encontrar imagens referentes a
esse período, que pode ser justificada por duas coisas: primeiro, fotógrafos eram bastante raros em
Cubati nesse período, e segundo, eram muito caras, nem todas as pessoas tinham condições
financeiras de pagar para serem fotografadas.

IMAGEM 2 - Algumas mulheres e um homem fazem a seleção das melhores fibras de agave na
fazenda São Domingos. O homem comanda as mulheres. Nesse espaço, elas seguem ordens e
selecionam a fibra sob a vigilância do seu olhar.
Fonte: Acervo pessoal
A fotografia que Dona Lourdes me apresentou mostra outra face do trabalho no agave: a
presença feminina. Após limparem, e aguardarem a secagem das fibras as mulheres também
limpavam e selecionavam as melhores fibras para a comercialização. Na fazenda São Domingos
esse trabalho era feito em grandes bancas de madeira que eram colocadas na calçada dos armazéns.
Tratava-se de uma atividade que era quase exclusiva das mulheres. Os homens ali, eram na maioria
das vezes uma espécie de capataz, deveriam vigiar, e fazer agilizar o trabalho.
As mulheres, de acordo com narrativa de Maria de Lourdes; “selecionavam o agave,
limpava e os homens batiam, ia fazendo aquelas ruminha e os homens empresavam e faziam os
fardos pra levar pra Campina”.60 Um trabalho que era considerado mais leve e por isso mesmo
destinado ao grupo feminino. Somando-se a isso, elas eram inferiorizadas também no pagamento,
recebiam bem menos que os homens. As mulheres desempenhavam suas atividades separadas dos
homens, em algumas vezes “se tinha respeito” em outras nem tanto, como apresentarei adiante. diz
Maria Hélia que:
60

Maria de Lourdes de Oliveira Santos, entrevista concedida em 22/12/2014.
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Era. Porque o motor ficava dentro do campo de agave e a gente carregava a
fibra e já ia estender em outro canto. E ali mesmo a gente ficava, ai só ia lá
quando tinha cem quilo. Ai voltava, quando já tinha cem quilos de agave.
Num ficava tudo misturado não sabe. E então quando meu pai morreu, eu
num cozinhava com os caba do moto não. Ou os meninos traziam ou eu ia
almoçar em casa. Eu num ia porque eu num gostava de ta misturada com
aquele bucado de homem, eu sozinha no meio daqueles homem. Eu ia
estender, e quando tinha cem quilos é que eu chegava perto, aí ia e estendia,
virava e amarrava, e os meninos carregava pra dentro. Mas tinha respeito,
tinha. Só se eles num visse respeito, mas no motor que eu trabalhei tudim
me respeitava, logo tudim era conhecido. Eu me criei ali no Golpe D’água, e
esse povo que trabalhei era tudim do Golpe D’água mesmo. No motor é sete
pessoas, é sete. Porque as vez tem dois cortador, tem o amarrador, tem o
cambiteiro, tem o bagaceiro, tem os dois puxador e tem a fibreira.61
Na fotografia acima, as mulheres separam, selecionam as melhores fibras, a presença
masculina é marcada por um sorriso, por uma espécie de satisfação de estar entre mulheres e ser
superior a elas. Tendo em vista que a fotografia é um tipo discursivo, como dito anteriormente, é
possível analisar que, ao fotografar aquela cena a intenção tenha sido de apreender um pouco do
cotidiano das mulheres, de registrar o momento em que elas trabalhavam, sob o olhar e a vigilância
masculina.
A fotografia funciona como um mecanismo que aciona as memórias, que desperta
lembranças que parecem está encobertas pela penumbra do passado e do esquecimento, quando as
pessoas nos apresentam imagens elas parecem ter lapsos de memória, rostos e lugares despertam
algumas recordações e auxiliam o sujeito na construção de sua narrativa, que é também uma
autobiografia, uma construção subjetiva que se opera através de um contar-se.
Essa construção subjetiva do passado é uma construção de si, a narrativa é uma maneira que
o sujeito encontra para a construção de sua identidade. Narrar-se é se constituir enquanto sujeito, é
juntar fragmentos do passado na construção de um sujeito do presente. Os trabalhadores que narram
suas memórias estão operando em um duplo caminho, forjam sua identidade a partir da narração de
suas memórias e promovem uma mediação entre o passado e o presente a partir de suas
sensibilidades.
Através da narrativa o sujeito realiza um trabalho de reconstrução do passado, reúne
fragmentos esparsos no tempo e desloca significados presentes em suas memórias, por ter esse
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Maria Hélia de Sousa, entrevista concedida em 22/12/2014.
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caráter subjetivo, a narrativa pode ser entendida como uma prática de leitura62 do passado. O leitor é
alguém que decifra os códigos do texto e lhes confere sentidos, dar outros significados aquilo quer
ler.
A subjetividade habita a fala dos narradores, modelam aquilo que eles lembram, como
lembram e como narram, essas pessoas, embora muitas vezes expressem esse desejo, não falam de
“como foi o passado”, não tem domínio sob a realidade do tempo e do passado, mas de como se
“interpreta o passado”, como se lembra e como ser articula narrativamente as experiências pessoais
e coletivas de que eles lembram, essas lembranças não tem, necessariamente, um compromisso com
a verdade. O seu vínculo direto é com a subjetividade, a memória e narrativa desconhecem as linhas
de continuidade e de progresso que o conhecimento histórico obedece, a experiência narrativa
“outorga forma ao que é informe”, como propõe Leonor Arfuch (2010, p, 112).
Ao historiador cabe o dever de interpretar as palavras, descobrir seus sentidos e desnaturálas. Ao buscar os seus fios (MONTENEGRO, 2010) montar um enredo compreensível sobre o
passado. O historiador precisa escovar a história a contrapelo, como sugere Walter Benjamin em
suas teses sobre o conceito da história.
Findou o inverno e os caba ia tudo pro motor, deixava o resto da colheita
com a família, e ia pro motor ganhar dinheiro. Ai o caba metia a cara.
Quando acabou os motor de agave? Ai vamos chorar viu, ainda hoje os caba
clama, ah se ainda tivesse motor, se tivesse agave, num tava essa crise que ta
não. E num tava mesmo não. Eu mesmo concordo que num tava não. Digo
isso todo santo dia. Mais é porque agave foi acabando o povo foram
abandonando e foram procurando outra atitude. Eles deixaram de plantar
desde mil novecentos e oitenta e dois, ai não trataram mais dos campos, o
mato foi tomando conta. Acolá onde é de Aluisio, que foi de Bibiu, ainda
essa semana eu andei lá, homi, minha Nossa Senhora, eu fico pensando,
quem era esse roçado, o agave no mato, só tem jurema e marmeleiro,
catingueira, e assim mesmo tiraram agave que só a mulesta.
Ernando Lopes em sua narrativa constrói visões do seu passado, a certeza de suas palavras é
de quem olha o passado através de uma janela. Mistura as suas memórias com a memória “dos
caba”, seus companheiros de trabalho, pessoas que, em tempos de seca, deixavam seus roçados,
suas famílias e se aventuravam no trabalho no motor de agave, muitas vezes saindo e Cubati e
seguindo Seridó ou Pocinhos, duas cidades vizinhas que tinham também uma expressiva produção
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Ver. CHARTIER, Roger. A História ou a leitura do tempo. Tradução: Cristina Antunes. Belo Horizonte:
Autêntica, 2009.
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de agave.
Durante mais de trinta anos, de 1950 até 1980, Cubati foi cenário de uma grande
movimentação comercial, o agave havia transformado de forma significativa o campo e a cidade.
Essas mudanças, no meu ver, deram também outros significados aos espaços, campo e cidade
passavam com o crescimento urbano e social a ter significados diferentes. No caso de Cubati,
começava a surgir o meio urbano com suas outras formas e sentidos, as antigas cercas de arame
farpado ou de aveloz63 davam lugar para as primeiras ruas, projetadas e pensadas a partir de um
desejo das pessoas que viviam na cidade.
Paralelo a isso o campo, se constituía em um espaço bucólico, sentimental, em que o agave
ainda cobria grande parte das paisagens e durante a noite ainda era possível ver a luz dos lampiões
de gás que iluminavam os motores e aquele ensurdecedor barulho que rasgava as madrugadas. Isso
só começou a desaparecer nos anos oitenta quando a cultura do agave e toda aquela força
econômica passou a definhar.

IMAGEM 3 - No final dos anos setenta, Cubati começava a ganhar ares de cidade, a urbanização
das ruas (calçamentos de paralelepípedos) e a eletrificação transformavam a cidade em um espaço
moderno. Esta foto é de desfile cívico de estudantes, ocorrido no dia 07 de setembro, bem
característico dos anos da ditadura militar. Percebemos ai o grande numero de pessoas assistindo ao
desfile ,o que pode nos indicar que a população de Cubati já atingia um numero significativo de
habitantes.
Fonte: Acervo pessoal

63

Introduzido com maior intensidade no fim do século XIX, em Pernambuco, o Aveloz (Euphorbia tirrucalli L.),
tornou-se a planta preferida na criação se cercas vivas no Semiárido nordestino, devido a sua rusticidade e junção
de uma planta a outra ela dificultava a passagem de bovinos, caprinos e ovinos para dentro das propriedades
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O historiador Raymond Williams (2011), ao traçar um importante estudo sobre o campo e a
cidade, ressalta que esses dois espaços são feitos de espaços estruturais e sentimentais. A cidade e o
campo são espaços sentidos pelo sujeito, participam de uma construção simbólica da memória. De
acordo com Williams são “palavras fortes”, não por serem espaços muitas vezes contraditórios ou
opostos, mas porque, cada um tem uma carga significativa particular.
O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida – de paz,
inocência e virtudes simples. À cidade associou-se a ideia de centro de
realizações – de saber, comunicação, luz. Também constelam-se poderosas
associações negativas: a cidade como lugar de barulho, mundanidade e
ambição; o campo como lugar de atraso, ignorância e limitação
(WILLIAMS, 2011, p, 11).
O campo como um espaço de saudade, onde a maioria dos entrevistados viveram toda sua
infância e juventude é evocado como um lugar onde vidas foram formadas, onde a família era um
núcleo fundamental da existência e os amigos se encontravam com maior facilidade. Nas narrativas
surge uma ideia de campo, que mesmo marcado pela privação e pelo trabalho árduo, emerge um
sentimento de espaço marcado pela saudade, pela nostalgia. Ernando Lopes da Silva nos fala, em
vários momentos de sua narrativa.64
É interligando memórias do passado e sensações do presente que esse senhor narra parte de
suas lembranças. Sua narrativa não tem um lugar fixo, não é uma memória imóvel e nem se prende
a nenhum lugar ou rosto. Ele vai do passado para o presente, do campo para a cidade com a
facilidade de quem já conhece muito bem aquele caminho, com a mesma destreza de que sai todos
os dias de sua casa no sitio Bela Vista em direção à cidade. Ernando Lopes em sua narrativa pode
ser considerado como um nômade, esse nomadismo se materializa não em seu corpo, não em suas
trajetórias físicas, mas é um nomadismo de si (DELEUZE; GUATTARI, 1997), de suas memórias e
de suas sensibilidades.
A primeira referência é dos amigos que trabalhavam com ele no motor, o narrador chega a
comparar aquele espaço e as convivências que se tinham ali como se fosse uma verdadeira família.
Talvez isso aconteça porque o trabalho no motor de agave seguia o dia inteiro e em alguns casos
seguia noite adentro ali se fazia café e o almoço, o alimento era partilhado e por alguns momentos
todos eram iguais, se sentavam naquele chão de terra ou em uma pedra que ali encontravam. Mas
ele também nos conta uma história sem conflitos.

64

Ernando Lopes da Silva, entrevista concedida em 13/08/2013.
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Vemos nos seus depoimentos que era comum o trabalho noturno, movido pelos mesmos
trabalhadores que trabalhavam no período diurno. Será que esse excesso de trabalho não constituía
motivos para desentendimentos? Dessa forma, vemos aqui, uma história idealizada, quase que
romantizada que foi construída levando-se em conta as saudades do tempo passado e o desejo do
entrevistado em criar um versão que fosse agradável e bonita do passado vivido por ele.
Como fala por diversas vezes Ernando Lopes, aquele espaço de trabalho se transformava em
uma extensão do lar, ali crianças e adultos se alimentavam, conversavam e criavam laços entre si.
As mulheres, portanto, só faziam parte daquele convívio quando eram muito conhecidas ou parentes
de alguns dos homens, pois o motor não era lugar de mulher.
Embora o tempo de conversa, no motor, fosse pouco, era suficiente para aqueles homens
construírem códigos de masculinidade. Fazia-se a refeição e imediatamente o motor começava
novamente a funcionar. No espaço do motor, onde os homens eram inseridos dentro da lógica
produtiva, pode-se perceber que as subjetividades ali construídas a partir de princípios capitalistas.
A narrativa tecida por esse senhor mostra que não é o motor de agave que se adéqua à rotina
humana, e sim o contrário.
Essa identidade, produzida pela subjetividade capitalista influencia e molda, diretamente, as
formas de pensar e de perceber o mundo, ela tem, dessa forma uma incidência direta no sujeito. O
sistema capitalista de produção em que aqueles homens eram inseridos foi responsável pela
construção de suas identidades, ora, a própria noção de utilidade física é um principio do
capitalismo que coloniza os corpos ágeis e adequados ao trabalho, fugindo dessa utilidade o corpo
torna-se inútil, descartável, assim como é feito com o velho a quem esse discurso atravessa
violentamente.
Mas a narrativa desse senhor, deixa facilmente o espaço do motor e cria laços com outros
sujeitos, os compradores de agave, homens ricos que faziam de seus grandes armazéns na cidade
um espaço de trocas comerciais. Além de ser um lugar de compra e venda de agave, os armazéns,
eram também o lugar onde os fazendeiros pagavam aos trabalhadores, geralmente esse pagamento
era feito aos sábados, dia da feira, como afirma Luis Brás em sua narrativa.
José de Medeiros Dantas, ou Zé Preá, como é conhecido em toda a região, também foi um
grande fazendeiro durante o período de pleno desenvolvimento da cultura do agave na região. Em
1959, se tornou o primeiro prefeito eleito no município, mesmo assumindo suas funções políticas
não deixou de cuidar de sua fazenda, tinha uma expressiva quantidade de trabalhadores a seu
serviço, continuava, pois, a comprar e vender agave. Sua propriedade chegou um momento em que
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se podiam contar até dez motores em pleno funcionamento, o que leva a crer em uma média de
sessenta ou setenta trabalhadores. A fazenda Campinhos era, assim como a São Domingos, “um
mundo de agave”.
Zé Preá é uma pessoa que gosta de narrar suas histórias. Recebe, constantemente, em sua
casa professores, alunos e pesquisadores que vão a ele para perguntar sobre a história de Cubati, não
se nega a sentar com crianças ou adolescentes para contar de sua chegada na Vila Canoas, de sua
juventude, de seus amores, sobretudo por Dona Terezinha, sua esposa e uma das incentivadoras da
chamada instrução pública de Cubati. Suas conversas chegam a durar até mesmo horas, conversas
longas, principalmente quando ele fala de sua vida política, das ações apreendidas para o
desenvolvimento da Vila que tinha sido elevada à categoria de cidade em 1959.
Na ampla garagem de sua casa ele gosta de sentar na confortável cadeira de balanço e
sempre em companhia de sua esposa esse velho senhor fala de sua vida, de suas memórias e
evidentemente constrói sua identidade que tem relações diretas com a política e a economia local. A
sua fala é marcada, portanto, por relações de poder, por uma visão de mundo e de si de quem fez
parte de uma elite, de quem fala do passado com um saudosismo da força e do retorno econômico
que o agave lhe deu, possibilitando fazer riquezas com aquela atividade. Quando se refere ao
trabalho, ao conjunto de eventos e de significados que o agave construiu, ele fala de um lugar, o do
fazendeiro, daquele que exercia domínio sobre o outro, sobre o candango de motor. Há de se ter em
vista que entre a sua memória e a memória dos trabalhadores existe uma diferença imensa. São em
muitos aspectos memórias opostas, que se contrapõem uma com a outra.
Os trabalhadores ganhavam por quilo de agave. É por quilo, não é por dia,
eles trabalhavam por quilo. Você ta entendendo como era? Os dois, os dois
puxadores e o bagaceiro eram mais bem remunerados. Se o camarada
cortasse o agave pra o motor era um preço, se precisasse de dois cortadores
era outro aí dividia. E dois cortava, um cambitava e outro, dois desfibrava e
o bagaceiro e o fibreiro. Era uns sete ou oito homens. Então a situação era
essa, e o camarada que tirava em máquina de mão, tirando quinze quilos já
dava pra fazer a feira. Tinha cabra que tirava trinta quilos em máquina de
mão. Sabe como é a máquina de mão? Aquela maquininha que o caba bota,
o pé, tem a varinha e coloca as tirinhas de agave. Eu sei que a vida daqui
corria muito dinheiro. Da quinta pra sexta feira de madrugada você via sair
dez caminhões de agave daqui. Eu não sei como o povo hoje vive. Porque
aqui já teve maquinismo de descaroçar algodão, dois, um Severino Sampaio
e outro de Zé Dias, que foi de João Procópio. Então, a vida era desse jeito.
Antigamente tinha o maquinismo de algodão aqui. Eu nunca fui um
camarada de braços cruzados, eu sempre fui muito ativo. Eu sei da vida do
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povo daqui, eu nasci aqui. 65
O desejo de construir uma “Civilização dourada” teve impacto, sobretudo, naqueles
agricultores que possuíam extensas propriedades de terra destinadas ao plantio do agave, isso a
posse da terra e os recursos econômicos, muitas vezes oriundos de empréstimos bancários
subsidiados pelo governo, lhes permitiam plantar muito e obter lucros que só tendiam a aumentar,
com a valorização da fibra. A propriedade de Zé Preá era um bom dessa vertiginosa aplicação de
investimentos, destinados à plantação e beneficiamento de agave, em Cubati, media-se a riqueza de
um homem pela quantidade de motores de agave ativos em suas terras. Na fazenda Campinhos
chegavam a dez, uma quantidade de pés de agave, que segundo o narrador ultrapassava “um milhão
e trezentos mil pés de agave”.
A narrativa que ele tece é diferente daquela feita pelos trabalhadores em diversos sentidos,
sua narrativa é a história de um jovem, filho de uma família com um poder financeiro considerável
para a época. Homem que não estava o tempo todo com os candangos do motor, mas que era o
dono, vivia em um mundo diferente dos trabalhadores, portanto, em contato com percepções
diferentes, com sentimentos díspares. Sua narrativa é a rememoração da forma como conseguiu
fazer fortuna com o agave, uma narrativa do comerciante, que lucrava com o trabalho dos pequenos
agricultores e explorava a força de trabalho dos indivíduos que prestavam serviços no motor. Sua
narrativa ainda está ligada ao poder institucional, como prefeito da cidade que viu o
desenvolvimento local ser possibilitado por conta do agave. Assim, ao narrar hoje seu passado, ele
imprime em suas memórias sensibilidades e saudade daquele tempo, em que ele lucrava
individualmente, ao mesmo tempo em que a cidade que ele governava se desenvolvia.66
Na configuração narrativa, o passado não deixa de ser modificado, é sempre uma construção
baseada em nossas imagens, naquilo que trazemos em nossas lembranças e nossas sensibilidades e
articulamos com o presente. Narrar é conferir sentidos, é selecionar memórias e torná-las palavras.
Nesse ponto, acredito que a memória partilhe de uma característica da História, pois ambas
constroem maneiras múltiplas de pensar o tempo. De acordo com Roger Chartier, “Fica claro que as
65
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José de Medeiros Dantas, entrevista concedida em 30/07/2013.
É interessante notar que a trajetória política desse narrador está diretamente relacionada com a cultura do agave e
sua importância econômica para o município de Cubati, durante as três décadas em que Cubati foi um centro
produtivo e comercial do agave, José de Medeiros Dantas esteve durante todos eles à frente da administração
municipal, nesse período há uma alternância de poder com o seu cunhado, Antônio Fernandes de Macêdo. José de
Medeiros Dantas foi prefeito da cidade por três mandatos; 1959-1963; 1969-1973; 1977-1983, por mais de vinte
anos sua família ficou longe da administração pública, retornando somente em 2012 quando seu neto, Eduardo
Ronielle Guimarães Martins Dantas foi eleito prefeito.
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escolhas feitas entre diferentes escritas históricas possíveis - e que revelam do gênero narrativo constroem modos de intangibilidade diversos, de realidades históricas pensadas de maneiras
diferentes”.67
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VIVÊNCIAS POPULARES NA CIDADE DE CAMPO MAIOR-PI: A PRAÇA RUI
BARBOSA A PARTIR DAS RECORDAÇÕES DE ANTIGOS MORADORES (19301947)
Raimundo Nonato Bitencourt Pereira6869

No presente artigo propomos investigar as sociabilidades que se desenvolveram na Praça
Rui Barbosa, principal local de lazer da cidade de Campo Maior, situada no norte do Estado do
Piauí. Tal praça surgiu no bojo da modernização urbana levada a cabo nas décadas de 1930 e 1940,
época que a cera de carnaúba alcançou altas cotações no mercado e foi importante subsídio para as
reformas urbanas campomaiorenses.
A cera de carnaúba é um produto do extrativismo vegetal que adquiriu importância
comercial em decorrência da deflagração da Primeira Guerra Mundial, em 1914, pois, foi importada
pelos países beligerantes para a produção de pólvora. A partir dessa época, a cera tornou-se o
suporte da economia piauiense e campomaiorense, chegando a preços elevadíssimos após o início
do segundo conflito mundial, só começando a declinar em 1947, quando as potências que estavam
em guerra começaram a se recuperar fabricando sintéticos em substituição a cera.
Nesse contexto, nas décadas de 1930 e 1940, Campo Maior passou por um acentuado
processo de modernização, que se refletiu seja na sua estrutura urbana ou nos equipamentos
modernos que foram implantados, dando a urbe características de uma cidade moderna, no cenário
piauiense.
Para entendermos como as formas de lazer e sociabilidade se expandiram após a remodelação
da Praça Rui Barbosa, no ano de 1933, utilizamos como principal suporte a “memória de velhos”
moradores de Campo Maior. Segundo Ecléa Bosi, as pessoas idosas já viveram mais intensamente e
agora dedicam muito do seu tempo em lembrar:
Ao lembrar o passado ele [o velho] não está descansando, por um instante,
das lides cotidianas, não está se entregando fugitivamente às delícias do
sonho: ele está se ocupando consciente e atentamente do próprio passado, da
substância mesma da vida (BOSI, 1994: p. 60).
Nesse contexto, fomos subsidiados por entrevistas temáticas, realizadas com pessoas idosas
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que nasceram em Campo Maior e viveram sua juventude nessa cidade, durante o período
investigado. Acrescidos às entrevistas, foram utilizados ainda livros de memória, escritos por
campomaiorenses, que nos auxiliam a compreender essa cidade nas décadas de 1930 e/ou 1940.
Para o entendimento das apropriações que os populares fizeram da urbe, foram fundamentais
também as recordações de Antônio Andrade Filho, conhecido como Irmão Turuka. Escrevia para o
jornal local A Luta, no final dos anos 1960. Contudo, demos atenção aqui às matérias saudosistas
desse articulista, que colocava em relevo o cotidiano de Campo Maior durante as décadas de 1930 e
1940, época de sua juventude.
A Praça Rui Barbosa, sofreu uma completa remodelação na gestão do prefeito Francisco
Alves Cavalcante, no ano de 1933. Passou a ser a mais importante da cidade, contando com
ajardinamento, coreto, diversos bancos, e iluminação elétrica, fundamentais para lhe dá uma boa
aparência.
A Rui Barbosa tornou-se o principal espaço de adensamento populacional, não só por ser a
principal da cidade, mas também devido a sua localização. Tal logradouro público ficava atrás da
Igreja Matriz, além de ter em sua adjacência o Cine Teatro Glória. Havia ainda o Bar Santo
Antônio, fundado em 1934 por Antônio Bona Neto (conhecido como Antônio Músico). O senhor
Augusto assevera enfaticamente: “O centro era ali, o centro era ali, tudo que você queria assistir de
Campo Maior era no centro da Igreja de Santo Antônio ali, naquela área ali” (PEREIRA, 2012).
Em uma cidade acanhada como Campo Maior, a praça logo foi eleita pelos gestores, e, pelas
demais pessoas, como o ponto de encontro dos campomaiorenses, onde se desenvolviam muitas
conversas, fofocas, discussões, diversões, e, claro, grande parte dos namoros. Finalmente o vazio
urbanístico podia ser preenchido pelas pessoas, fossem elas habitantes da zona urbana ou visitantes
do campo, e mesmo os viajantes. Helmara Wanderley também observa a relevância que as primeiras
praças, da pequena cidade de Pombal tinham:

As praças e seus monumentos, durante o dia eliminavam o vazio urbanístico
do espaço citadino centralizado, tornando-se além de cartão de visita da
cidade, ponto de parada para os pombalenses que vinham da zona rural ou
mesmo para os homens e mulheres do espaço urbano. À noite, por sua vez,
os banquinho da praça Getúlio Vargas, iluminados pelas luzes “redondas
e branquinhas” serviam entre outras coisas para namorar. Os passeios
noturnos nesta praça tornaram-se um espetáculo. Moças e rapazes
desfilavam com seus trajes mais finos (WANDERLEY, 2010: p. 46-47).
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Como Wanderley ressalta, todos os transeuntes da Praça Getúlio Vargas usavam os “seus
trajes mais finos”. Em Campo Maior não era diferente, mesmo porque a Rui Barbosa era o espaço
público de destaque, portanto, ninguém queria se apresentar desarrumado, correndo inclusive o
risco de ser vítima de “comentários maldosos” das demais pessoas, por isso, todos usavam suas
roupas domingueiras quando se dirigiam a esse logradouro público. Dessa forma, o senhor Jaime
deixa claro que “nesse tempo ninguém usava bermuda não, era tudo bem arrumadinho. Não tinha
bermuda, nem moça andava com negócio de short, tudo vestidinho” (PAZ, 2013).
A senhora Iracema revela que também era frequentadora desse logradouro público. Quando
questionada como era a Praça no tempo em que ela era jovem, responde o seguinte: “Era deste
tamanhozinho, ali já foi ampliada. Era pequena tinha, mas era até bonitinha tinha o coreto e tinha
umas trepadeiras assim, umas quatro trepadeirazinhas bem cuidadinhas” (SANTOS, 2013). A
senhora Iracema é bastante enfática ao falar que na acanhada Campo Maior a retreta “era o único
divertimento que tinha na vida naquele tempo meu filho. Estava cheio lá, tocava até às 9 horas, os
músico iam embora” (SANTOS, 2013).
Tanto na fala dos entrevistados como nos livros de memória, percebemos que a Rui Barbosa
foi um dos locais que mais marcou aqueles que a frequentaram nas décadas de 1930 e 1940. A
maioria recorda, com felicidade, um dos aspectos que mais ficou cristalizado em sua memória, ou
seja, os namoros. O senhor Augusto refere que a Praça Rui Barbosa era excelente para quem era
solteiro e estava em busca de uma aproximação amorosa, dado que era o ponto de encontro de toda
a rapaziada, assim como das moças. O depoente nos relata que havia inclusive uma banda de
música:

[...] Sete, oito horas da noite, era horário normal. O prefeito mandava banda
de música, fazer tocata em cima da Praça, lá no coreto, e juntava o povo
para passear na Praça, volteada sabe? Era animado, o prefeito se
encarregava de animar a cidade. [...] O centro ali todo tinha gente, muita
mocinha nova, a gente ia quebrando os galhos com uma e com outra [riso]
(PEREIRA, 2012).
O memorialista Marcos Vasconcelos também relembra como era aquele espaço de
sociabilidade, enfatizando como tinham início os namoros no coreto da Praça, marcados pelo
tradicionalismo de uma cidade que passava a adquirir uma estrutura moderna, mas preservava
muitos dos valores familiares tradicionais. Segundo o escritor:
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Ali, num sentido, giravam os homens e noutro, as mulheres, cruzando
olhares e iniciando grandes namoros. [...] À noite, toda iluminada, com
banda de música no coreto, a retreta ia até 21 horas, quando a debandada era
geral, pois a moça que se prezava não ficava na praça após a retreta
(VASCONCELOS, 2006: 73).
Nas memórias elencadas para o desenvolvimento de nossa pesquisa, grande parte dos nossos
colabores recordam os namoros. Contudo, é recorrente em suas falas que as aproximações amorosas
ocorriam com o máximo de respeito. A memorialista Silvia Maria Melo de Sousa, atenta para o
recato que os transeuntes tinham na Praça, mesmo porque, em cidade pequena a fofoca podia se
espalhar rápido:

Naquela época o namoro era praticamente pegar na mão da moça e
conversar um pouquinho e só, beijos raríssimos, quando muito acompanhála com suas amigas que geralmente vinham da Praça Rui Barbosa até a sua
casa. Mas os pais saberem? Nem pensar... Cidade pequena onde todos se
conheciam predominava a fidelidade entre as amigas, não podendo uma
tomar o marido da outra (SOUSA, s/d: 25).
O senhor Augusto compartilha da mesma opinião que Silvia Sousa ao acentuar que: “Na
Praça era de um certo modo, tinha um certo respeito, a gente, porque naqueles tempos a criação era
diferente, muito, muito, muitíssimo, então a gente tinha aquela, aquela, convivência de amigos,
colegas [...]” (PEREIRA, 2012).
Em face do exposto, retomamos aqui uma assertiva de Carlos Alberto Oliveira, que ao
investigar a cidade de Belo Horizonte, no princípio do século XX, nota que muitos hábitos e
costumes ainda remetiam a sociedade mineira colonial, familiar, ligada aos pressupostos religiosos.
O autor infere ainda que a praça “na tradição colonial portuguesa aparece atrelada aos adros da
igreja, um espaço amarrado aos costumes de sociabilidade da tradição cristã” (OLIVEIRA, 2011: p.
157).
Em Campo Maior, a Praça Rui Barbosa, como já dissemos, estava situada atrás da Igreja
Matriz de Santo Antônio. Os valores cristãos estavam bem presentes, em uma época que a religião
católica tinha quase total predominância na cidade. Entretanto, nas noites dos festejos do Padroeiro
Santo Antônio, em junho, havia um maior adensamento populacional, o que possibilitava a alguns
romper os ditames da “moralidade”. Dessa forma, Irmão Turuka registrou que nos festejos de 1936
surgiam algumas “mãos bobas nos seios pontudos”, que eram acompanhadas de “muitas taponas
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com o subtítulo de ‘moleque sem vergonha’” (A Luta. Campo Maior, 14 de abril de 1968. In:
LIMA, 1995: p. 282).
Se normalmente a Rui Barbosa era onde a população se concentrava, nos festejos do
Padroeiro Santo Antônio, no início do mês de junho, a praça tornava-se mais movimentada, afinal
era a grande festividade do ano, atraindo não só citadinos campomaiorenses, mas também pessoas
da zona rural e das cidades circunvizinhas.
A Igreja Matriz da cidade começou a ser reformada no ano de 1944, sendo as obras
coordenadas pelo padre Mateus. Até 1944, os festejos eram realizados na Praça Rui Barbosa,
iniciando-se em 31 de maio e estendendo-se até 13 de junho. Quando a reconstrução da Igreja foi
concluída, e instalado um prédio bem mais amplo, em 1962, os festejos passaram a ser na Praça
Bona Primo, situada à frente da Matriz. Marcos Vasconcelos nos oferece uma descrição da
cartografia da festividade quando ainda ocorria na Rui Barbosa:

Nessa época, as barracas para os festejos de Santo Antônio eram armadas
por trás da velha igreja, ocupando todo um lado da praça Rui Barbosa,
estendendo-se até perto da residência do Zeca Mendes, virando até a frente
do Cineteatro Glória, e por toda a área dos tamarindeiros (VASCONCELOS,
2006: p. 91).
Vasconcelos (2006, p. 92) refere que o leilão ocorrido no festejo era realizado na Rui
Barbosa, com “prendas recolhidas na cidade pelos mordomos da noite”. Havia as “joias” mais
comuns como bolos, e era feito igualmente “um pequeno jirau contendo as prendas ‘vivas’”, ou
seja, animais a serem leiloados, dando indícios de como o rural e o urbano se mesclavam. Era
marcante ainda, na década de 1940, a presença da banda Lyra de Santo Antônio, de propriedade de
Antônio Músico, responsável por animar a festividade.
Em uma de suas crônicas no jornal A Luta, mais uma vez, Irmão Turuka rememora aquela
época e nos mostra como o festejo proporcionava à cidade um maior afluxo de pessoas que não
residiam em Campo Maior, e vinham em busca das celebrações religiosas, e, claro, também à
procura de lazer. O articulista relata:

Os caminhões mistos de Mundico da Paz, João de Deus Fonseca e Manoel
Tolentino traziam de Teresina os estudantes da Terra e os Maloqueiros para
a Festa do Padroeiro. Atrás da Matriz, onde os carros paravam, centenas de
barracas, bancas, cercados e taboleiros se enfileiravam disputando os
“trocados” do povo (A LUTA. Campo Maior, 14 de abril de 1968. In:
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LIMA, 1995: p. 281).
Silvia Sousa também ressalta em seu livro de memórias a capacidade de atração
populacional que o festejo tinha, sobretudo, arregimentando pessoas de famílias da cidade, que
ficavam ausentes durante o resto do ano e aproveitavam o momento festivo para visitar Campo
Maior:

Cada noite queria superar em animação e arrecadação a noite anterior.
Famílias campomaiorenses tradicionais ou não, que residiam em Teresina,
cidades vizinhas e interiores, vinham pelo menos uma noite participar do
tradicional festejo, principalmente na noite dos vaqueiros (SOUSA, 2010: p.
31).
Irmão Turuka lembra que, apesar de a festividade ser ligada a tradição católica, havia
também espaço para os jogos que davam um tom a mais de agitação nas noites de junho. Segundo
ele, essas barracas eram frequentadíssimas, pois muitos queriam tentar a sorte: “com dois tostões
arriscava-se na sorte ou no azar, perfumes de todo jeito; broches enfeites, o diabo que se pensasse
em comprar”. Os jogos eram variados, como bingos, dados, roletas dos bichos, tiro ao alvo, laços
para garrafas de vinho ou cigarros, faziam a felicidade, sobretudo, dos chamados “viciados”, que
tinham uma oportunidade ímpar de apreciar tantos tipos de jogos diferentes reunidos.
Muitas barracas que eram montadas pertenciam aos populares, que aproveitavam o mês de
junho para adquirirem uma renda extra. Irmão Turuka nos fala com riqueza de detalhes sobre esses
sujeitos, e a variedade de alimentos que vendiam, além de mencionar também a propaganda usada
para atrair a clientela. Atentemos para o relato de Irmão Turuka:

[...] Fritos de marreca e a engenhoca do Pedro Garapeira; a banca da
Benedita do Chico Môco, concorrendo com os bolos gostosos da Izabel
Pacheco e Benvinda Eulálio; os bagulhos do Chico Puba; um mundo de
frutas e doces; a eloquência do Pedro Curica a oferecer “os beijus de coco
da pralha, feitos pela dona Dalha, que estão uma nalha”; os pirulitos do
Raimundo Abel: “mamãe eu choro, papai eu grito, me dá um tostão pra
comprar de pirulito, enrolado no papel, enfiado no palito, amassado no
pinico, piiiiiirolito...” (A LUTA. Campo Maior, 14 de abril de 1968. In:
LIMA, 1995: p. 282).
Irmão Turuka conclui sua matéria saudosista, sobre os festejos de junho de 1936, falando do
que mais lhe chamava a atenção: “o que havia mesmo de belo e muito artístico eram os fogos” (A
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LUTA. Campo Maior, 14 de abril de 1968. In: LIMA, 1995, p. 282). Os fogos utilizados na queima
eram fabricados em Campo Maior, o especialista nessa área chamava-se João de Deus. O articulista
nos dá pistas para entender porque, para ele, esse era o momento mais importante, afinal era quando
a cidade, até então clareada somente pela iluminação elétrica, recebia uma luz ainda mais intensa,
propiciada pelos fogos de artifício.
De acordo com a senhora Socorro, as “atrações musicais” se ampliavam na época em que
tinha festejo do Padroeiro Santo Antônio, e havia o que ela denomina “Alvorada”, ou seja, quando a
música começava às cinco horas e, posteriormente, havia mais dois momentos em que tocavam:
[...] Quando era na época da festa, aí os músicos ficavam. Tinha a Alvorada,
tinha cinco horas da manhã, a gente via os músicos tocando, e assim doze
horas do dia era que os músicos tocavam lá na Igreja de Santo Antônio,
nove horas da noite [vinte e uma horas]. Eram três vezes na época da festa
de Santo Antônio. Era só na época da festa que tinha a Alvorada (SOUSA,
2013).
A entrevistada conclui falando dos passeios de pedestres que ocorriam na área próxima à
igreja:
Era muito animada aqui [em] época de festa! O pessoal, também, antes de
começar as novenas, quando terminava, ficavam passeando no patamar da
igreja. Ah! Mas aí passeavam demais, tudo de braço [dado], todos em redor,
ali, era muito animado! Tinha gente que gostava de ir para ficar no patamar
da igreja (SOUSA, 2013).
Até agora, investigamos as sociabilidades que tinham a Praça Rui Barbosa como palco,
enfocando os momentos de lazer e os namoros. Mas, a Rui Barbosa não era apenas o local de
relações interpessoais “pacíficas”, mas, também, de sociabilidades que resultavam de conflitos,
sobretudo, políticos. Nessa perspectiva, as principais querelas que ocorriam na Praça envolviam
dois adversários políticos ferrenhos dos anos 30 e 40 em Campo Maior: Francisco Alves Cavalcante
e Sigefredo Pacheco. Este era o principal, e podemos dizer até mesmo o único que se opunha a
Francisco Alves, forte aliado dos interventores Landri Sales e Leônidas Melo.
As disputas políticas entre o “Cel. Chico Alves” e o Dr. Sigefredo – assim chamado por ser
médico – marcaram a sociedade campomaiorense no período em estudo. Quem discorre, com
riqueza de detalhes, sobre alguns episódios das suas disputas é Castelo Branco Filho. O autor, no
livro Paz e Guerra na Terra dos Carnaubais, escreve sobre as eleições do ano de 1935, que deram a
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vitória a Sigefredo Pacheco. Na luta pela Prefeitura, Francisco Alves não era candidato, pois exercia
o cargo de deputado estadual. Dessa forma, apoiava a candidatura de Antônio Cícero Correia Lima.
Castelo Branco Filho assevera que, nas eleições, todos os meios possíveis para vencer eram
válidos, e era comum o uso da força por ambas as partes, dado que cada candidato tinha espécies de
“capangas” para ajudar caso as coisas tomassem rumos violentos. As fraudes também eram
extremamente comuns. O autor comenta esse aspecto:

As urnas, quando encerradas as votações, eram seladas e conduzidas para o
Fórum na sede do município, onde posteriormente o juiz remetia pelos
Correios para Teresina onde eram apuradas pelo Tribunal Eleitoral. Muitas
vezes no trajeto entre a secção e o Fórum eram “emprenhadas” ou
substituídas por urnas gêmeas, já devidamente alimentadas com as chapas
dos fraudadores (CASTELO BRANCO FILHO, 1992: p. 67).
Sigefredo Pacheco saiu vitorioso nas eleições e assumiu a Prefeitura Municipal.
Obviamente, a oposição de Francisco Alves à sua administração permaneceu. Ao se aproximar as
eleições do ano de 1938 – que não se efetivaram devido à instalação do Estado Novo – um dos
jornais ligados ao governo estadual, chamado O Momento, publicava constantemente que pessoas
estavam deixando de apoiar Sigefredo e aderindo a Francisco Alves. O jornal mostrava como a
tensão política havia se instalado em Campo Maior. Temos aqui uma das tantas matérias onde o
periódico publicava uma carta de um eleitor campomaiorense que dizia estar-se aliando a Francisco
Alves, em outubro de 1937:

Vinha trabalhando, neste município, ao lado do Partido Progressista, desde a
sua fundação. Acontece, porém, que a administração do Prefeito Sigefredo
Pacheco tem sido contrária ao que se esperava, pois está muito longe das
suas promessas em discursos de plataforma. [...] Reconhecendo que a gestão
do ex-prefeito, deputado Francisco Alves, foi muito proveitosa a este
município [...] resolvi deixar de vez, em política, o Sr. Sigefredo Pacheco e
ficar solidário com o Deputado Francisco Alves, a quem já escrevi a
respeito.
Conto com 41 eleitores, pessoas de minha família e amigos decididos, que
foram por mim alistadas e seguem a minha orientação política.
SIMPLICIANO RIBEIRO DE CARVALHO (O MOMENTO. Teresina, 08
de outubro de 1937, p. 01).
Como sabemos, em novembro de 1937, Getúlio Vargas instalou um regime de governo
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ditatorial denominado Estado Novo, que se estendeu até 1945. No governo piauiense manteve-se o
interventor Leônidas Melo. Já em Campo Maior, Sigefredo Pacheco foi retirado do poder e
Francisco Alves ocupou novamente o comando do Executivo municipal.
A Praça Rui Barbosa, após a queda de Sigefredo do poder, foi palco de uma das tantas
confusões que ocorreram nela. A senhora Iracema recorda que estava presente quando ocorria a
comemoração do retorno de Francisco Alves à prefeitura, porém, é claro que Sigefredo Pacheco não
estava nem um pouco contente com aquela situação. A interlocutora nos narra o alvoroço causado
por Sigefredo ao chegar à Praça no momento em que havia a festividade:
[..,] Faltou energia, e o seu Chico Alves, que ganhou parece pela segunda
vez, ele mandou... Ao redor aqui tinha pés de figueira na praça [...] aí ele
mandou botar candeeiro em cada uma daquelas figueiras e mandou chamar
uns caboclos de fora que tocavam a cuíca, anham, anham, anham
[reprodução do som], e outro negócio. Botou lá no coreto para tocar. Agora
o Dr. Sigefredo tinha um sujeito que era o guarda-costas dele, aí passou e
viu aquele movimento, aí foi lá onde estava o Dr. Sigefredo: “– Dr. a praça
está iluminada com candeeiro e tem lá uma orquestra tocando de berimbau,
era berimbau [...]”. Só instrumentos de corda dessas coisas não é, e a cuíca.
A cuíca é... Metia, assim, a mão dentro e saía aquele som. Aí o Dr. Sigefredo
veio lá com o cacete, ele e o capanga dele, aí chegou foi quebrando tudo
[riso] os lampiões todos! Eu estava na praça, quando vi aquele movimento,
saí correndo, todo mundo saiu correndo com medo! As políticas de primeiro
eram mais baixas de que hoje rapaz! Era coisa de doido!
Ele fez livremente para todo mundo ver, não é? Chegou com um capanga
dele e pá, pá [reprodução do som], e arrebentou tudinho e botou os
tocadores para correr, porque aquilo ali foi uma afronta que o coronel Chico
Alves fez, porque achava que ele não estava administrando à altura [...]
(SANTOS, 2013).
O senhor Augusto destaca também como era a política, segundo ele, bastante perigosa:
Porque os chefes políticos tinham bandidos, tinham pistoleiros dentro de
casa, dentro da cidade... Chico Alves tinha um sujeito que era Dois de Ouro,
Sigefredo Pacheco tinha um que era o Cavalcante, pistoleiros, não é? Era
perigoso! (PEREIRA, 2012).
A respeito do sujeito chamado “Cavalcante” não temos maiores informações, já quanto a
“Dois de Ouro”, Castelo Branco Filho salienta que o mesmo era natural de Cajazeiras, Estado da
Paraíba, e serviu a Francisco Alves até quando foi expulso violentamente de Campo Maior por um
grupo de pessoas ligadas a Sigefredo Pacheco.
A Praça Rui Barbosa, como era o principal espaço público de Campo Maior, comportava as
309

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
mais distintas sociabilidades, como aproximações amorosas, conversas de amigos, e até mesmo
brigas políticas. Era o local frequentado pelas pessoas que possuíam melhores condições
financeiras. Entretanto, os sujeitos simples também estavam sempre presentes para fazer valer o
direito de uso de sua cidade, ainda que por vezes as distinções sociais fossem presentes.
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ORAÇÕES E DESEJOS DE SALVAÇÃO: MEMÓRIAS DAS INCELENÇAS DE
BARBALHA-CE
Emmanuela Harakassara Rodrigues de Lima70
INTRODUÇÃO
Partindo da morte e das atitudes coletivas que a acolhem, a história quer reencontrar os
homens e surpreendê-los na região diante de uma travessia que não permite trapaça.
(VOVELLE, 1996, p.12).

Ao refletirmos sobre a “travessia que não permite trapaça” percebemos a morte como um
revelador sensível de uma sociedade. Para a escrita da história é necessário ultrapassar o fator
biológico da morte, sem, no entanto, negá-lo. É importante transcendê-lo e lançar luz sobre os
modos pelos quais os vivos de um determinando tempo, situados em um espaço, compreendem e
ressignificam a finitude humana. Adentramos, assim, nos percursos das crenças e práticas religiosas,
uma vez que para o homem religioso a morte não significa o fim. Como lembra Norbert Elias:

Há várias maneiras de lidar com o fato de que todas as vidas, incluindo as
das pessoas que amamos, têm um fim. O fim da vida humana, que
chamamos de morte, pode ser mitologizado pela ideia de uma outra vida no
Hades ou no Valhalla, no Inferno ou no Paraíso. Essa é a forma mais antiga
e comum de os humanos enfrentarem a finitude da vida (ELIAS, 2001: 7).
Ao olharmos a morte sob uma perspectiva cristã, identificamos a compreensão de uma
passagem, portanto, de uma transição para o outro mundo.71 Logo, a maior preocupação dos cristãos
está relacionada à salvação da alma, designada na obtenção do tempo eterno no Céu.
Como Jean Delumeau historicizou, além dos ensinamentos presentes no livro sagrado dos
cristãos, as marcas de historicidades das práticas e dos discursos religiosos no Ocidente medieval e
moderno apontam para a construção do medo coletivo relacionado à morte da alma, estando esse
medo também associado às tentações do demônio e do pecado, apresentados como os grandes
inimigos dos homens cristãos. Tal construção foi delineada pelos agentes oficiais da cristandade72.
Conforme a tradição cristã, para o alcance da bem-aventurança é necessário que os
70
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Emmanuela Harakassara R. de Lima(harakassara@gmail.com) é aluna do Mestrado Acadêmico em História e
Culturas (MAHIS), da Universidade Estadual do Ceará(UECE).
O entendimento da morte como uma passagem está presente na Bíblia, maior documento da fé cristã. Ver: Jo3. 1516; 1Jo2.25;Rm6.22-23;Jd 21.
Jean Delumeau identificou que a pedagogia religiosa construída no Ocidente do final do século XIV ao século
XVII deu prioridade ao medo do demônio, do pecado e da morte da alma. Dando ênfase aos processos de
instauração do meio coletivo a partir dos ensinamentos católicos, menos do que a da alma.
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religiosos vivenciem práticas religiosas consideradas essenciais para o merecimento da salvação.
Assim, vivenciar os sacramentos, como, por exemplo, o Batismo e a Unção dos enfermos, e
comungar das sociabilidades significa, também, ser incluso em uma comunidade, compactuar dos
seus símbolos e ritos (PEREIRA, 2012).
Dentro desses rituais para se alcançar a bem- aventurança da alma, nos chama a atenção o
canto de incelenças, excelências ou inselências. Essas canções possuem melodias lúgubres que são
repetidas de sete a doze vezes e uma vez que iniciadas não podem ser interrompidas. Na época
atual, ocorre na cidade de Barbalha/Ceará, um grupo de mulheres que entoa (entoavam) essas
súplicas a cabeceira dos defuntos no Sítio Cabeceiras e suas imediações. Tal grupo foi instituído
pela Secretaria de Cultura e Turismo de Barbalha-CE (SECTUR), no ano de 199373, coma
finalidade de participar do cortejo de abertura da Festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade de
Barbalha-CE e vários outros festejos culturais promovidos na cidade e suas adjacências.
Nos limites deste artigo, pretendemos refletir sobre as memórias desse grupo de Incelenças
relacionados os ritos fúnebres do Cariri cearense. A partir da metodologia da Historia Oral, dentro
de uma perspectiva temática almejamos historicizar as memórias das Incelenças no tempo presente,
considerando que: “A metodologia da história oral é bastante adequada para o estudo da história das
memórias, isto é, de representações do passado. Estudar essa história é estudar o trabalho de
constituição e de formalização das memórias, continuamente negociadas” (ALBERTI, 2004:27).
Essa metodologia “consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participam de,
ou testemunham, acontecimentos e conjunturas do passado e do presente” (ALBERTI, 2006: 155).
As entrevistas aplicadas como instrumento de história oral que utilizamos neste texto
foram realizadas no ano de 2013, no Sítio Cabeceiras, Barbalha/CE, na residência das entrevistadas.
Entrevistamos: Sueli de Matos (primeira criança a participar do grupo) e Terezinha de Chico Severo
ou D. Terezinha como é conhecida (primeira líder do grupo) 74. Utilizamos o mesmo roteiro para as
duas entrevistas até aqui realizadas, uma vez que este é o condutor da problemática central do tema
em discussão.
Dividimos este ensaio em três seções, na primeira procuramos contextualizar a origem dos
ritos fúnebres aqui tratados, como a morte era entendida nos séculos passados, principalmente na
França (Europa), já que, utilizamos a obra de um historiador francês Philippe Ariès. Em seguida,
como e a partir de quando, esses ritos chegam aqui no Brasil. Na segunda seção, buscamos elucidar
73
74

O ano aqui mencionado é o que está presente na maioria das narrativas até agora problematizadas.
Sueli de Matos, no ano da entrevista estava com 32 anos de idade e D. Terezinha com 78 anos de idade.

313

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
a importância das canções de incelenças no meio social, o tratamento dado às crianças quando
faleciam e a importância da realização desses ritos. Na terceira e ultima seção, evidenciamos como
as mulheres incelenças ressignificam suas práticas nos dias atuais. Destacamos a sua participação na
festa de Santo Antônio de Barbalha/CE e usamos trechos das entrevistas para mostrar como a morte
é tratada no tempo presente.
“QUEM É VIVO É MORTAL”: AS INCELENÇAS NO COTIDIANO DA MORTE

A expressão que inicia esta seção é um dito popular carregado de significados. Ele resume
a preocupação do ser humano com a sua finitude. A angústia de deixar as coisas inacabadas, de a
alma ficar vagando e não poder ir para o céu. Portanto, sabendo do seu fim próximo, o moribundo
tomava suas providencias (Ariès, 2003). Acreditava nos sinais, ou seja, quando se estava próximo
de morrer, recebia avisos. Essa atitude diante da morte foi mudando com o tempo e adquirindo
outros significados.
No século XVIII a morte era tida como algo mais individual, por isso era comum à prática
do testamento. Nele o moribundo revelava suas vontades desde a distribuição de seus bens até os
cuidados com sua alma. Já no século XIX o que antes era colocado no testamento passou a ser
anunciado diretamente à família do moribundo (ARIÈS, 2003).
No Brasil as atitudes diante da morte não aconteciam de forma diferente, desde o período
colonial essas práticas foram introduzidas à população, uma vez que estas vieram de Portugal. O ato
de morrer para o cristão é tido como um momento de passagem. É uma continuidade da vida, a vida
eterna. Para se alcançar a bem-aventurança era necessária a ajuda dos vivos. Como foi exposto
anteriormente, os vivos têm participação significativa nos rituais de separação e inclusão da alma do
moribundo ao Paraíso. Esses rituais de uma boa morte envolviam não só a família do defunto, mas
toda a comunidade.
Ao morrer, a alma precisa seguir uma jornada, nada fácil, segundo os costumes. Primeiro, é
preciso aceitar que não participa mais desde mundo, os vivos encorajam essa alma a seguir com
diversos ritos que a fazem aceitar a outra vida. A posição como o caixão é colocado, virado com os
pés para porta, a casa que deve ser varrida após o enterro de trás para frente, os sapatos do defunto
não podem carregar areia deste mundo, tendo que ficar extremamente limpos, os objetos pessoais
do morto são guardados ou queimados. Não é de bom agrado ficar pronunciando o nome do morto,
pois isso pode fazer com que ele volte. As dívidas são perdoadas, a final, os que ficam não querem
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ficar recebendo visitas do além.
Esses cuidados com o morto se faziam necessários para que houvesse o desapego dele com
o mundo dos vivos. Para que isso acontecesse eram feitos os rituais de separação, que começavam
desde o momento em que o moribundo começava a agonizar até após sua morte com missas,
rosários e visitas de cova. Exterior aos ritos de separação, similarmente existiam os ritos de
inclusão. Pois bem, a entrada da alma na outra vida, assim como a aceitação da saída desta se dava
através da ajuda dos vivos.
Antes havia a preocupação com a boa morte. Morrer bem era morrer acompanhado de
pessoas e nesses rituais fúnebres. Rituais que se difundiram com facilidade no catolicismo. Por não
ter uma morte acompanhada por esses ritos, a alma poderia estar condenada definitivamente ao
sofrimento. Nas sentinelas era costume cantar as incelenças: canções com melodias piedosas
entoadas a cabeceira dos defuntos. Um rito de inclusão à nova vida, com o intuito de facilitar a
entrada da alma no Paraíso, incessantemente essas canções eram cantadas por mulheres, católicas,
em sua maior parte idosas.
Esse ritual de inclusão não é comum apenas no interior do Ceará, mas em todo o Brasil. As
senhoras cantadoras de incelenças são incumbidas da missão de encomendar a alma do morto ao
Paraíso e de expulsá-la do convívio com os vivos. No Sítio Cabeceiras, zona rural do município de
Barbalha, na região do Cariri cearense existe um grupo dessas senhoras, cantadoras de incelenças.
Outrora, incelenças eram as canções, hoje é o nome dado a um grupo de mulheres que realizam esse
ritual. Elas andam juntamente com o grupo de Penitentes, muitas são suas esposas, ou parentes
próximos. Suas canções são repetidas até doze vezes e uma vez iniciadas jamais, poderão ser
interrompidas. Cantam a noite inteira de sentinela até o momento do enterro. Sendo um ritual de
inclusão do morto ao seu novo mundo, não pode, jamais, deixar de ser feito.
O grupo de incelenças, excelências ou inselências do Sítio Cabeceiras, foi instituído pela
Secretaria de Cultura e Turismo de Barbalha-CE (SECTUR), a princípio integrado por dezesseis
mulheres e uma criança. Desde que foi fundado pela SECTUR, a equipe se apresenta anualmente no
cortejo de abertura da festa de Santo Antônio, padroeiro de Barbalha/CE.
Neste momento a equipe tem catorze componentes, entre elas uma criança de cinco anos
de idade, o chamado anjinho. O anjo ou anjinho, como é denominado pelas mulheres, não pode
exceder os sete anos de idade, diante disso é sempre substituído ao completar a idade. Contudo, ela
poderá permanecer desde que seja do consentimento do grupo e tal qual seja a sua vontade. Junto ao
que foi exposto, percebemos que a participação de crianças em rituais fúnebres não é algo comum
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somente aqui no Brasil. À esse respeito Ariès, nos relata que:
[...] documentos do século XVII onde o testador, muitas vezes ainda
indiferente à presença dos que lhe eram próximos, pedia com insistência que
à presença de uma criança seguisse seu cortejo. Na mesma época recrutavase uma parte das carpideiras entre as crianças encontradas ou atendidas nos
hospitais. Nas numerosas representação do moribundo no seu quarto
apinhado de gente, o pintor ou gravador nunca esquecia de colocar uma
criança.(ARIÈS, 2003, p. 257).
Um dos propósitos da participação da criança no grupo das incelenças de Barbalha é da
tradição ser transferida para outras gerações, já que vem sendo passada há mais de três gerações
nessa comunidade. Observamos isso na narrativa de Sueli de Matos75 sobre a participação do anjo
no grupo de incelenças e as dificuldades com que se deparam para manter a tradição nos dias atuais.
Aí eu fico muito feliz, porque pensar que isso já passou de geração em
geração. Eu já sou no caso, que eu saiba. Eu sou a quarta geração. E para
trás num sei se existiu. A meu ver, eu sou a quarta geração. Já tem a minha
filha que já passa a ser a segunda, ou não! A quinta, da minha bisavó, vó,
mãe, eu e a minha filha e eu já vejo o desinteresse da minha filha que por
mais eu. A gente, que eu tente dizer olhe é assim, isso é uma tradição de
família. Aí mais não, ela visa mais a parte da cultura, porque, porque ali é
cultura é, mas num tem aquela, aquele sentimento.
O SENTIDO DAS CANÇÕES

Como expomos na seção anterior, as incelenças faziam (fazem) parte dos ritos de separação,
na tradição fúnebre católica. Uma vez que essa tradição não se limita apenas às fronteiras do
interior cearense, do nordeste ou do Brasil. Deteremos-nos agora, na discursão sobre as práticas das
mulheres incelenças e sobre a relevância de entoar canções para crianças defuntas.
A morte infantil na tradição fúnebre católica era celebrada como festa. Um dos principais
motivos para se celebrar a morte infantil era a ausência de pecados. A infância era uma fase
marcada pela pureza. A família que sepultava um anjo ou anjinho, como costuma chamar, estava
entregando a Deus aquele pequenino. Isento de passar pelo purgatório ou de ficar penando, as
crianças defuntas já tinham o seu lugar garantido no Paraíso. Para o anjinho também se faziam
rituais, um deles era o de cantar, uma vez que o choro não era aconselhado, pois o deixaria triste,
75

Sueli de Matos, 32 anos, agricultora, residente no Sítio cabeceiras, Barbalha/CE, faz parte do grupo de Incelenças
desde os sete anos de idade, foi o primeiro anjinho do grupo. Entrevista cedida a Emmanuela Harakassara R. de
Lima em 15 de setembro de 2013, na residência da narradora.
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dificultando a sua entrada no Paraíso. Os pais tinham a maior alegria em celebrar a morte do filho
(a). Ter um anjinho no céu era sinal de sorte e bem-aventurança na hora da morte, pois iriam
interceder por eles, por já estarem ao lado de Deus. Dentro dessa perspectiva, a alegria se
manifestava desde a maneira como a criança era vestida para o funeral até o momento do seu
sepultamento. As mortalhas e caixões infantis eram diferenciados, as cores e alegorias empregadas
demostravam alegria.
Sobre esse tratamento dado as crianças depois da morte, João José Reis, historiador nos
informa como acontecia: “Era apropriado vestir os meninos com a roupa de um Santo, uma vez que
pela tradição eles viravam logo anjos depois de mortos”. (REIS, 1991:120). E prossegue nos
dizendo que: “Meninos e meninas também usavam mortalhas com estampas e listras coloridas. Esse
vestuário festivo significava talvez que a morte da criança não era tão grave quanto a de um adulto
ainda ativo”. (REIS, 1991:123).
Era costume o caixão ser branco ou azul. O branco simbolizando a pureza e o azul a cor do
manto de Nossa Senhora. Era também de costume vesti-los em homenagem aos santos. Os
principais santos aos quais as crianças eram caracterizadas no Brasil no século XVIII e início do
século XIX eram: Nossa Senhora da Conceição, para as meninas, e São Miguel, para os meninos.
Os pagãos, como eram chamados às crianças que não recebiam o sacramento do batismo, ritual
comum de iniciação à vida cristã entre os católicos, considerado uns dos mais importantes. Não
eram enterradas nos cemitérios junto aos adultos, poderiam ser enterradas na porta, ou em
cemitérios de anjos. A Igreja Católica pouco tinha a fazer pelos pequeninos. De acordo com Reis:
“Talvez os padres não tivessem muito a fazer pelas almas de inocentes que, não chegando a
pertencer plenamente à ordem social, na morte se integravam automaticamente à ordem divina,
tornando-se anjos” (REIS, 1991: 142).
É importante percebermos como a Igreja trata daqueles que não participam dos seus
sacramentos, quando estes são considerados de extrema importância para uma boa morte. Os que
ficam de fora dos ritos litúrgicos, passam a ser inseridos em outras práticas para que possam
também alcançar a bem-aventurança. Na narrativa de uma das mulheres Incelenças, percebemos o
papel assumido pela criança após sua morte e como ela é encaminhada a bem- aventurança.
[...] é santo, o anjinho é santo, tanto que quando morre um anjinho o que é
que a gente pede pra eles, pede pra eles intercederem a Deus, pra ele mandar
chuva, para saúde. A gente ali, a gente está cantando para que ele interceda.
Porque ele tem o poder de interceder a Deus. Que ele nasceu com mancha
do pecado, mas, ele em si não tem nenhum pecado. E ele tem o poder de
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levar esse pedido até Deus, [...]. (Sueli de Matos, 32 anos, agricultora) 76.
Os cantos realizados por essas mulheres, como foi descrito acima, não estão vinculados
apenas a um ritual, mas a uma devoção. São tidos como um ato de purificação e não apenas de
festejo. Essa purificação seria tanto do anjo (criança), como da família. Ao que podemos perceber
na narrativa da Incelença, já se nasce com a mancha do pecado, no caso o pecado original de Adão e
Eva. Vejamos:
... todos nós nascemos com a mancha do pecado. E aquele canto que a gente
estava cantando era para purificar também tanto a família como aquele
anjinho. Porque, quando a gente nasce, a gente já vem com o pecado.
Quando a gente é batizado é pra lavar aquela mancha. Então, as Incelenças
cantam também para purificar. (Sueli de Matos, 32 anos, agricultora) 77.
Nas canções entoadas aos anjos percebemos a certeza de sua chegada ao Paraíso e o pedido
para os que ficam no caso seus pais, para que não chorem. É comum encontrarmos nessas canções
o nome da Virgem Maria, como também o nome de santos padroeiros de determinadas localidades.
As mulheres incelenças afirmam que sempre cantaram apenas para anjinhos, tanto para se
purificarem, como também para purificar a família. Para eles, que não tinham sido inseridos nos
sacramentos da Igreja e que por sua vez, não possuíam pecados, rezar o terço, ou ofício das almas
seria algo irrelevante. Observemos abaixo uma estrofe de incelença.
Uma Incelença de Maria concebida.
Ó meu pai, ó minha mãe não chore não na minha saída.
Duas Incelenças de Maria concebida.
Ó meu pai, ó minha mãe não chore não na minha saída.
Três Incelenças de Maria concebida.
Ó meu pai, ó minha mãe não chore não na minha saída. [...].
Ao que percebemos, mesmo não estando inseridas no contexto cristão, as crianças pagãs de
hoje não recebem o mesmo tratamento que outrora recebiam. É de nosso conhecimento que no
tempo atual, mesmo no interior, nas comunidades rurais (pelo menos é o que acontece no Sítio
Cabeceiras, Barbalha/CE), a morte já não é percebida mais como nos séculos passados (XVIIIXIX). O abandono às atitudes tradicionais vem desde o início do século XX quando a morte deixa
de ser domesticado78. Para os mortos da contemporaneidade, a morte é institucionalizada, os
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Entrevista cedida a Emmanuela Harakassara R. de Lima em 15 de setembro de 2013, na residência da narradora.
Entrevista cedida a Emmanuela Harakassara R. de Lima em 15 de setembro de 2013, na residência da narradora,
no sítio Cabaceiras em Barbalha/CE. Sueli de Matos, conhecida como Sueli, 32 anos, agricultora.
Para saber mais sobre o que seria uma morte domesticada ver: História da Morte no Ocidente, do historiador
francês Philippe Ariès.
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moribundos morrem nos hospitais e de lá são entregues aos cuidados das empresas funerárias. Uma
vez que, aos cuidados dessas instituições os rituais que antes eram praticados em casa, tornam-se
totalmente desnecessários.

A PARTICIPAÇÃO DAS INCELENÇAS NA FESTA DE SANTO ANTÔNIO
As mulheres incelenças passaram a participar da festa de Santo Antônio no ano de 199379,
neste ano o grupo já estava formado pela SECTUR de Barbalha/CE. A princípio foram
“descobertas” por ser próximo dos Penitentes, um grupo que já participava ativamente das
festividades da cidade. Em entrevista realizada com uma das Incelenças, ela nos narra como
começaram a participar da festa e como se sentem atualmente participando dela:

Porque já tinha os Penitentes, aí com uns dois anos. Tem Selene Queiroz,
né? Que vocês conhecem, já ouviram falar daqui de Barbalha? Ela é uma
pessoa que estuda muito sobre a cultura, aí ela perguntou: vocês, quando
tinha os velórios e alguma coisa assim, uma apresentação? Porque, quando
os Penitentes começaram a ser descobertos, a gente sempre participava e
sempre estava por perto. Aí, aqueles benditos todos, a gente num sabe, mas,
sabe responder os dos Penitentes. Tem as respostas, e a gente sabe responder
e sempre a gente respondia. Aí ela perguntou: Se num tinha um grupo de
mulher que a gente poderia formar? Minha tia disse: Têm as Incelenças, nós
cantamos com anjinhos. Aí ela disse: Pois vamos formar o grupo? Aí minha
tia chamou aquela que gostava e aquela também que tinha a voz melhor, né?
No caso nessa época foram dezessete mulheres. Dezessete com um anjo,
porque a gente também tem um anjo, que é uma criancinha. Que a regra tem
que ser até sete anos, depois dos sete anos num é mais anjo. (Sueli de
Matos, 32 anos, agricultora).
As incelenças do Sítio Cabeceiras, no tempo presente, ressignificam esses ritos participam
da festa do padroeiro da cidade, Santo Antônio, desfilam no cortejo de abertura da festa e mostram
para a população que há uma continuidade da tradição, mesmo que não mais praticada. Antes para
se ter uma boa morte era necessário que todos esses rituais fossem devidamente cumpridos. Porém,
o grupo existe mais como uma representação. Entendemos aqui, a representação no sentido
apresentado por Roger Chartier. Para esse historiador: “a representação é instrumento de um
conhecimento mediato que faz ver um objeto ausente através da sua substituição por uma “imagem”
79

Ano informado por D. Terezinha, ou Terezinha de Chico Severo como é conhecida no Sítio Cabeceiras,
Barbalha/CE. Entrevista cedida a Emmanuela Harakassara R. de Lima em 15 de setembro de 2013, na residência da
entrevistada.
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capaz de o reconstruir em memória e de o figurar tal como como ele é”.( CHARTIER, 1990:20),
uma vez que elas são construídas, apropriadas e usadas de diferentes modos. Dessa forma as ações e
as narrativas orais das mulheres incelenças são consideradas práticas de representação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos principais propósitos deste trabalho foi de apresentar como as mulheres incelenças
dão destaque às memórias dos ritos fúnebres aprendidos no cotidiano da morte, transmitidos por
meio da tradição oral. Desta forma as mulheres incelenças guardam na memória um dos mais
importantes rituais para se alcançar uma boa morte, na tradição fúnebre católica. Morrer sem obter
esses rituais significaria estar só, ao abandono e longe de alcançar a salvação.
No tempo presente, elas guardam a tradição dos cantos e passam de geração a geração,
sempre incluindo ao grupo uma nova criança, esta aprende e, posteriormente também os ensinará.
Como é de nosso conhecimento, as incelenças se constituem em um grupo formado por catorze
mulheres, entre elas uma criança de cinco anos de idade. Hoje, com as mudanças de atitude perante
a morte, as mulheres incelenças ressignificam essa tradição, participam de eventos culturais, onde
cantam os seus benditos, uma forma de mostrar para a sociedade que a tradição ainda sobrevive,
mesmo que não mais praticada.
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ENTRE A MEMÓRIA E A HISTÓRIA: REPRESENTAÇÕES SOBRE A SECA DE 1958 NA
REGIÃO DO CARIRI CEARENSE
Bartolomeu Humberto de Sousa80
Marcondes Alexandre da Silva81
O senhor João Ferreira de Sousa82, agricultor aposentado de, quando em suas memórias
sobre as secas, declara que “a seca de 58 foi a melhor da minha vida.” A princípio, esta
representação parece paradoxal, mas revela aspectos da memória que funciona como catalisadora de
significados através de imagens selecionadas pela própria experiência de vida dos entrevistados.
Uma das questões importantes a ser verificada é a própria condição de vida do narrador. Retroceder
as condições pessoais no momento da pesquisa, investigar a vida do narrador, seus costumes,
origens, etc., é imprescindível para uma melhor compreensão dos sujeitos históricos.
Desta forma, têm-se que o narrador em questão é proveniente de uma família pobre do
interior do Cariri. Órfão de pai aos oito anos de idade, sendo o primeiro de mais quatro irmãos, o
senhor João teve que iniciar os trabalhos na agricultura de forma prematura. Com uma infância
interrompida pela responsabilidade de ‘homem da casa’, sua história de vida é emocionante. É
nestas condições que João se apresenta como “um vencedor” em uma constante luta contra a
própria sobrevivência.
Desta forma, foi a partir da declaração expressa pelo entrevistado que nós decidimos
procurar a entender que através da memória social e coletiva dos entrevistados, bem como também
por meio das fontes escritas (jornais, documentos da prefeitura municipal, igrejas, cartórios e
outras.) que poderíamos compreender como as secas estavam sendo culturalmente engendradas e
modificadas através dos tempos.
A partir da rememoração de João Ferreira e da ressignificação da construção mnemônica
que operam como representação de possíveis benevolências da seca de 1958, passamos a tentar
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os respectivos nomes e informações das pessoas que nos forneceram entrevistas de história oral na seção de
apresentação das fontes e documentos utilizados. Todavia, caso haja interesse pelo tema aqui abordado e pelas
entrevistas de história oral, assim como também as fontes aqui consultadas e utilizadas, apresentamos aqui os emails dos autores.

322

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
compreender como os vácuos e/ou os silêncios que estão por trás de meras palavras, nas entrelinhas
do discurso, e que podem ser pensadas pelo historiador, debruçando-se nestas, sendo que muitas
vezes tais significados ocultos não se apresentam com facilidade nas demais fontes; e é exatamente
aí que o olhar detetivesco do pesquisador deve entrar em cena, para tentar desvendar os mistérios
que transcendem seus documentos.
Neste sentido, a seca de 1958 estava sendo lembrada de forma bastante particular, como que
sendo hibridizada por diversos discursos, ocasionando em diversas tensões de representatividade
das próprias memórias. As disputas se apresentavam entre os momentos “bons” e os momentos
“ruins”, sendo que aquele era “justificado” pelos constantes trabalhos nos programas de emergência
que possibilitava adquirir uma alimentação variada em tempos de seca; e este é rememorado
levando as condições naturais em tempos de crise climática, ou seja, pelos flagelos. Ora, uma seca
de grandes proporções tende a causar, naturalmente, perda de plantações, morte de animais, etc.
No que diz respeito a seca em questão, percebemos seus impactos nos jornais e em órgãos
do governo. Segundo dados do ETENE83 a área atingida pela seca de 1958 foi de 650 000
Kilômetros quadrados, atingindo cerca de sete milhões de pessoas. Ainda segundo as mesmas
informações do órgão, os prejuízos com a seca foram expressivos.84 Por outro lado, as fontes
disponíveis revelam um forte investimento do governo em obras publicas, tais como barragens,
calçamentos, praças, etc.85
Com isso, esta seca se apresentava de maneira particular para o Cariri, uma vez que não
encontramos registros de uma participação mais efetiva do Governo em outras secas que ocorreram
antes de 1958, que, portanto, tenha proporcionado obras publicas ou mesmo distribuição de
alimentos para os flagelados.
Os investimentos financeiros foram expressivos e, pelo que se observa, efetivos. Assim, tal
investimento do governo diante da catástrofe climática, através dos programas sociais e obras
publicas, que por sua vez supria as necessidades fisiológicas dos próprios trabalhadores, fez com
que a memória cristalizasse um sentimento de pertencimento e até mesmo de gratidão, colocando as
83
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ETENE: Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste. Sendo órgão vinculado ao Banco do Nordeste, o
ETENE: é responsável pela difusão de estudos, pesquisas, inovações tecnológicas e avaliação de programas
produzidos pelo BNB.
Segundo relatório do ETENE, aos cálculos aproximados chegaram a uma perda total de Cr$ 10 bilhões, dos quais
Cr$ 8 bilhões decorreram dos prejuízos nas lavouras e Cr$ 2 bilhões, das perdas na pecuária. Livro de relatório
sobre a seca de 1958. Periódicos do ETENE.
Na cidade de Farias Brito, que fica a 44 km de Crato, verificamos, através de seus arquivos, variadas obras de
emergência iniciadas em fevereiro de 1958: construção de calçamentos, praças, barragens, açudes, etc. Estas fontes
conferem que os trabalhos foram iniciados logo no inicio do ano, em fevereiro.
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expectativas em um primeiro plano, e portando moldando uma imagem de apologia ao próprio
governo federal e a SUDENE como órgão presente.86
Ainda nas palavras de João Ferreira de Sousa, Agricultor aposentado de 71 anos, “o governo
e a SUDENE deram comida ao povo.”. Lembrando deste fato com alegria e juntamente com
sentimento de “júbilo, felicidade e saudade”, perpassa toda a narrativa do narrador, quando ele
rememora a seca de 1958. Tais sentimentos são ancorados pelo momento em sua particularidade.
Paradoxalmente, foi em uma seca de grandes proporções materiais em que João conseguiu “comer
da melhor comida que tinha.” A seca, em todos os meios de devastações possíveis, possibilitou a
João “comer comida de rico.”
Como argumentado anteriormente, em um primeiro momento o fato interessante é que os
trabalhadores dos programas de emergência não recordam os momentos considerados comuns em
tempos de seca: a falta de água, a perda de plantação, de animais, etc., sendo que os mesmos trazem
apenas memórias da “fartura” de alimentos para este momento.
As proposições trazidas pela memória refletem aquilo que denominamos assalto
mnemônico, quando a representação e/ou a sensibilidade de uma memória predomina sobre a outra,
em um grau de dependência, de poder, em detrimento de outras memórias. Neste caso o que ocorre
é uma negação da seca a partir das estruturas mentais dos indivíduos, que expressavam graus de
felicidade, alegria, emoção e até mesmo de saudade, quando os mesmos refletiam sobre “o tempo
da seca de 1958”.
No caso de João a reflexão maior é a da alimentação. O mesmo discorre de maneira
ininterrupta sobre a alimentação que tinha antes, durante e depois da seca. De inicio relata as
dificuldades de uma família sem recursos que vivia do trabalho na agricultura para terceiros, sendo
que a alimentação era a farinha e uma espécie de “feijão preto, duro que nem pedra” como uma
“alimentação” exclusiva. Assim, a questão chave de representação encontrada na narrativa de João,
como dissemos anteriormente, se insere na alimentação antes, durante e depois da seca.
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A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, criada pela Lei 3.692, de15 de Dezembro de
1959, foi uma forma de intervenção do Estado no Nordeste, com o objetivo de promover e coordenar o
desenvolvimento da região. Todavia, é importante frisar que as narrativas preconizam a SUDENE como sendo o
órgão responsável pela criação de postos de trabalhos nas obras emergenciais, sendo que este órgão foi criado um
ano depois da seca em questão. Talvez a hibridização da memória ou as relações de poder que operam no ato de
lembrar, que subtrai lembranças e incorpora outras ao discurso, tenha angariado significados para o discurso da seca
tendo a SUDENE como mantenedora. Seja como for, o fato é que a SUDENE se transformou em símbolo
significativo nas narrativas, chegando a conquistar uma certa apologia diante das representações, funcionando
muitas vezes, como disse um dos entrevistados, como uma “mãe” que “deu trabalho aos filhos.” Repetidas vezes a
SUDENE aparece neste sentido aqui apresentado.
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Durante a seca duas postulações se sobressaem: um feijão branco e a costela de vaca. A
subjetividade inerente à própria rememoração mostra-se presente na narrativa novamente através da
saudade. Mas uma saudade compartimentada nas idas e vindas, nos silêncios, nas lágrimas e nos
suspiros. Neste ponto de subjetividade individual, Maria Izaura Pereira chama a atenção para a
individualidade presente nas percepções subjetivas, aonde estas se transformam em processos
particularmente pessoais. Segundo a autora:
Nesta maneira de se compreender o subjetivismo, permanece ele como
puramente individual, e mesmo como essencialmente individual, enquanto
não é apanhado nas malhas da percepção. Sua base seriam as funções
vegetativas que dariam lugar a sensações vagas e difusas do bem-estar ou de
mal-estar, cuja influencia se faria sentir fora dos órgãos dos sentidos, porém
que constituiriam uma das causas físicas importantes dos sonhos (...), que se
liga estreitamente ao contexto sócio-cultural do individuo (QUEIROZ,
1998: 38).
A alimentação é, na fala do senhor João, questão chave para entender como a memória sobre
a seca se constitui e se constrói através dos sentimentos. Ora, ao que parece, a vida deste narrador
era, em suas próprias palavras, “dura”, “ruim” e portando “ de sofrimento”. Uma vida moldada pelo
costume tradicional das famílias pobres da zona rural, sem acesso a escola. Por ser o mais velho dos
filhos, a responsabilidade de chefe da casa estava em suas mãos, quando da morte prematura do pai.
A “costela de vaca” e o “feijão branco” representavam a ruptura de outrora, de uma vida
“complicada” e “sofrida”, que simulava o passado sofredor, aniquilador, que destruía plantações e
animais. O “feijão branco e a costela de vaca” ultrapassava as fronteiras de um simples alimento.
Funcionava a quebra de um modelo de vida, de um comportamento. Era um novo tempo, uma
novidade que se processava naquele instante. Pelo que se observa, degustar a tão sonhada carne de
vaca junto com o feijão branco de que tanto falava, parece estar na “caixinha de sonhos” de nosso
narrador. Ele expressa estas questões de maneira tão espontânea que parecia uma trama ensaiada, e
a narrativa era construída de forma ininterrupta, quase sem interferências.
A memória social, construída no presente em relação ao passado, inicia o processo de
representação deste passado, como dissemos anteriormente, de maneira seletiva, aonde as principais
informações, assim julgadas pelo (in) consciente, se cristalizam na teia do discurso e materializa-se
na narrativa. Esta reflexão é importante para o pesquisador que se coloca no discurso da
representação como um co-autor na própria elaboração, e ali fica a marca de inteligibilidade, de
confiança, testada na vida quotidiana (FENTRESS & WICKHAM, 1992: 39).
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Assim, a memória individual se agrega a uma memória coletiva, sempre social, que agrega
valores e significados diversos e presentes em muitas narrativas. O entrevistado mantém suas
memórias já construídas, mesmo antes de passar pelo processo da rememoração. O quem impera,
neste sentido, é o poder da evocação, o uso das palavras, as aspirações do presente, a confiança
mutua, o poder de ouvir e de narrar, e assim, mais uma vez, a figura do interlocutor é primordial e
sagrada. Mais uma vez, Fentress e Wickham escrevem sobre o poder de narrar:
O formalismo da estrutura auditiva ajuda o poeta oral a recordar e a compor
permitindo-lhe “sentir” a forma da cadencia a que há-de obedecer mesmo
antes de escolher a palavras. Um poeta oral sabe portanto qual a forma do
seu poema antes de começar a recitá-lo, o que, por sua vez, influencia a
escolha das próprias palavras(FENTRESS & WICKHAM, 1992: 61).
É neste sentido que os ‘sentidos’ descrito pelos autores se apresentam no discurso. Quando
um narrador se propõe a falar sobre o passado, percebemos, pois, que aquela memória não está dada
e formada internamente de maneira estática, mas construída a partir de questões exteriores ao
individuo, juntamente com aspirações individuais deste que operam no presente vivenciado de uma
maneira extremamente complexa. Isso por que a memória, embora dada internamente, necessita de
uma base fundamental para ser exteriorizada, e esta base é, portanto, a evocação momentânea de um
interlocutor que se propõe a compactuar com o processo de rememoração.
Desta forma, o narrador escolhe as palavras e as dão sentindo, procurando situá-las em um
contexto especifico, e é justamente neste contexto que as subjetividades essenciais e inerentes ao
processo de representação se mostram pertinentes. O narrador busca, portanto, representar as
lembranças em palavras que laboram como se fossem a materialização do tempo passado. São as
escolhas das palavras que irão dar sentido e “credibilidade” àquele passado.
No caso de João percebemos o “feijão branco” fazendo oposição ao “feijão preto”, assim
como também a farinha com o arroz; a carne de um roedor conhecido popularmente como ‘preá’,
em comparação à “costela de vaca”. São meios encontrados pela memória para expressar os
sentimentos, desejos, aspirações, o sofrimento, a alegria, a tristeza, através de palavras e gestos.
Assim, as sensibilidades se transformam/representam em/nas palavras suscitadas pelo narrador. O
que se lê nas narrativas são, por assim dizer, lamentações sobre as perdas das plantações e dos
animais, mas também expressivamente e repetidas vezes o outro “lado da moeda”, ou seja, a “coisa
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boa da seca”, a saber, o arroz que vinha pilado87, que, segundo o depoimento do senhor João,
transmite um pouco a dimensão situacional dos municípios na época. Sendo agricultor aposentado e
residente desde o seu nascimento no município de Farias Brito, ele afirma que “sempre foi
trabalhador” e sem nenhum tipo de renda, “somente com a força dos braços”, conseguia se
“manter.” Ao ser indagado sobre a situação de sua família durante a seca de 1958, enfaticamente,
responde que “não passou fome em 1958.”.
A narrativa de João encontra consonância nas palavras de Pedro Tenório. Ele se debruça
sobre os “bons momentos de 58”, descrevendo a fartura dos fornecimentos88 nos programas de
emergência do Governo neste ano. A sua esposa, Dona Dudu, chamada por ele de mulher
“fumadeira” foi sua principal companheira nos campos de trabalho. Ela é uma das personagens de
sua memória e inicia o processo apologético sobre as “bonanças” daquela seca, quando o mesmo
começa a falar sobre a fartura pela qual passou, pelos costumes e condições na quais a família
estava inserida, e que só era viável fumar o popular cigarro de palha, “feito com o fumo brabo”,
cultivado nas “barreiras” dos rios.
Todavia, com uma afirmação também aparentemente paradoxal, o narrador relata que a seca
foi tão boa que Dudu fumou cigarro manso. Ao contrário do cigarro “brabo”, o cigarro “manso” era
consumido, segundo ele, “por gente rica”, sendo que somente as pessoas “de posses” desfrutavam
deste “luxo.” Talvez o cigarro manso fosse o sonho de consumo de sua esposa, mas as dificuldades
da época impediam sua concretização.
O quadro evidenciado desta situação ilustra o cenário da época justificado por este fato
quando pensamos em analisar o significado que este tipo de cigarro pode comportar. Em uma seca
com determinadas proporções a questão da fome era primordial e prioridade para todos. Ora, no
inicio de todas as entrevistas sempre costumávamos perguntar sobre os maiores medos dos
narradores e costumeiramente nos respondiam que a prioridade era encher a barriga, ou seja, não
morrer de fome. O medo, portanto, era o de morrer de fome, de não ter nada para comer. Se a
prioridade era a comida na mesa, a questão da vaidade passava para segundo ou terceiro plano. A
oralidade mostra-nos aspectos não observados pelas demais fontes históricas. A subjetividade é
87
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O termo pilado se referia ao arroz “sem casca”, tendo em vista naquele período o arroz não fazer parte do cardápio
diário das mesas da maioria dos nordestinos, que geralmente só comiam arroz em eventos festivos, principalmente
nos dias de casamento e quando o faziam tinha que descascá-lo para tal. Assim, arroz sem casca era visto como uma
comida de rico.
Nas próprias palavras do narrador os fornecimentos aparecem como casas de vendas onde é feito o pagamento dos
trabalhos nos campos de obras em espécie (farinha, carne arroz, rapadura, etc.) quando dos programas de
emergência.
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literalmente observada e sentida no momento das entrevistas. O ato de fumar um determinado
cigarro revela consonâncias de um passado outrora vivido, e que é rememorado na singularidade do
tempo em relação às categorias elucidativas do presente. Assim, conforme Célia Toledo,
A fonte oral permite articular o passado no presente, faz com que o
entrevistado volte a sua origem e busque os princípios de identidade e,
também, com seu caráter dialógico possibilita uma conversa infindável entre
entrevistador e entrevistado, desenvolvendo no entrevistador a arte de ouvir
(TOLEDO, 1999:24).
Deste modo, foi-nos imperioso avançar nas perguntas neste sentido, almejando explorar
fatos que vão de encontro com estas representações sobre as secas, de maneira a adentrar neste
mundo de “felicidade” diante da catástrofe climática e social.
Vale ressaltar que durante a narrativa o senhor Pedro anda livremente em suas lembranças
sobre a Seca de 1958, relatando e explicando a situação de antes e depois da crise climática e social
como fez João Ferreira, esquecendo-se do passado de seus pais momentaneamente, quando estes
sofreram os reveses de outras crises climáticas no passado. Pedro narra livremente sobre o momento
da chegada a sua casa com as mercadorias do fornecimento de alimentos, e só começa a falar o
passado de seus pais quando indagado.
A arte de ouvir e de investigar as memórias orais mostra-se fundamental ao historiador,
sendo que este mantêm o compromisso de analisar minuciosamente cada detalhe, desprezando uma
certa hierarquia no que diz respeito às demais fontes selecionadas para a pesquisa, preservando o
compromisso de construir uma “verdade” dentro dos limites da própria História.
Por outro lado, é na possibilidade de mergulhar em um universo de representações possíveis,
sendo que este universo é por certo exclusivo à memória, que o historiador se depara com a
plasticidade dos discursos, uma vez que estes são construídos sistematicamente e a todo o momento.
Entretanto, conforme mais uma vez escreve Célia Toledo, as fontes orais:
Permitem incorporar não apenas personalidades individuais às reflexões do
historiador, mas possibilitam também a compreensão de situações pouco
estudadas no discurso histórico. As entrevistas sempre revelam aspectos
desconhecidos, por isso são dotadas de muito significado (Idem: 27).
Percebemos, então, que cada discurso é construído levando em consideração as
particularidades contextuais do momento. Esta ação em questão é pertinente para a composição da
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memória.89 Assim, quando a memória sobre a seca de 1958 é representada de forma apologética,
aonde os efeitos cruciais da uma seca são escamoteados momentaneamente, devemos considerar,
pois, quais são os dispositivos que proporcionam esta tergiversação. É mister mapear as
circunstâncias, as causas,e buscar a entender o processo especifico. Com isso, quando, por exemplo,
João Ferreira narra sobre a seca de 1958, desviando a atenção para as “coisas boas” da seca,
ponderando que a seca “foi boa”, de maneira a fazer uma comparação por deveras explícita de
várias

experiências

vividas,

temos

que

considerar

os

catalisadores

mnemônicos

de

representatividade.
A memória, assim como toda e qualquer fonte, é uma peça de representação do passado. E
neste caso, as lembranças de João se sobressaem de maneira separatista, oscilando sempre em
estado de comparação, evidenciando os pontos considerados positivos e negativos da seca, sempre
na predominância considerável destes primeiros aspectos, refletindo, ainda, sobre a bondade do
governo, que por sinal os deu trabalho; e as conseqüências da seca, que consumiu suas plantações e
animais.
E posteriormente ele chama a atenção para a metodologia empregada nos programas de
emergência, destacando, repetidas vezes, a distribuição farta dos fornecimentos, comparando com
anos anteriores e assim fala, também, sobre os tipos de comida que teve conhecimento somente com
esta seca. Sua felicidade era (acreditamos pelas expressões faciais e pelas maneiras em que permite
a fluição das palavras), incondicional, quando não mede palavras para tentar ponderar, novamente,
em expressar o porquê de insistir o que fez desta seca se apresentar na memória como diferente das
que a precederam:
Olha, eu nunca tinha visto um feijão de arrancá branco e vi em 58.[...], eu
comia um feijão véio preto e duro. Na seca eu comia era o feijão melhor
que tinha, a farinha melhor que tinha. Comi da carne melhor que tinha.
Hoje carne é bom com arroz, né? Mas num tinha arroz não. Só era pão de
manhã, farinha de tarde, mungunzá de tarde. Arroz era luxo, era coisa de
rico.90
Portanto, o cigarro de Dudu, esposa de Pedro Tenório, se converte nas questões da
dificuldade de comer o tão sonhado feijão branco. O ‘arroz que só o rico comia’ agora visto na mesa
89
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Não se pode confundir memória social ou coletiva com memória histórica. Esta ultima faz parte de uma construção
imóvel, cristalizada, por um grupo estabelecido que as mantêm para construir uma identidade sobre um
determinado passado. A memória, por assim dizer, é o lugar estabelecido aonde se pode compreender o passado em
seus diversos sentidos, funcionando, portanto, como fonte histórica para a construção da História. Portanto, a
História se apropria da memória para construir uma versão sobre o passado.
Entrevista concedida por João Ferreira de Sousa. Gravado em Farias Brito, em 26/12/2011
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dos pobres flagelados, como uma espécie de conquista, de realização de um sonho que se
concretizou com a vinda de uma seca de grandes proporções. Afinal, não seria improcedente
indagar os entrevistados: é melhor comer o feijão ‘de corda’91, produzido pelos próprios
agricultores, em suas plantações, proveniente da chuva que “Deus manda” e depois da colheita
ainda sobrar pasto para as criações; ou “não cair nenhuma chuva do céu”, comer um feijão que não
produziu, um arroz que sempre sonhou, um cigarro que nunca fumou, uma carne que nunca comeu?
As memórias, construídas no âmago das experiências vividas, elegem uma seca, em substituição de
bons invernos, dados os contextos vivenciados no passado. Era muito comum, nas falas dos
narradores, dá nomes a sujeitos que “desejavam uma seca” como a de 1958, pois, afinal, “o arroz já
vinha pilado”, e a carne e a farinha “eram quase de graça”.
Esta é uma questão demasiada complexa, significativa, e que deve ser analisada com muito
cuidado e que precisa de um estudo especifico sobre o caso. Todavia, este pensamento é por vezes
percebido de maneira implícita em algumas narrativas. Porém é fato que existiu um investimento
efetivo por parte dos governantes em direção à classe subalterna, aos flagelados.
Assim, com a finalidade de construir ferrovias, rodovias, açudes, barragens, etc., foram
destinados cerca de Cr$ 5 bilhões (US$ 39 milhões) em recursos, cobrindo cerca de 50% da redução
sofrida pela renda nas atividades agropecuárias.92 Por assim dizer, esta “avalanche de recursos”
resolveu, ao menos temporariamente, a fome dos flagelados da seca de 1958, pois pelo que se
percebe, este foi o ano das “grandes realizações”, circunscritas nas reminiscências dos sujeitos
históricos que criam e (re) criam a cada momento a “fartura da seca de 58.”
Narrar sobre a seca é muito mais do que um simples contar histórias. É, no limite, tecer
sobre a vida, voltar ao passado. É sentir, novamente, as dores e alegrias, observar as imagens de
sofrimento. Para alguns, sem dúvida, é voltar a sentir o drama de um passado não muito distante. O
ato de narrar é crucial para quem o faz. É doloroso para quem o constrói, e instigante para quem o
quer descobrir e analisar. Principalmente quando se trata de momentos inesquecíveis, sob a égide
seletiva da memória individual em relação à coletividade, nas marcas das dores e alegrias de

Este tipo de feijão era colhido nas chamadas “roças novas”, que nada mais eram do que terras virgens em meio às
florestas nos chamados “pés de serra”. Era o lugar propicio para o cultivo deste feijão, que não necessitava de
muitas chuvas para a colheita. O mesmo mantinha este nome por causa dos ramos que pareciam pequenas cordas
que cresciam junto ao milho. Era, portanto, plantado junto com o milho. De pouca comercialização, este tipo de
feijão é comum no interior do Ceará.
92
As publicações do BNB em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco são materiais de grande importância
para estudar as secas no Nordeste. Nestes, podemos encontrar dados relativos à quantidade de recursos disponíveis e
aplicados nas áreas atingidas pelas estiagens e estudos voltados para nortear o problema da escassez.
91
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outrora.
O passado se apresenta como um fantasma, quando as memórias são dolorosas. De outra
forma, este mesmo passado pode se apresentar como redenção, como momentos afáveis. As
sensibilidades do presente mudam conforme o resgate deste passado. A bipolaridade tristezaalegria muda conforme as aspirações do presente. Do passado restam às lembranças, os resquícios.
Destes resquícios sobressaem as emoções nas mais variadas facetas da definição.
Não se pode mudar este passado, mas mudam-se os significados para com este passado. E
neste sentido, a memória tem o poder de transformação. Ela é o deus, mnemósine do tempo
presente. Ela é moldada, compartimentada, e dotada de um significado peculiar. Várias pessoas
podem compor uma mesma musica sobre um passado particular-coletivo, mas a marca da
individualidade é percebida através da diferenciação na melodia. Este processo de transformação e
comutação da memória pode ser estudado:

Quando se está em posição de seguir o desenvolvimento da memória à
medida que ela se preserva, transformando-se ao deslocar-se de um gênero
para outro, têm-se oportunidade de estudar este processo de transformação
social na experiência contemporânea. É este um dos sentidos em que a
memória social é verdadeiramente testemunha do passado e fonte
histórica(FENTRESS & WICKHAM, 1992: 107).

Cada desvio, vai-e-vem da memória, em sua construção, é crucial. Uma questão pode se
apresentar de diferentes formas, dado o contexto da representação e o tipo de memória que se
pretende analisar. Contudo, quando se pensa acerca das lembranças sobre a seca de 1958
encontramos um mundo constantemente moldado pelas visões do presente, fato este característico
da memória quando da representação mnemônica. Isso nos leva, como diz Pesavento, a encarar a
metáfora. Todavia, sabemos que toda e qualquer fonte histórica é portadora de metáfora, mas para
nós, particularmente, no que concerne à fonte oral, a temos como sendo uma variável singular e
complexa, mas ao mesmo tempo instigante e emocionante, pois a fabricação da fonte ocorre
literalmente na presença do pesquisador, fazendo deste um contribuinte necessário na construção
subjetiva das informações possíveis, a fim de compreender e formular uma verdade sobre o
passado.
Assim, analisar as memórias93 sobre a seca de 1958 é adentrar neste universo particular de
93

As narrativas também apresentam singularidades representativas importantes para entender a construção de uma
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experiências únicas, uma vez que o entrevistador passa a fazer parte de mundo de informações
carregado de desejos e sentimentos pessoais que se coadunam na coletividade do envolvimento
social quando tais memórias são compartilhadas por diversos sujeitos que muitas vezes não se
conhecem.
Assim, quando o historiador que trabalha com a história oral mantém diante de si mesmo
varias narrativas transcritas, sua observação naqueles documentos muitas vezes nada difere de uma
conversa em grupo, com aqueles narradores, ainda que esteja sozinho relendo e relendo aqueles
documentos juntamente com as demais fontes utilizadas em sua pesquisa. Se antes a história Oral
surgiu como uma maneira de proporcionar voz aos excluídos da história, hoje, para nós, ainda existe
uma intenção neste sentido, mas não objetivando proporcionar a voz, mas a democratizar o acesso a
informações e representação não presentes nas demais fontes de pesquisa, pois, isso é exclusividade
da memória. A memória, quando utilizada pela História, é apaixonante.

FONTES
ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL (Digitalizado – Arquivo pessoal)
- Balancetes de gastos e orçamentos do Município
- Contratos de obras de emergência, empresas de construções, folhas de pagamentos, etc.
- Guia de arrecadação de impostos dos distritos e sedes
- Documentos orçamentários e recibos de compra e venda de produtos para o município
CARTÓRIO DO 1º OFICIO (Digitalizado – Arquivo Pessoal)
- Livro nº C-2 (1914 a 1924)
- Livro nº C-L (Fevereiro de 1939 a Agosto de 1941)
- Livro nº 11 (1957 a 1959)
- Livro nº 14 (1969 a 1990)

SINDICADO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICIPIO DE
FARIAS BRITO 1969 a 1980 (Digitalizado – Arquivo Pessoal)
identidade religiosa, através da crença, do imaginário popular, onde as pessoas se referem à seca como uma causa
consequente do pecado, da humanidade, se processando como sendo um castigo divino. Ainda existem
representações voltadas para a seca como um processo de políticas públicas, sob as responsabilidades dos
governantes, que “abafam o dinheiro”, deixando as pessoas à própria sorte
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- Cartas de reconhecimento e fundação em 1969
- Livro de registro pessoal e movimentações orçamentárias
- Livros dos associados 1969 e 1970 (nome, estado civil, profissão, quantidade de terras de cada
associado, profissão, residência, grau de escolaridade, faixa etária, etc.)
- Livros de Atas de Reunião da diretoria e Associados (principais assuntos discutidos)

INSTITUTO CULTURAL DO CARIRI-ICC (JORNAIS, REVISTAS, LIVROS DE CORDEL,
ETC.)
- A Ação (1939 a 1980) (Digitalizado – Arquivo Pessoal)
- O Ideal (1958) (Disponível para consulta no ICC)
- Voz da Mocidade (Disponível para consulta no ICC)
- Tribuna do Cariri (1958)(Disponível para consulta no ICC)
- O Pastoril (1958) (Disponível para consulta no ICC)
- Revista Itaytera (Disponível do Nº 1 ano 1955 ao Nº 41. Ano 1997)
SÉRIE ESTUDOS SOBRE AS SECAS NO NORDESTE (BANCO DO NORDESTE E
FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO)
- O Estado da Arte das Tecnologias para a Convivência com as Secas no Nordeste
- A Seca de 1958: Uma avaliação pelo ETENE
- Caráter e Efeitos da Seca Nordestina de 1970
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A LEI DA ANISTIA E A CONSTRUÇÃO DO ESQUECIMENTO NAS PÁGINAS DO
JORNAL DO BRASIL 94
Bárbara Almeida Oliveira95
Sônia Maria de Meneses Silva96
INTRODUÇÃO

A nossa história mostra que a ditadura de 1964 apresenta-se como um dos períodos mais
tenebrosos da formação política do país. Os relatórios da Comissão Nacional da Verdade,
finalizados no ano de 2014, são os mais recentes indícios do quão devastador foi o governo dos
militares. Os relatórios da CNV comprovaram, através do trabalho institucional, a existência das
mais variadas formas de violação de direitos humanos, morte e desaparecimento de centenas de
pessoas, tortura, estupros, cassações, perseguições, prisões, dentre outras.
O trabalho realizado pela CNV é um dos exemplos, de abrangência nacional, mais recente
que remete a período ditatorial, no qual se desenvolveu a partir de documentos oficiais e em relatos
de vítimas e agente do estado, memórias individuais, que possibilitaram elaborar a trajetória de
repressão empreendida e encobertada pelo governo militar.
No presente estudo, tem-se o intuito de discutir a memória, ou a memória construída a partir
da anistia política de 1979. Sendo que esta privilegia, paradoxalmente, o esquecimento. Para tal,
exploraremos as narrativas apresentadas pelo Jornal do Brasil. Faremos um passeio por matérias,
colunas e editoriais expostas pelo JB no período de 1975 a 1985, para compreender esse processo
de formulações em torno do que se deve lembrar, e o que se deveria se esquecer.
A análise dessas narrativas possibilitara ainda discutir o papel dos meios de comunicação no
processo desempenhado em prol do esquecimento, ou como veremos adiante, na alteração das
posições. O Jornal do Brasil, mais do que um veículo de informação ou um formulador de opinião
pública, também pode ser compreendido como um instrumento responsável por elabora um tipo
específico de escrita da história, produzindo através de um arcabouço próprio, eventos, memória e
esquecimento.
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Este trabalho é parte do projeto de Iniciação Científica intitulado: ‘’A Anistia Política nas páginas do Jornal do
Brasil 1975-1985’’, financiado pelo CNPq. O projeto é ligado ao Laboratório de Imagem, História e Memória –
LABIHM da Universidade Regional do Cariri – URCA.
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A ANISTIA POLÍTICA E A DEFESA DE IDEIAS DEMOCRÁTICAS NAS PÁGINAS DO
JORNAL DO BRASIL

Ao trabalhar a construção visual do Jornal do Brasil, Fonseca (2008), demonstra como este
foi influenciado pelos diversos acontecimentos, político, sociais e econômicos ao alterar a
apresentação gráfica do periódico. Fundado em 1891 por Rodolfo Dantas e Joaquim Nabuco, ao
longo de sua trajetória entrou em confrontos com sistemas de governo vigente, dois episódios
mostram-se marcantes no que toca tais conflitos. De acordo com Fonseca, o JB nasceu monarquista
em um período que a República tentava se consolidar o que causou ataques e invasões à redação,
em decorrência das posições políticas adotadas por Nabuco. O outro episódio remete a década de
1930 quando a redação do jornal foi invadida novamente por coloca-se favorável aos movimentos
constitucionalista de 1932, além dos prejuízos materiais o JB foi impedido de circular por cerca de
quatro meses. Para a autora, a identidade do JB foi influenciada não só pelas conjunturas políticas,
sociais e econômicas, mas também pelo posicionamento ideológico de seus editores.
No que toca ao período ditatorial, o Jornal do Brasil, posicionou-se favorável à intervenção
do militares em 1964, apoio que podemos evidenciar no editorial intitulado ‘’Fora da Lei’’
apresentado no dia 1 de abril de 1964. Para o jornal, a ‘’verdadeira legalidade
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’’ tinha se

instaurado, assegurando que não havia o que temer, antecipando que as eleições de 1965
restabeleceria o regime de legalidade ameaçado por João Goulart, ou como apresenta o JB, o Fora
da Lei.
Conforme Biroli (2009), a grande imprensa que defendeu a intervenção dos militares não
acreditava que estes passariam tanto tempo no comando do país, não tinham a pretensão de auxiliar
a instauração de um governo que cercearia as liberdades em todos os níveis. A intenção dos
empresários da grande imprensa era a de afastar a ameaça do sindicalismo e comunismo. Vê-se no
editorial Fora da Lei que Jango é representado como essa ameaça, e que os militares logo
restabeleceriam a ordem. E foi o caráter empresarial do jornalismo brasileiro que Biroli aponta
como um dos principais fatores de apoio da grande imprensa a intervenção dos militares.
A atuação da grande imprensa posteriormente passara por um processo de ressignificação,
em que buscam caracteriza-se atreves da identificação com ideais democráticos. Para Biroli (2009)
os discursos produzidos pela grande imprensa, nesse momento, se constituirão através da separação
97
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de “dois lados” distintos, o da ditadura e o da liberdade, e é a este último que os meios de
comunicação destinariam mais atenção. A Profª Drª Sônia Meneses aborda em sua tese A Operação
Midiográfica a desvinculação da imagem do periódico a Folha de São Paulo na defesa
desempenhada em favor dos militares no ano de 1964, esse processo pode ser compreendido, para
Meneses, na abordagem que o periódico oferece a defesa de ideias democráticas.
Esse processo desempenhado não só pela Folha de São Paulo, mas também por outros
órgãos da grande imprensa brasileira, como o Jornal do Brasil, pode ser compreendido como
elemento imprescindível para se refletir a dialética entre memória e esquecimento que se
desenrolam em torno do período ditatorial.
A interpretação favorável da grande imprensa a intervenção militar foi uma das grandes
responsáveis no processo de legitimação da intervenção militar. Ao circular nas páginas dos
principais jornais do país em 1964 a ameaça de ‘’Comunização’’ do Brasil, era inevitável o clima de
tensão, que ganhavam contornos preocupantes com as propostas de reforma de João Goulart.
Legitimação que partiu também de outros segmentos, religiosos, empresariais, liberais e civis,
sendo que este último pode ser evidenciado na Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
Nesse sentido Denise Rollemberg afirma:

As ditaduras, os regimes autoritários não se sustentam exclusivamente por
meio de repressão. São produtos da própria sociedade e, portanto, não lhe
são estranhos. Legitimam-se em expressivos segmentos sociais. Ou, ainda,
se sustentam na zona cinzenta, o espaço entre apoio e rejeição, o lugar no
qual é possível atuar nos dois sentidos (ROLLEMBERG,2010, p.33).
Segundo Denise Rollemberg (2010) com o fim do AI-5, aprovação da anistia e a
reformulação da lei de segurança nacional, foi se formulando a memória do período ditatorial,
processo este que a autora situa entre perdão e esquecimento. Para Rollemberg o ano da anistia
pode ser compreendido como silenciamento, no qual a sociedade brasileira construía a sua imagem
sob o prisma da democracia.
Essa historiadora afirma ser desafiador compreende as ambivalências que fundem apoio e
rejeição. Desafio em se compreender também, as posições que são encaradas como elementos que
diluem as fronteiras estabelecidas entre apoio e rejeição. A partir dessa perspectiva, a autora
trabalha com o ‘’mito da resistência’’.
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O mito da resistência pode ser compreendido no momento em que grupos e instituições, que
demonstraram apoio à implantação do regime militar, posicionam-se contrários a esse sistema,
tornando-se ‘’símbolos da resistência’’, respaldando seus discursos no repúdio aos princípios e
práticas dos anos de ditadura. Ter-se-ia aqui, de acordo com a autora, a construção a posteriori de
uma memória, processo esse que se delineia gradualmente.
Meneses (2011) caracteriza esse período a posteriori através dos processos de
ressignificação do evento/acontecimento no tempo. No qual argumenta ser este um ‘’momento de
um complexo rearranjo de posições na cena pública’’. (MENESES, 2011:137). Vê-se que as duas
autoras compartilham a ideia de alteração das posições em um processo que visa à construção de
uma memória. Vale salientar que Rollemberg no trabalho As Trincheiras da Memória alicerça sua
discussão em instituições, ABI principalmente, fazendo uso de atas de reuniões, e Meneses em sua
tese, A operação Midiográfica, utiliza-se das formulações do grupo Folha de São Paulo, ambas
discutem as construções em torno da memória. Evidenciando-se nesse ponto, a desvinculação destes
(ABI e a Folha de São Paulo) como apoiadores da ditadura de 1964. Conforme Meneses, como o
fechamento do ciclo acontecimental de 1964 as interrogações não se volta para quem auxiliou ou
foi responsável pela instauração do golpe, entretanto, as indagações direciona-se para quem
auxiliara no processo de mudança.
Ainda seguindo nessa perspectiva de mudanças é possível compreender, através das
narrativas apresentadas pelo Jornal do Brasil durante período de 1975 a 1985, a defesa das ideias
democráticas delineia-se nesse período ligadas principalmente aos debates em torno da anistia.
Construída sob o signo de generosa e pacificadora, a Lei 6.683 aprovada em 28 de agosto de
1979, ou Lei da Anistia, traz intercalada a premissa do esquecimento. A lei respaldada na
reciprocidade foi desenvolvida sob a égide do governo militar, com intuído de apagar os rastros das
violações empreendidas pelos agentes do estado e com o consentimento destes.
Pensar a anistia pela perspectiva da reciprocidade é apenas um passo para se compreender o
projeto tecido em torno do esquecimento. Reciprocidade com os dois lados da moeda, com aqueles
que cometeram atrocidades em nome do Estado, com os que foram obrigados a deixar o país, com
os que sequestraram, com os que foram presos por suas ‘’ideias subversivas’’, com os que mataram,
dentre outros.
A TESE DE ‘’NÃO REVANCHISMO’’ NAS PÁGINAS DO JORNAL DO BRASIL E A
NECESSIDADE DE SE ESQUECER.
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Em termos gerais, os debates acerca da anistia, no período em que se discuti o projeto,
transitam em torno da abrangência desta: ampla e geral ou irrestrita e parcial. Os grupos que
compartilham de ideias similares no que toca o projeto de anistia ampla, geral e irrestrita contam
com o MFPA, CBA’s, OAB e o partido MDB, trazem comumente em seus discursos a emergência
de se anistiar todos, indistintamente. A defesa do projeto restrito desenvolveu-se através das
narrativas dos representantes da Arena e de setores conservadores. No entanto, ambos concordavam
com a necessidade de se esquecer. A partir desse ponto, desenvolve-se lado a lado das narrativas em
torno da anistia, a tese de ‘’não revanchismo’’.
Sob a tese de ‘’não revanchismo’’, os debates sobre a anistia demonstram a necessidade e a
emergência de se esquecer, pois, só assim seria possível o país caminhar para a redemocratização.
Circulavam

nas

páginas

do

JB

narrativas

que

defendiam

a

necessidade

de

apaziguamento/pacificação da nação, e esta se apoiava na tese de não revanchismo que, como é
apresentado no periódico, significaria o mesmo que esquecer.
As declarações do Deputado emedebista Pedro Simon elucidada a relação entre a tese do não
revanchismo e o esquecimento total:

(...) a partir da instalação do estado de direito, com uma verdadeira
democracia, não devemos buscar a revanche por torturas eventualmente
praticadas nos últimos 13 anos, nem levar ao banco dos réus seus órgãos de
segurança, ex-presidentes ou outras pessoas. Tudo deve ser esquecido, até
torturas praticadas, na busca do futuro do país, de uma verdadeira
conciliação do país. (Jornal do Brasil, ed. n°129, 15/8/1977, p.4: Simon quer
esquecer torturas por estado de direito.).
Para reforçar a premissa do ‘’não revanchismo’’ declara que o futuro do país depende do
esquecimento, argumentado que após a redemocratização o Brasil poderia cair em um circulo
vicioso de ódio ao tentar levar ao banco dos réus os membros da Revolução de 1964.
Esse seria o preço pela redemocratização? Esquecer tudo? A resposta seria simples para o
Deputado Simon, o Governo anistiaria a todos, ambos os lados, e assim todos apagariam das suas
memórias os anos da ‘’Revolução de 1964’’, para o mesmo, seria um ‘’ato de grandeza esquecer
64’’. Anos estes, que o próprio Simon deixa claro no seu discurso a existência de atrocidades, como
a tortura, crimes que mereciam ser julgados. Porém, ao contrário de posiciona-se a favor da
condenação dos responsáveis por tais infrações, o deputado já concede o indulto as estes através do
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seu pedido de esquecimento. Para Simon, o governo que assumisse após a redemocratização deveria
evitar a ‘’prestação de contas com o passado’’.
O Deputado não se encontrava isolado quanto as suas posições acerca da redemocratização
do país. Suas ideias encontravam respaldo no partido a qual pertencia. A imagem do partido
também se delineava no periódico a partir de uma perspectiva positiva, ‘’os defensores da
democracia’’, sendo que seus representantes frequentemente nos seus discursos ressaltavam que
falavam pelo povo brasileiro. Logo, Pedro Simon, falava pelo povo brasileiro, então esse era o
desejo da nação, o esquecimento. Essa é apenas uma das mais frequentes interpretações que ganham
espaço no Jornal do Brasil. Vê-se que essas formulações tomam caráter generalizador, todos devem
esquecer e todos desejam esquecer.
Algumas matérias posteriores às declarações de Pedro Simon trazem outros representantes
do MDB e da Arena demonstrando apoio às ideias de Simon no que toca a conciliação nacional. Um
dos argumentos utilizados em adesão a posição de Simon centra-se na semântica da palavra anistia,
para o Deputado João Gilberto (MDB-RS) ‘’ a própria anistia tem semanticamente um significado:
o do esquecimento reciproco das faltas e erros cometidos; fora dai, não é anistia, é revolução98’’.
O Senador Paulo Brossard (MDB-RS) ao falar sobre a tese de conciliação de Simon afirma
que ‘’depois de um período de grandes traumatismos, de grandes erros, é preciso haver um
perdão99’’. Brossard invoca os acontecimentos de 1932 para justificar o ‘’perdão’’ que ele defende.
E para o senador, as declarações de Simon representam um pensamento comum. Para o Deputado
Marcelo Linhares (Arena-CE) os políticos não devem ‘’Viver com a memoria do passado, com
medo do passado100’’. Nota-se uma relação conflituosa entre passado, presente e futuro ao se
colocar frente a uma única ideia. Ora se invoca o passado para justificar ações do presente, ora
determina-se que este seja excluído da memória para que o futuro efetive-se.
Para Beatriz Sarlo (2007) é visível os conflito existentes no campo da memória, embate que
pode ser representado entre aqueles que conservam a lembrança das violações cometidas pelo
Estado e os que, assim como Simon, propõem passar outra fase, para um novo momento que advém
com a superação o soterramento dessas lembranças.
Pedro Simon tocou numa questão crucial para o período, sendo também um ponto
convergente nos debates acerca da anistia, o esquecimento. Estes discursos se elaboram a partir de
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Jornal do Brasil, ed. n°130, 16/8/1977, p.1: MDB faz todo sacrifício pela democracia.
Jornal do Brasil, ed. n°131, 17/8/1977, p.4: Brossard apoia Simon e pede conciliação com perdão.
Jornal do Brasil, ed. n°137, 23/8/1977, p.4: Linhares elogia de Simon contra revanchismo.
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uma perspectiva futura. A anistia viria para apagar as ‘’falhas e erros’’ cometidos pela Revolução de
1964 – como é apresentado nessas narrativas – situada ainda no presente. Aqui nos deparamos com
dois tempos, pois se invoca o esquecimento no presente, para que só dessa forma o futuro
democrático se efetive, estabelecendo uma relação de dependência entre presente e futuro.
Um das preocupações quando o segmento político discutia anistia nas páginas do JB no
período que antecede a lei diz respeito ao retorno dos exilados. E aos que viam essa volta como uma
ameaça detinha-se nas agitações e retrocessos que esses indivíduos poderiam causar. E aqui nos
referimos ao segmento político que se encontrava no exílio, ou ao grupo que Denise Rollemberg
define por primeira geração do exílio (geração 1964). Geração composta por políticos e intelectuais
que diante das circunstâncias de 1964 foram obrigados a deixar o país. A segunda geração, ou
geração 1968, conta com indivíduos ligados ao movimento estudantil e a militância.
Os discursos, respaldados na tese de revanchismo, centra-se no temor dos representantes do
regime militar em se evitar “problemas” que poderiam ocorrer com essa volta. No entanto, os
discursos dos próprios exilados, representados pela geração 1964, demonstram complacência com o
projeto do governo, aceitam o projeto de anistia parcial como um passo para a conciliação nacional.
Leonel Brizola também recorria à tese do revanchismo para expressar seu desejo em regressar ao
país. Garantindo que o seu retorno e o de outros só contribuiriam no processo de redemocratização
do país101.
Seguindo as discussões em torno da construção da memória pelos meios de comunicação, o
editorial do Jornal do Brasil do dia 6 de setembro de 1979, menos de um mês após a provação da lei
da anistia, sob o titulo ‘’Marca do Passado’’, chama atenção. Voltando-se para o ‘’passado’’ o
editorial delega a Leonel Brizola parcela de influência nos acontecimentos que decorreram após
1964. Alegando que a volta desse político em decorrência da Anistia se mostra injusta como os que
sofreram restrições no país. Restrições causadas pela ‘’gritaria subversiva’’ e ações predatórias
contra a legalidade democrática entre 1961 a 1964 de Brizola.

Ninguém foi tão enfático e tão claro no impulso para demolir a Constituição
e desacreditar a lei. Ninguém foi tão claro em expor sua ambição política:
queira remover a Constituição do seu caminho, porque ela o impediria de
ser candidato à sucessão do cunhado. E tanto fez que consegui dinamitá-la.
O prejuízo ficou para todos os brasileiros que se viram expropriados das
liberdades e das eleições’’. (Jornal do Brasil, ed. n°151, 6/9/1979, p.11:
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Jornal do Brasil, ed. n°294, 29/1/1978, p.26: Brizola quer regresso sem revanche.
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Marca do Passado.).
O editorial expõe ainda que Brizola foi ‘’dispensado’’ pelo exílio dos quinze anos de
privações política. Argumentando que o ex-governador preferiu esquecer os fatos, ou que ao se
exilar ninguém se lembraria de tudo. E diante de tais acontecimentos, o JB indaga o que o Leonel
Brizola aprendeu no exílio. Logo em seguida responde a própria pergunta de forma indireta. Porém,
o leitor compreende que para o JB, Brizola não aprendeu muito, pois já tinha feito sua escolha,
voltaria para a ‘’herança de Vargas’’, para o paternalismo envolto de equívocos, para o PTB.
Afirmando que com tal escolha, o político troca mais uma vez o ‘’futuro pelo passado’’.
Voltando para o titulo sob o qual se apresenta à narrativa, vê-se que o periódico situa a
imagem de Leonel Brizola ainda preso ao passado, aquele com discursos inflamados, aquele que
elabora manobras para ocupar a presidência do país. O mesmo Brizola ‘’culpado’’, pois assim julga
o periódico, pelos cerceamentos político a qual os brasileiros viveram durante quinze anos.
Em nenhum momento o jornal traz em sua narrativa outro fator que contribui para os
acontecimentos desencadeados após abril de 1964. Isenta-se de qualquer participação no evento.
Dirigindo toda a culpa não só a Brizola, que tentou eliminar a Constituição, mas simbolicamente
dirige-se a todos que fizeram uso dos ‘’gritos subversivos’’. Ao passo que muito destes estavam
regressando ao país após a aprovação da anistia.
O editorial apresentado pelo Jornal do Brasil no dia 6 de setembro de 1979 mostra-se um
indício para compreender que as formulações do periódico em torno da memória busca manter
ligações com os eventos de 1964, delegando a responsabilidade da intervenção militar a
determinados sujeitos.
Aqui, o Jornal do Brasil faz usos de conceitos da escrita historiográfica, utilizando-se das
ambiguidades entre esses termos, esquecer/lembrar, futuro/passado para indicar o(s) culpado(s)
pelos anos de privações. Para Sarlo (2007) a narração, tomada como indispensável, dos fatos pelos
meios de comunicação não foi recebida com desconfiança, porém, revelavam-se as possibilidades
de reconstruir o passado. Tomando os debates em torno da anistia expostas pelo JB vê-se a e
reconstrução desse passado dar-se através das vozes do que ansiavam pelo esquecimento. Operação
complexa, e que revela que não só os representantes da ditadura militar, mas os meios de
comunicação, e os próprios segmentos civis representados por movimentos como MFPA e CBA’s
no periódico, desejavam virar a página, e esquecer os anos do regime militar. O esquecimento é
encarado como a solução.
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A escritura da anistia na cena pública ao longo do período abordado constitui-se, a partir dos
mais distintos discursos, e sob os mais variados significados, no qual a evocação e utilização de
conceitos próprios da historiografia são recorrentes. Para Beatriz Sarlo, ‘’quanto maior o peso dos
meios de comunicação na construção do público, maior a influencia que terão sobre essas
construções do passado’’ (SARLO, 2007, p 92). As formulações em torno da memória e do
esquecimento através das narrativas acerca da anistia não se mostrou conflituosa nas páginas do
Jornal do Brasil, ao passo que as narrativas expostas dialogam entre si por meio da premissa do
esquecimento, antes mesmo da aprovação da lei já se chamava atenção para o ‘’não revanchismo’’.
Posteriormente, a tese não caiu em desuso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Coube ao ‘’Caxias’’ benevolente e generoso – referências comumente utilizadas no JB para
representar o Presidente Figueiredo – a missão de aprovar a lei da anistia. Para muitos, através desse
ato, seu nome seria sempre lembrado pela História. Vê-se que nas páginas do Jornal do Brasil a
anistia passa por processos distintos, em geral ligados a necessidade de se esquecer, o que antes da
lei figurava como um ato generoso, benevolente e de redenção 102, posteriormente apresentara-se
como uma ‘’concessão’’ do regime militar. Fatores estes, que se mostram essenciais para se
compreender os rumos da memória e esquecimento dentro do JB.
Os discursos elaborados nas páginas do periódico levam-nos a compreender as disputas pela
memória. Os usos e referencias ao passado para os que tecem tais narrativas são utilizados como
‘’arma’’ na defesa da necessidade de se esquece das falhas do regime. Diga-se de passagem, que o
termo falha soa como um eufemismo na atualidade.
Os espaços destinados às experiências dos torturados, presos e excluídos da lei revela-se
reduzidos, tanto no período anterior quanto posterior a lei, poder-se-ia afirma que estes não estavam
dispostos a ‘’esquecer tudo’’ como propôs Simon. Afinal, seria possível apagar os terrores da
tortura, dos anos no exilio longe de tudo e de todos que conheciam? Como seria possível a esses
indivíduos passar uma borracha no seu passado?
A memória apresentada nas páginas do JB é aquela que atende um jogo de interesses, não só
do jornal que busca desvincular sua imagem como um dos legitimadores do golpe de 1964, mas
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Jornal do Brasil, ed. n°247, 11/12/1977, p.7: Movimento pede que o Brasil faça da anistia sua redenção.
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também uma memória elaborada a partir dos interesses dos próprios militares, no qual a anistia
vinculasse a uma concessão e dos segmentos que ansiavam a democracia, nem que essa fosse
construída sobre o silenciamento. Esses são elementos formulados no decorrer do evento, são peças
importantes no processo que de esquecimento que se dá gradualmente. Seria inconveniente ao JB
ceder espaço aos presos políticos, aos exilados da segunda geração, aos parentes de mortos e
desaparecidos, e aos torturados antes da aprovação da Lei 6.683. Pois esses grupos não estavam
dispostos a ‘’esquecer tudo’’ antes do fim da ditadura militar.
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O ANSEIO PELA MODERNIZAÇÃO: OS DISCURSOS SOBRE A SECA NO CARIRI E A
SUA ELETRIFICAÇÃO (1949-1961)
Assis Daniel Gomes103
A região do Cariri está localizada no sul do Ceará e faz divisa com os estados de
Pernambuco, Paraíba e Piauí. Nela se destacam, como influentes na economia, cultura e política as
cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. Esses três municípios concentraram no século XX
as instituições de maior destaque regional. Sua elite política e letrada também buscou dar
visibilidade e demarcar as fronteiras do Cariri em relação ao estado do Ceará e aos vizinhos,
forjando, assim, as imagens simbólicas da identidade dos caririenses e lutando para o seu progresso
material, por exemplo, a presença a partir de 1950 dos institutos culturais104 e entidades
bancárias105.
Os discursos e as ações concretas dos intelectuais e políticos caririenses tinham como
finalidade o enaltecimento do Cariri. Em paralelo a isso, cada grupo valorizava a sua cidade para
alavancar a sua imagem como líder regional. Dessa forma, olhá-lo seria verificar os conflitos
constantes entre os interesses particulares dessas três cidades caririenses e os projetos comuns que
as uniam em prol da valorização da sua região, destacando para isso suas particularidades. Um
desses projetos que congregou as forças políticas do Cariri fora a luta a fim de trazer à região a
energia elétrica produzida pelo Rio São Francisco com a criação da CHESF (Companhia
hidroelétrica do São Francisco) em 1945106.
O advento dessa força energética também favoreceria e impulsionaria o desenvolvimento
103

Historiador e filósofo, mestrando em História Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e bolsista da
FUNCAP.
104
Fundou-se na Cidade do Crato, em 1953, o Instituto Cultural do Cariri (ICC) e no Juazeiro do Norte se criou, em
1974, o Instituto Cultural do Vale Caririense (ICVC). Para o historiador Viana (2011), os membros do Instituto Cultural
do Cariri almejaram construir uma imagem do Cariri a partir do Crato como polo de destaque e civilizador da região,
em contraponto a Juazeiro do Norte que se destacava nas atividades comerciais, artesanais e industriais, tomando assim
a direção econômica da região. Para a historiadora Cortez, “superando o poder econômico do Crato na região e
constituindo um forte poder de barganha política junto aos governos estadual e federal, Juazeiro elaborou para si os
adjetivos de “cidade da fé e do trabalho”, “metrópole econômica”, mas nunca pôde ser adjetivada de cidade civilizada
ou culta. Esses foram atributos do Crato, estratégias discursivas com as quais os “especialistas da produção cultural”
passaram a defender, conscientemente, a superioridade do Crato na região, à medida que Juazeiro a superava no plano
econômico e político” (2000: 67).
105
A chegada do Banco do Norte do Brasil na região nos anos de 1950 e seus planos de investimentos para a
economia local.
106
Segundo Leite, “resultam dessa proposição as Leis nº. 8.031 e 8.032, de 3 de outubro de 1945, assinadas pelo
Presidente da República: a primeira autorizando a criação da sociedade por ações, destinada a realizar o
aproveitamento do potencial hidráulico do São Francisco, para produção de energia elétrica, primeira intervenção
do Governo Federal no gênero; e a segunda, abrindo crédito no Ministério da Fazenda para subscrição de 50% das
ações” (1996: 159).
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econômico e industrial do sul do Ceará. A própria construção da CHESF diminuía a diferença
econômica e industrial existente entre o Nordeste e as regiões sul-sudeste. Segundo Leite, o
encaminhamento político dado pelo governo de Getúlio Vargas em 1944 à criação da CHESF se
constituía como a “redenção do nordeste brasileiro” (1996:159).
A fundação e expansão da CHESF abrangia a área de 450 quilômetros a partir do local em
que se construíra a usina. Verificando esses dados em um mapa se pode perceber que o interior do
Ceará iria ser atingido pelos fios de transmissão da energia produzida pelo Velho Chico. Contudo,
segundo uma matéria divulgada pelo jornalista Colombo de Sousa não era certo nada em relação à
participação do Ceará no projeto de integração e não se tinha nenhuma confirmação oficial que essa
expansão energética a partir da Usina de Paulo Afonso I chegaria a atingir o Ceará, nem tampouco o
Cariri, apesar de fazer parte da área de cobertura desse projeto.
Os caririenses ao saberem dessa informação se organizaram para protestar e solicitar esse
benefício para a região sul cearense. Para Leite, essa notícia caiu como “uma bomba no Cariri, onde
as lideranças foram sacudidas” (1996: 216). Provocando, assim, um movimento de organização
política para defender os interesses da região. Com essa finalidade se construiu em 1949 o Comitê
Pró-Eletrificação e Industrialização do Cariri composto pelos juazeirenses, cratenses e barbalhenses.
Esse, por sua vez, edificou sua instalação física em prol de promover debates e organizar ações para
a eletrificação do Cariri em Juazeiro do Norte.
Já o país a partir da metade do século XX vivenciava os primeiros passos da democracia de
cunho liberal, que abriu aos poucos a sua economia ao capital estrangeiro possibilitando as suas
empresas multinacionais invadirem o território nacional com suas fábricas. Ser moderno e
industrializado nesse século passou, portanto, a significar a posse de objetos sofisticados e a
utilização da eletricidade de base hidráulica (VARGAS, 1994). Essa energia, por sua vez, deveria
ser potente para proporcionar uma continuidade para não provocar intervalos no consumo, como
aconteciam nas antigas formas de energia produzidas, por exemplo, pelos motores que utilizavam
como combustível querosene e gás. Antes da chegada das redes da CHESF as prefeituras das
cidades do Cariri se utilizavam dessa forma energética precária e inconstante para iluminar os seus
municípios.
O sul do Ceará conseguiu ser contemplado na expansão energética de Paulo Afonso I e
obtivera emendas parlamentares que cobriram os gastos para a colocação de redes elétricas.
Contudo, Virgílio Távora e seus aliados defenderam uma eletrificação total do Ceará, visando,
principalmente, a chegada da energia elétrica em Fortaleza, capital do Estado. Para isso, pediu uma
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revisão do projeto e um aumento das verbas para atingir todo esse território. Isso promoveu um
acirramento das tensões entre o deputado Távora e os caririenses que temiam as consequências
negativas dessa proposta defendida por esse político que poderia ser o retardamento da chegada da
energia de Paulo Afonso ao Cariri ou a exclusão total do Ceará de receber esse benefício (LEITE,
1996; SILVA FILHO, 2008).
Objetivamos, neste trabalho, pensar como os discursos políticos caririenses atrelava a sua
pauta de defesa da eletrificação de seu território a discurso sobre a seca. Isso fora pertinente, pois
seu território está localizado no chamado polígono das secas. Quais, então, os elementos que
movimentaram a esse respeito em prol da energização do Cariri?

A força e o combate à seca
Alguns dos intelectuais caririenses foram usados para legitimar as posições dos jornalistas,
produtores de matérias nos principais jornais cearenses naquela época, sobre a eletrificação do
Ceará, principalmente, os conectados aos Diários Associados (D.A), por exemplo, José de
Figueiredo Filho e Irineu Pinheiro. Entretanto, não serviram como meras bibliografias sobre a
história do Cariri, mas também ingressaram nesse embate e expuseram sua opinião a essa questão.
Segundo Lopes, em relação à seca, além dos jornalistas dos “Diários Associados”, as notícias do
êxodo no Cariri “se tem agravado pelo menos a partir de 1951/1952”, tinham sido denunciadas,
sobretudo pelos jornalistas cratenses, por exemplo, “Sr. José de Figueiredo Filho” (JORNAL
UNITÁRIO, ano XLIX, n.11.215, quarta-feira, 23 de julho de 1952: 02).
Conforme Pontes (2005: 32), nos anos de 1950 o crescimento das cidades se acertou
devido à baixa de mortalidade, a criação das rodovias e a seca geraram a intensificação de sua
migração interna. A seca de 1951/1952 também se utilizou para reivindicar o lugar do Ceará no
chamado Polígono das Secas. Essa delimitação geográfica das regiões brasileiras sofredoras dos
dilemas sociais advindos dessa condição climática, da falta de preparo e recurso para contorná-la
movimentou mecanismos de verbas federais em prol de amenizá-la. Colocou, outrossim, em fluxos
redes sociopolíticas que não debatiam projetos para seu enfrentamento definitivo, mas apenas
paliativo. Não propõem, dessa forma, caminhos para atenuar os dilemas sociourbanos acendidos
pelo aumento demográfico, mas empregam a imagem de consternação de sua terra para angariar
fundos financeiros em prol de remanejar e fortalecer sua política paternalista107. A seca não era um
107

Segundo Neves, nos anos de 1950 “a seca, mais uma vez, incorpora-se ao conjunto das relações de poder em torno
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mero fator ambiental para os políticos do Nordeste de então, acastelar o seu pertencimento a essa
jurisdição da sequidão, representada pela imagem de aflição, aridez e da fome impulsionaria a
atração para seus fundos financeiros de recursos federais e internacionais.
No início dos anos de 1950 os políticos cearenses defenderam a anexação de seu estado ao
Polígono das Secas. Fazer parte dessa circunscrição geopolítica era, naquele momento, ser
contemplado por verbas direcionadas ao seu prélio. Os parlamentares cearenses usaram dessas
imagens já contidas fragmentariamente em suas figurações e narrativas desde fins do século XIX.
Compondo-se dessa temporalidade multíplice impeliram-na em uma mixagem e exposições em seus
teatros políticos a fim de conseguir essa incorporação. O uso do passado para corroborá-la e
legitimá-la foi-lhe uma das estratégias para esse fito108.
Se o Cariri era um vale, detentor de vários mananciais, águas perenes, de maior
pluviosidade estadual e terras férteis. O que, então, provocou-lhe o êxodo nos anos de 1951-1952?
Quais às medidas tomadas à época pelos poderes públicos para impedi-lo?
Esse Oásis caririense estava ficando ermo, as paisagens de suas cidades se tornavam
desoladoras, paralelamente aos seus habitantes principiaram a se alimentar de certo alvitre
nostálgico por um passado áureo. Os púberes caririenses, destarte, não a viam mais como
afortunada e admirável. Nesses anos começam a migrar, com mais intensidade, para outras
localidades ditas modernas e progressistas em busca de certo conforto e crescimento material. Essa
migração interna foi um processo social, tal disposição nos induz a ponderar suas “causas
estruturais que impelem determinados grupos a se pôr em movimento” (SINGER, 1979:51). Sendo
do semiárido, interferindo na formação dos grupos de influencia eleitoral – os “currais”- e na manutenção das redes
de influencia política, constituindo uma base sólida de atividade parlamentar, tanto estadual como federal, e de
grupos oligárquicos que controlam as instituições estaduais”. (2007: 97).
108
No artigo do consultor técnico do C.N.S, Hilgard O’Reilly Sternberg, responsável por demonstrar através de
um discurso técnico a necessidade dos municípios cearenses em figurar na área do Polígono das Secas, foi uma das
formas de convencer a sua incorporação ao parlamentares que a deliberaram, tendo em vista os vultuosos recursos que o
repassariam, destacam em sua análise estes municípios mais populosos do Ceará: Juazeiro do Norte, Fortaleza e Sobral.
De acordo com ele, “o presente trabalho reproduz - ligeiramente ampliada em alguns pontos, podada noutros, a
exposição feita na Câmara dos Deputados em 19 de setembro de 1951, a convite da Comissão do Polígono das Secas.
Os elementos então apresentados foram colhidos no decorrer de uma excursão de estudos efetuada pela cadeira de
Geografia do Brasil da Faculdade Nacional de Filosofia em julho do corrente ano. Ao reeditar esse depoimento,
preferimos suprimir as observações que não fossem de natureza geográfica e de interesse mais ou menos permanente;
deixamos, assim, de lado aquelas que dizem respeito à situação angustiosa dos flagelados e as medidas de assistência
adotadas. Quem quiser se reportar a elas, poderá compulsar os Anais do Congresso Nacional, onde encontrará o texto
integral da exposição apresentada. Ao senhor governador do Ceará, Dr. RAUL BARBOSA, pela distinção da acolhida
que nos proporcionou, consignamos aqui nossos sinceros agradecimentos. Não seria possível inscrever neste pé de
página os nomes de quantos - pelas gentilezas com que nos cumularam e pelo que contribuíram para o êxito de nossa
excursão de estudos - se tornaram credores de nosso reconhecimento. Ao dedicar este artigo ao generoso povo cearense,
não pretendemos ter saldado, senão apenas reconhecido de público, essa dívida”. (REVISTA BRASILEIRA DE
GEOGRAFIA, ano XIII, n.3, julho/setembro, 1951:327).
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estes soberanamente motivos econômicos, tendo em vista a condição difícil aviventada pela seca de
1951-1952.
A base econômica que a sustentava era a agricultura, pautada pelo uso de técnicas manuais.
Nessas condições o discurso pela eletrificação do Cariri se fez como redenção desse campo, sua
industrialização e o aumento das possibilidades de empregabilidade na zona rural e urbana
caririense. Uma multidão de desempregados109 dessa região, em sua maioria jovem, começam a
imigrar para outras regiões do país. Esse momento se tornou diferenciado porque esse fenômeno
que ocorria raramente se transformou rotineiro e constante. O impacto nessas cidades da evasão de
sua mão-de-obra para outros territórios e, consequentemente, da desestruturação de suas famílias
camponesas constituíram manchetes nas gazetas da Capital e do interior. Para Neves, a migração,
nesse período, era olhada pelos políticos não como solução. Apesar de ter sido um meio utilizado no
Ceará como forma de amenizar o impacto das secas, por exemplo, o financiamento e envio do
chamado Exército da Borracha ao Amazonas a partir de 1942. Contudo, conforme esse historiador,
nos anos de 1950,
A política de “fixar o homem no campo” ganha, agora, um novo e
fundamental significado, já que a “retirada” passa a representar um declínio
no controle político dos eleitores por parte dos grandes proprietários; e a
“solução hidráulica”, baseada em obras que ocupam milhares de retirantes,
passa a representar uma ampla possibilidade de manipulação política na
distribuição de alimentos e das vagas de alistamento (2007:95).
O Cariri não apresentava, à época, aos seus habitantes as soluções para crescerem
financeiramente, tampouco os ínfimos fatores para uma sobrevivência proba no campesinato e na
cidade. Esse dilema econômico e político estavam à vista das elites locais, pois a força regional se
bancava pelo trabalho agrícola, nos engenhos, nas farinhadas e no plantio de algodão. Com essa
seca e a deficiência de investimento governamental em apoio aos produtores do sul cearense
acarretou uma redução da produção, ocasionando uma série de demissões campesinas.
Essa seca do início da década de 1950 desarticulou e impactou as suas principais atividades
econômicas, como também a vontade pela busca do novo impulsionava sonhos que, por sua vez,
movimentavam-se pelas conjunturas socioeconômicas nacionais de então. Para o Jornal Unitário,
“o Vale deixava, pela primeira vez, talvez, em nossa longa e dolorosa crônica das secas, de receber
109

Pensamos que ocorreu nesse momento a primeira onda de emigrantes em massa no Cariri, por causa do
desemprego causado pelos problemas sociais e econômicos intensificado pela Seca de 1951-1952, atrelada ao
abando dessa região pelo governo estadual que não empreendeu obras que pudessem industrializá-la, nem
tampouco que melhorasses sua infraestrutura para esse fim. Dessa forma, “estes desempregados que migram são,
em sua maioria, ex-assalariados, diaristas, peões, isto é, constituem um grupo que não possui direitos de
propriedades sobre o solo”. (SINGER, 1979:51).
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as levas de emigrantes dos sertões de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e
Alagoas, para se tornar ele próprio um foco de intensa fuga dos seus habitantes para as plantações
do Sul”. (ano XLIX, n.11.214, terça-feira, 22 de julho de 1952:02). Tal especificidade de atração de
imigrantes, e não de um foco de êxodo nos tempos de seca, foi destacada por Raimundo Girão que
se empregou do depoimento de Pedro Theberge como meio sublinhador de sua narrativa.
Avultando-o como testemunho ocular da seca de 1844/1845, descreveu e corroborou com as
palavras desse intelectual a sua investigação a respeito desse período. Consoante Theberge, em
1844/1945 “não achando os sertanejos mais o que comerem, abandonaram suas moradas, retirandose para o Cariri e mais serras úmidas da Província” (GIRÃO, 1985:198).
Contudo, a seca de 1951-1952 provocou um alarmante êxodo nas cidades caririenses,
como Aurora, Brejo Santo, Assaré, Campos Sales e Saboeiro. Dessa forma, se antes essa região
abrigava os flagelados da seca, nesses anos a situação sócio-geográfica era outra.
A primeira medida dos poderes públicos para coibir a migração desses caririenses para
outros territórios foi de caráter policial. Por exemplo, cingiram as fronteiras para impedi-los de
obterem auxílio dos caminhoneiros que cortavam o Cariri em direção as praças do sul do país. Para
isso, vistoriaram as estradas fronteiriças com Pernambuco, Paraíba e Piauí, e vedaram o “tráfego de
caminhões de “flagelados” através das rodovias federais” (JORNAL UNITÁRIO, ano XLIX,
n.11.215, quarta-feira, 23 de julho de 1952:02). O intuito de divulgar as ações policiais de bloqueio
desse êxodo, o Jornal do Cariri noticiou no dia 15 de abril de 1951 uma nota oficial da polícia do
Estado do Ceará e rubricada pelo delegado da Região do Cariri, Edgar Souza Mates.
Nota Oficial: O Cap. Edgar de Souza Matos, Delegado Regional, no Caso
de suas atribuições legais etc. Para conhecimento de quem interessar possa,
faz descrever na integra o seguinte despacho telegráfico: “Delegado
Regional Juazeiro. Fortaleza 221-714-11, 30. N.469 de 3451. Face
recomendação. Sr. Ministro da Viação e acordo artigos 64,66 e 67 código
Nacional Trânsito, deveis proibir terminantemente tráfego de caminhão
conduzam passageiros suas carrocerias não fornecendo hipótese alguma
licenças para tal fim. Medida frisa evitar transporte sertanejos outras
localidades que estão sendo abandonadas sem qualquer socorro poder
público. S. Dr. Francisco Pontes, Sec. Polícia e Seg. Pública; Cap. Edgar
Souza Mates, Delegado Regional”. (JORNAL DO CARIRI, ano I, n.37,
Juazeiro do Norte, domingo, 15 de abril de 1951:01).
Nessa nota de interdição, percebemos a fachada vestida por essa polícia que buscava
impedir o alvedrio de ir e vir do cidadão, essa era considerada importante àquele momento político,
como também a precaução de maiores transtornos sociais naquela região. Conforme Neves, “a
distribuição de alimentos e vagas, de fato, é realizada conforme as ações da multidão [...] as ações
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da multidão - invasões, ameaças e saques - tornam-se efetivamente uma tradição incorporada ao
arsenal de opções de luta dos retirantes” (2007: 96). Essa atitude de retraimento e de nenhum
subsídio eficaz por parte do governo estadual a essa multidão faminta germinava contratempos e
originava estuações insurrecionais.
Em matéria divulgada no Jornal do Cariri, “Serão socorridos os flagelados do Cariri:
varias construções federais serão atacadas - telegrama do deputado Wilson Gonçalves110” (ano I,
n.37, domingo, 15 de abril de 1951: 01), os representantes em todos os níveis representacionais
atentavam a apreciar as calamidades socioeconômicas que incidiam no território cearense,
sobretudo no sul do Estado. Naquele momento, traçaram planos, objetivos e metas para resolver as
dificuldades da estiagem, acastelavam que “a assistência aos flagelados se sobrepõe a todas as
necessidades” e destacavam a importância de que “o Governador, o deputado, o prefeito, deverão
nessa emergência, voltar-se inteiramente aos sofrimentos do seu povo” (JORNAL DO CARIRI, ano
I, n.37, Juazeiro do Norte, domingo, 15 de abril de 1951: 01). Nesse clima de ansiedade se alojou
devido as prováveis ações que essa multidão de flagelados poderia perpetrar nas cidades do Cariri,
das mazelas que se intensificaria e promoveria uma atmosfera política instável e de segurança,
particularmente das classes mais favoráveis. Temerosas, por sua vez, do avanço desses grupos em
seus armazéns, fazendas e estabelecimentos comerciais em seus espaços urbanos.
Segundo Neves, o governo buscou agenciar empreendimentos de infraestrutura estadual
em prol de combater esses dilemas socioeconômicos, nutrir os ânimos desses grupos e serenar as
elites urbanas e rurais. Para isso, a solução hidráulica, já adotada em épocas passadas, acoplava-se
ao desejo de fixá-los em suas regiões nos anos de 1950, feito em primazia por meio de obras
públicas. Conforme esse historiador, “as migrações, de fato, ganham, uma nova e indefinida rota: a
das obras que são construídas onde houver mais conflitos e maior influencia das lideranças
políticas” (2007: 96). Em dois telegramas despachados pelo deputado Gonçalves ao vereador
cratense Dr.Aluísio Cavalcante que procurou tecer o sentimento do governo sobre essa
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Wilson Gonçalves nasceu no dia 6 de outubro de 1914, Cajazeiras/Paraíba, cursou primário no Colégio Diocesano
do Crato e o secundário no Ginásio também nessa mesma cidade. Em 1937 formou-se em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Faculdade de Direito do Ceará. Assumiu os seguintes cargos públicos: 1938-1943- Secretário Geral da
Prefeitura do Crato; 1943-1945- Prefeito do Crato; 1947-1959- Deputado; 1958- Vice-governador; 1963-1979Senador da República. Para Borges, “participou como membro da Comissão Constitucional da elaboração da
Constituição do Ceará” e “foi presidente da comissão mista que estudou e ofereceu parecer ao Projeto de Lei nº 9,
de 1971, de iniciativa do presidente da republica, que fixa as Diretrizes e Bases do ensino de 1º e 2º graus” (1996:
231). Era sócio-correspondente do ICC e “professor titular de Direito Comercial da Escola Técnica de Comércio do
Crato; professor de Instituições de Direito Público da Faculdade de Ciências Econômicas do Crato e Fortaleza”
(BORGES, 1996: 232).
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circunstância. A teatralidade discursivo-imagética na escrita desse parlamentar esquadrinhava jogar
aos seus leitores vários dispositivos que os levassem a se comover, como também demonstrá-los o
seu apoio personalista, íntimo e paternalista. Em um deles circunscreveu o seguinte:
Dr. Aluisio Cavalcante: Prazer comunicar durante entendimento mantive
Dr.Vinicius Becredo Diretor Departamento Nacional obras Contra Secas
sentido conseguir construções federais nossa região assegurou-me ele será
atacada quanto antes estrada Crato-Araripina iniciando trabalhos acesso
ladeira Crato. Governador Raul Barbosa logo obtenha recursos União
mandará iniciar rodovia Crato- Campos Sales. Ainda por solicitação minha
Governador autorizou estudo Cedro, Várzea Alegre, Quixará, Crato. Nesses
serviços deverão ser empregados operários trabalhadores campos vitimas
atual flagelado. (JORNAL DO CARIRI, ano I, n.37, Juazeiro do Norte,
domingo, 15 de abril de 1951: 01).
Um movimento policial também se fez para detectar e prender possíveis aliciadores da
juventude caririense e que se induziu para trabalhar no sul do país. Ao encontrá-los instauram
processos e decretam suas prisões. De acordo com alguns jornalistas da capital do Estado, dois
fatores promoveram esse êxodo. Primeiramente, destacaram uma possível saturação demográfica
nas terras do Cariri. Por exemplo, segundo a matéria “Causas do êxodo no Cariri”, “realmente,
cantam os treze municípios tributários da Chapada do Araripe com mais de 13 por cento da
população cearense numa área que é apenas, aproximadamente, de 8 por cento da superfície total do
estado”. (JORNAL UNITÁRIO, ano XLIX, n.11.215, quarta-feira, 23 de julho de 1952: 02). Os
lugares às quais emigravam eram estes dois: os cafezais do Paraná e as terras de São Paulo. Em
segundo lugar, as suas condições de produção agrícola pautada por métodos tradicionais que não
favoreciam melhorias na qualidade da plantação, um excedente apadrinhador de benesses
substanciais e as suas arriscadas qualidades de exportação.
Sobre essas duas assertivas destacadas acima, havia-lhe posições contrarias.

Alguns

colunistas da imprensa fortalezense objurgavam a opinião acastelada de saturação demográfica no
meio rural caririense, justificativa essa empregada para embasar a falta de terras para os
camponeses. Como também, que a modernização nas técnicas de sua operosidade agrícola
patrocinaria o seu crescimento econômico e a ancoragem de seus camponeses. Defendem, destarte,
que a seca e o regime jurídico, arrendatário e latifundiário das terras no Cariri eram as razões primas
para esse êxodo. Um derradeiro fator, consoante eles, imbricava-se nos demais e era
A debilidade econômica dos estabelecimentos agrícolas. Os proprietários do
Cariri, como os de todo o Estado, não dispõem de recursos financeiros nem
de crédito oficial para melhorar a produtividade de seus sítios e fazendas. Os
salários pagos aos trabalhadores são baixos. Decresce o rendimento das
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plantações por tarefa cultivada (menos, talvez, nos canaviais dos brejos).
Aumentam os impostos e os fretes. (JORNAL UNITÁRIO, ano XLIX,
n.11.215, quarta-feira, 23 de julho de 1952:02).
Em 1951 no período da campanha política para a presidência do país cujo um dos
candidatos era Getúlio Vargas os cearenses reivindicam-lhe e pede-lhe que após eleição agisse em
favor de deliberar ações que dirimisses esse sofrimento cearense provocado pela seca. Em uma
matéria de Aderson Borges publicada no Jornal do Cariri, destacaram-se as condições sociais e
econômicas cearenses. Nesse discurso avultou e significou a fachada desse candidato na seca de
1932 e suas atitudes de combate à fome cearense. Dessa forma, buscou comovê-lo com imagens
impactantes dessas épocas, sobressaindo à consternação, a dor, a perda, a destruição dos laços
sociais e psicossomáticos. Consoante ele, o cearense estava “sujo, esfarrapado, faminto, nunca viu
um quando de tristeza. E se por acaso já presenciou esse espetáculo macabro”. (JORNAL DO
CARIRI, ano I, n.33, Juazeiro do Norte, domingo, 4 de março de 1951:01).
Em 1958 J. Figueiredo Filho também explanou em seus escritos esse fortalecimento do
êxodo caririense. Para ele, em tempos anteriores a 1950 quando os camponeses ou citadinos do
Cariri desejavam alcançar uma vida de maior conforto e prosperidade não sonhava com as terras do
sul do Brasil, como lugar propício para buscá-la, mas sim ponderavam em fincar residência na
cidade do Crato, ou seja, “ontem o sonho era simplesmente o Crato” (1958, p.67). Segundo Filho,
Hoje, sonham com São Paulo. E muitas vezes, o “pau de arara” os conduz
para o sul para retornar depois com um carregamento de desiludidos. Para
sair do sítio, como faltam escolas que ensinem ofícios, por conta própria o
rapaz aprende a arte do barbeiro ou vai ser ajudante de caminhão, a fim de
libertar-se dos campos e conhecer novas terras. A cidade é o atrativo, com
seus cinemas, suas diversões. Muitas vezes lhe inocula nos bordéis a terrível
doença do mundo. Não pode tratar-se porque não dispõe de recurso. La vem
depois o mal do peito que o conduz fatalmente ao túmulo. (1958: 67).
Enfim, esse discurso das dificuldades financeiras que o Cariri estava passando fora
colocado como uma forma de legitimar o projeto de sua eletrificação. Dessa forma, os políticos
como locais e estaduais construíram a necessidade de eletrificação como elemento importante de
manter seu homem do campo. As expectativas dos caririenses eram que com a sua energização a
taxa de emprego aumentaria tendo em vista a construção de indústrias. Colombo de Sousa e Wilson
Roriz foram os parlamentares que nesse momento colocaram esse projeto como meio de mudança
regional e sua modernização.

Considerações finais
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A vinda da Energia de Paulo Afonso ao Cariri se justificou também como necessária para
impulsionar a economia do sul do Ceará, que já demonstrara um potencial comercial e artesanal. A
partir dos anos 1950 a tradição se retomou enquanto fator diferencial da região, para isso se
constituíram Institutos Culturais na região que vão valorizar os grupos de tradição. Por exemplo,
para os seus poderes públicos no início do século XX era sinônimo de atraso, segundo J. Figueiredo
Filho, memorialista e folclorista, (ITAYTERA111, 1955:109) no tempo em que seu pai era prefeito
do Crato, ele não permitia que as bandas Cabaçais saíssem dos sítios e viessem tocar no centro da
cidade na comemoração de seu aniversário, pois as considerava bizarras e elemento que mancharia
a imagem de um Crato moderno.
A partir de 1950 o moderno e a tradição não estavam para a elite caririense em lados
dicotômicos, mas procuravam de uma forma parcial uni-los em prol do engrandecimento da região,
ou seja, do forjamento da identidade regional. Esse, por sua vez, estava imbricado pelo
enaltecimento do seu passado, da sua história e tradição, e pelo presente-futuro, enquanto uma
região que almejava uma imagem moderna vinculada à ideia de industrialização. Isso nos anos da
primeira experiência da democracia liberal brasileira (1946-1964), principalmente com as ideias
divulgadas por Getúlio Vargas de um nacionalismo-desenvolvimentismo e de Juscelino Kubitschek
com seu plano de metas.
Enfim, o discurso construido pelos poderes públicos se vincularam a sua política de
manejo de uma jogo identitário com a região e como uma tradição paternalista. A eletricidade para o
Cariri era visto como uma forma de tirar os caririenses de uma dependência econômica das
tividades pautadas pela agricultura, que na década de 1950 estava em crise devido a seca.
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OEIRAS: IMAGEM E REPRESENTAÇÃO DO RESSENTIMENTO
Zulene de Holanda Rocha112
Oeiras, primeiras décadas do século XX
Nosso propósito é apresentar a cidade Oeiras da segunda metade do século XIX até as três
primeiras décadas do século XX. Nesta abordagem, a cidade será vista principalmente pelo
cotidiano de seus moradores e pelas marcas do passado ressentido presente na literatura local.
Destacaremos a ideia de crise como manifestação do ressentimento e o desejo de ressignificação da
cidade, presente na retórica de políticos e letrados.
Assim, objetivamos mostrar que a perda do status de capital proporcionou perdas, sim, mas
não o suficiente para que gerasse tanto “sofrimento” por anos a fio, sem que a cidade pudesse sair
da situação de estagnação econômica, decorrente de décadas anteriores. Esse discurso aludido fez
com que algumas conquistas da modernidade instaladas na cidade no final do século XIX e início
do século XX não fossem percebidas.
Diante disso, Oeiras foi caracterizada por muitos de seus cronistas e literatos como uma
cidade que entrou em uma fase de “decadência” e tristeza logo após a transferência da capital, na
segunda metade do século XIX. Porém, analisando a questão mais amiúde, temos a devida
responsabilidade de apresentar elementos os quais julgamos importantes para que possamos
compreender essa imagem de nostalgia e crise que tanto marcou a identidade do oeirense. Os
escritores que até agora abordaram o tema não apresentam dados pertinentes para essa fase
“decadente”113 que a cidade viveu. Esses discursos foram construídos por meio de pequenos relatos
em periódico e na literatura local. Por isso, percebeu-se a ausência de uma história do urbano que
nos proporcionasse identificar essa imagem de perda material e simbólica, marcada pelo
ressentimento social.
De acordo com Adamec (2014), o ressentimento de alguma forma vai estar presente entre os
indivíduos. Seja de forma coletiva ou individual, ele é gerado de acordo com nossas expectativas
diante do outro, e, quando não reconhecidas ou respeitadas, geram atitudes de reação. No caso
oeirense, as atitudes reativas do ressentimento foram criadas diante das dificuldades materiais
112
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Le Goff (2003) vê o “termo decadência de difícil caracterização”, uma vez que significa declínio,
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empregar a palavra decadência, surge outro termo muito adaptado às realidades históricas - crise” (LE GOFF, 2003:
411).
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atribuídas à saída da capital, além da tristeza daqueles que sentiam-se representados pelo poder de
outrora.
Para o imaginário dos oeirenses, sediar a capital os tornava diferentes, “superiores”. Por
isso, a perda tinha mais a ver com uma representação simbólica do que material. Assim, a ideia de
cidade estagnada, em crise, toma conta do discurso local. Inclusive a própria elite política do
momento fará uso de toda essa retórica, incorporando-a ao imaginário coletivo da sociedade para
justificar a situação de atraso que envolvia o município. Desse modo, a culpa de quase todas as
dificuldades locais recaía sobre o fato de Oeiras não ser mais a capital do Estado.
De certa forma o sentimento de perda e o medo até de desaparecer envolveram a sensibilidade
do oeirense por muitas décadas. “Pobre cidade triste, sem perspectivas de progresso. Com a
transferência, seguirão para a Vila Nova do Poti os ricos, os inteligentes, os mais cultos e
importantes” (RÊGO, 1986: 137). Era esse o sentimento de alguns que defendiam a permanência da
capital em Oeiras, mas este não foi o sentimento de todos os que compunham o quadro político
local, pois, de acordo com Rêgo (1986), o Presidente da Província teimava em levar a capital e
ainda encontrava “oeirenses que apoiam, não sei se por convicção ou levados pela ambição [...] essa
medida será o fim para nossa cidade” (RÊGO, 1986: 237). No entanto, diante do exposto, a
preocupação era maior com o status da cidade, em detrimento do próprio desenvolvimento
econômico, social e cultural que uma capital poderia adquirir.
Nesse sentido, acredita-se que ocorreram algumas perdas de ordem material, política e
moral. As perdas de ordem material afetaram a infraestrutura, não o setor econômico, visto que a
cidade já se encontrava num estado de estagnação econômica desde o século XVIII, quando a
Província do Piauí perdeu o mercado da carne de gado que se realizava com região mineradora de
Minas Gerais e o nordeste canavieiro, situação que atingiu não apenas Oeiras, mas o Piauí como um
todo. De acordo com Mendes (1995: 59),
o Piauí forneceu carne aos núcleos urbanos do litoral nordestino, quando
ocorreu a expansão da economia canavieira, e também para as regiões
mineradoras de Minas Gerais, mas já no final do século XVIII o gado da
região mais próxima e o charque do Rio Grande do Sul ocuparam esse
mercado.
No entanto, mesmo quando capital, Oeiras não apresentava o desenvolvimento de outras
capitais, como Recife, São Luís, Fortaleza etc., e até de algumas cidades do interior. Anos após a
transferência, sua população continuava predominantemente rural, vindo ao núcleo urbano apenas
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para realizar compras de alguns alimentos não produzidos no campo e para vender o que era
produzido no meio rural, produtos como farinha, rapadura, animais, feijão etc. Por conta de seu
isolamento geográfico, poucos precisavam do centro urbano. Logo, tratava-se de um mercado
aparentemente pequeno, mas que se manteve ativo, independentemente da crise instalada e
justificada por aqueles que comandavam o poder político local.
O comércio local não abastecia outros mercados, nem servia como ponto de passagem de
mercadorias e pessoas para outras regiões, já a que a cidade de Floriano garantiria esse entreposto
comercial, por conta de sua localização geográfica no Médio Parnaíba. O Rio Parnaíba era a única
rota de transporte que ligava o sul ao norte do Estado, sendo o meio mais eficiente de transporte
para a entrada e saída de produtos entre as cidades piauienses. Depois do desembarque em Floriano,
a mercadoria era transportada no lombo de animais por pessoas pagas pelo comprador ou por
caixeiro viajante. Por isso, Oeiras não ganhou visibilidade comercial.
Acreditamos que o comércio oeirense enfrentou mais dificuldades pelo isolamento
geográfico ocasionado pela distância do Rio Parnaíba do que pela saída da capital, haja vista que,
após a queda na exportação do gado, o Piauí não adquiriu outro produto com tempo de produção em
longo prazo. Por esse motivo, as dificuldades regionais se acumulavam e a falta de estrutura urbana
era notória nas cidades piauienses, inclusive em Oeiras, que fora capital do Estado. Dessa forma,
Oeiras já estava vivendo dificuldades econômicas antes que o poder administrativo do Estado saísse
rumo a Teresina.
Pelo censo geral de 1872, o município de Oeiras tinha uma população de 12.794 habitantes,
entre livres e escravos, sendo a maioria composta de moradores da zona rural. Entretanto, tratava-se
de uma cidade pequena, apresentando pouco desenvolvimento urbano. Não obstante, para alguns
moradores, toda a crise pela qual Oeiras estava passando era ocasionada devido à transferência da
capital, e, portanto, passaram a construir uma imagem de ressentimento no imaginário coletivo
daqueles que conheciam a causa. Carvalho Júnior (1980, p.129), em Oeiras: viagem sentimental,
traduz esse sentimento: “Fato incalculável consequência, reflete-se hoje ainda, no espírito de nossa
cidade esquecida”. Contudo, nem toda a comunidade local era marcada por esse sentimento, dada a
falta de comunicação entre cidade e campo. Porém, o medo de a cidade desaparecer era grande por
parte daqueles que haviam perdido com a mudança da capital. Na biografia romanceada de Manuel
de Sousa Martins114, Rêgo (1986: 239) faz uso da fala do velho Visconde:
114
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Jaicós. Foi presidente da Província entre 1824 e 1843. Teve notoriedade quando participou das lutas pela Independência
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Uma pena, Oeiras entrava em agonia, em decadência, se não viesse a
desaparecer por completo. Ouvia falar em cidades extintas. Talvez se
preservasse Oeiras, quando menos como cidade relíquia. Oeiras era a
própria história do Piauí [...]. Se Oeiras morrer, o Piauí perderá grande parte
de sua vida.
O telégrafo chegou ao Piauí em 1880, sendo instalado em Teresina, capital da Província. De
acordo com Chaves (1998), essa grande dádiva de comunicação quase instantânea expandiu-se
primeiramente para o norte da Província e, mais de uma década depois, para a região sul do Piauí.
Era um meio de comunicação que ligaria as cidades piauienses a outras regiões do país. Para as
cidades que receberam o telégrafo, este marca uma nova era. No que diz respeito à comunicação,
foi uma inovação que teve grande receptividade por onde passou.
A chegada do telégrafo em 1896 a Oeiras simbolizava o progresso, a experiência com o
moderno. Este advento poria fim a algumas questões de isolamento urbano tão reclamadas pela elite
intelectual que, a partir daquele momento, poderia receber e repassar informações para outras
cidades, inclusive fora do seu alcance territorial.
Entretanto, a instalação do telégrafo e a proclamação da República (1889) parecem não ter
despertado novas expectativas entre a população que vivia ressentida, achando-se esquecida. Logo,
diante do forte sentimento de perda, nem mesmo o telégrafo fez com este grupo notasse que a
cidade estava entrando numa nova fase. O sentimento de ressentimento suplantava a condição de
perceber novas conquistas diante do que foi perdido. Por isso, o telégrafo quase não aparece na
escrita dos letrados, o que nos fez crer que mesmo sendo um bem de grande importância para
aquela sociedade, não teve o destaque que julgávamos merecer.
Portanto, o discurso decantado de cidade em crise adentra o século XX. Representa um
espaço urbano em que as significações estão no passado, na memória daqueles que carregaram esse
passado ressentido. Assim, as três primeiras décadas do século XX são representadas ainda pela
ideia de crise e o desejo de superá-la, visto que a pretensa crise foi uma forma reativa de representar
o ressentimento diante do outro.
Oeiras, nas primeiras décadas do século XX

do Piauí em 1823. Chegou ao posto de Brigadeiro e Visconde. É uma das figuras políticas mais lembradas da cidade,
por ter resistido por muito tempo ao desejo da transferência da capital para outra região do Piauí. É patrono do Instituto
Histórico de Oeiras (IHO).
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Oeiras continuava sendo caracterizada como uma cidade melancólica, triste, totalmente
desprovida de progresso, onde os discursos produzidos por alguns e reproduzidos por outros
apontam para o viver baseado em recordações, em tempos nostálgicos. Como consta no hino da
cidade, “As glórias dos tempos passados colhemos aqui115”. É essa Oeiras apresentada por muitos
dos que elaboraram discursos sobre o local, remontando a um tempo passado, transcorrido,
impossível de ser recuperado, mas que dignificava o presente. Desse modo, os sinais evidentes de
modernização do espaço passam despercebidos, que de certa forma, foram pequenas conquistas,
mas capazes de provocarem transformações comportamentais no cotidiano social.
Mas, em meio a essas transformações, não objetivamos encontrar em Oeiras o Rio de
Janeiro de Pereira Passos, que se projetava para o novo, o belo, o móvel, o trafegável. Muito menos
a Paris do flâneur de Baudelaire (1991). Em Oeiras, o flâneur não precisava “exercer a botânica do
asfalto” (BENJAMIN, 1991: 70). As pessoas não pareciam concorrentes entre si; era um tipo de
vida lenta. Jamais almejou alcançar a Berlim vivida por Simmel e descrita por Waizbort em As
aventuras de Georg Simmel: “[...] não há partes antigas na cidade, não há barro adormecido no
passado” (WAIZBORT, 2000: 313).
Pelo contrário, em Oeiras, tudo ocorre ao darmos crédito a inúmeras representações
ressentidas a respeito do barro adormecido como prova do passado. É ele que dignifica a cidade
pelo poder que representava diante do que foi perdido. Por isso, segundo tais representações, pouco
se projeta para o futuro. Logo, não se almejam semelhanças entre Oeiras e outras cidades de maior
porte. Para Waizbort (2000: 317),
a oposição da cidade grande com o campo e a cidade pequena é a oposição
entre o mais lento e o mais rápido, entre o mais habitual e o que não se torna
habitual, devido às mudanças contínuas. A oposição entre cidade grande e
cidade pequena exprime que a diferença entre elas, ou melhor, o elemento
que as diferencia, é de natureza quantitativa. Mas se trata de uma diferença
quantitativa que se torna qualitativa.
Para Oeiras, naquele momento, a descontinuidade da vida urbana tornava-se mais importante
que a continuidade de uma vida nova. Reviver sua história entre escombros envolvidos pela sombra
de um passado “morto” parecia ter seu significado. Aceitar o declínio não era aceitável. O melhor
seria reviver o passado e justificar a fase de crise por meio dele. Os oeirenses não aceitavam que
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toda formação urbana conheceu uma ascensão, um apogeu, um declínio.
Seus fragmentos e restos serviram em seguida para/em outras formações
[...]. Desestruturações e reestruturações se sucedem no tempo e no espaço,
sempre trazidas pela prática, inscrita no prático-sensível, escrita no texto
urbano, mas provenientes de outro lugar: da história do devenir
(LEFEBVRE, 2001: 60).
O Piauí viveu uma fase importante nas primeiras décadas do século XX, com a extração da
maniçoba116, látex usado na fabricação de borracha, que rendeu grande exportação para o Estado, e
Oeiras era uma das principais produtoras, fazendo com que o município tivesse um crescimento
populacional considerável entre o fim do século XIX e a primeira década do século XX. Se
levarmos em conta as condições do Estado e da cidade, é possível notar o aumento considerável no
contingente humano. Em 1900, o município de Oeiras tinha 24.567 moradores, entre zona urbana e
rural, elevando-se esse número para 28.335 habitantes em 1910, apresentando crescimento em torno
de 13,30% nesta década. No entanto, os dados populacionais apontam para o crescimento de certa
forma destoante das representações aludidas sobre a cidade em “atraso”, haja vista que as
transformações urbanas não são constituídas apenas por demolições e construções.
Segundo Castells (2006), o desenvolvimento econômico de uma não está ligado ao processo
de urbanização, sendo esta uma das características das regiões subdesenvolvidas. “Sabemos que a
característica principal do subdesenvolvimento, além da falta de recursos, é a impossibilidade de
uma organização social capaz de concentrar e dirigir os meios existentes em direção ao
desenvolvimento da coletividade” (CASTELLS, 2006: 81).
Neste período, o município era governado pelo intendente, administração implantada com a
República. Tudo indica que não houve interesse político para o gerenciamento dos recursos
provenientes do látex, ou o tempo de exploração de aproximadamente uma década foi curto para
que pudesse causar as transformações sociais e econômicas tão desejadas.
Segundo Soares Filho (1992), a borracha da maniçoba não deixou marcas na vida pública ou
privada entre os oeirenses pelo menos no período citado. Em geral, ele acredita que o dinheiro
ganho com a maniçoba foi empregado de modo incorreto. Não deixando quaisquer rastros de
progresso, os recursos provindos do látex não causaram transformação por ter como destino as
mãos de pessoas indevidas, o que modificou o cotidiano da cidade com muita bebedeira e arruaça:
A cidade viveu, nos anos de 1902-1904, uma verdadeira “febre da
Maniçoba”. Os preços deste produto, abundantemente nas chapadas do
116

Maniçoba: vegetal que possui uma espécie de leite no caule, utilizado na fabricação de borracha.
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município, atingiam cotações muito altas, e muita gente ganhou dinheiro
nesse curto período. Ganho rapidamente e da mesma forma desperdiçado –
nas mãos de aventureiros, esse dinheiro não deixou nenhuma obra física na
cidade. O que se viu registrado foram arruaças e farras, acompanhadas de
excessos que provocaram o pânico nas pessoas pacatas, acostumadas com a
vida tranquila do interior. Os maniçobeiros, como foram alcunhados,
deixaram as autoridades praticamente indefesas, já que o destacamento
policial era apenas três soldados (SOARES FILHO, 1992: 180-181).
Estes maniçobeiros que “invadiram” a cidade eram agricultores que trabalhavam na extração
da maniçoba e vinham ao núcleo urbano para vender o produto e realizar compras no comércio
local, ocasião em que bebiam cachaça. Como essas vindas se intensificaram, as ruas adquiriram um
movimento mais intenso, e o comércio adquiriu um fluxo maior de pessoas, principalmente de
agricultores. Por esse motivo, os dirigentes e a elite local sentiram-se ameaçados e incomodados
pelas visitas destes trabalhadores, chegando a solicitar reforço policial às autoridades na capital.
Segundo Queiroz (1984)117, a extração da maniçoba no Piauí teve seu auge de produção
entre os anos de 1900-1911. Porém, levando em conta essa afirmação, podem-se constatar
decréscimos populacionais em Oeiras depois da primeira década do século XX. O município, que
em 1910 possuía 28.335 pessoas, passa em 1920 para 24.563 habitantes. Portanto, houve uma
redução no percentual de moradores de 13,3%. Queiroz (1996: 93), afirma: “Oeiras, que vivia em
secular processo de decadência, acentuada pela perda da função de capital do Estado em 1852, teve
um surto de reflorescimento com a exploração da maniçoba”.
O progresso era notório nesta fase, principalmente em torno do comércio, por meio do qual
os maniçobeiros vendiam o látex e compravam produtos de consumo. Destarte, a dinamicidade
comercial empreendia alterações no cotidiano do município. Este espaço de compra e venda tornouse o núcleo principal da cidade naquele momento. Conforme Leite (1996: 14), “a intensidade e os
limites da modernização dependiam das especificidades das condições econômicas, sociais,
políticas, culturais, entre outros, dos locais onde ela se dava”.
Neste período, a aglomeração urbana de Oeiras concentrava-se ao redor da Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Vitória, e em direção ao Riacho Mocha (Rua do Fogo), no lado oeste. A cidade
não possuía praça antes de 1940. Assim, quando houver referência às praças antes deste período,
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Terezinha de Queiroz, em sua pesquisa intitulada A importância da borracha de maniçoba na economia do
Piauí (1900-1920), mostra o quanto a extração desse vegetal foi importante, principalmente para as cidades que
extraíram o látex. A maniçoba deixou um rastro de positividade na economia do Estado. Portanto, é perceptível o quanto
a maniçoba significou para o progresso em Oeiras, numa fase de poucas perspectivas, em que a cidade estava
alimentada pela perda do status de capital e sonhava com o progresso.
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trata-se de dois espaços, onde acontecia a feira pública aos sábados, e em frente à igreja, espaço
utilizado para festas religiosas e também como campo de futebol. Carvalho Júnior (1980: 127)
descreve o centro da cidade: “Na ala nascente da Praça, estão a igreja, primeira Matriz do Piauí [...]
e, à sua direita, o sobrado João Nepomuceno [...]. À esquerda, ergueu-se outrora a importante
Cadeia Pública [...]”. Era assim composto o núcleo central da cidade. Circulando a Igreja Matriz,
ainda havia o sobrado da família Ferraz e outras residências de famílias ilustres.
O aspecto mais saliente do traçado tradicional (e/ou colonial) era a
organização dos prédios em torno de praças entendidos como
prolongamento dos adros das igrejas, espaços de dispersão de fins após
missa. A igreja matriz e sua praça são, dentro dessa concepção, ladeada
pelas residências dos familiares ilustre e, a partir desse centro, estendem-se
as diversas ruas, com os prédios de moradores e negócio dos comerciantes,
até se perderem nas ruelas e becos habitados por artesãos e outros
trabalhadores (AVILA, 2008: 15).
O centro da cidade compreendia uma área muito pequena e pouco urbanizada, ruas sem
calçamento e tomadas pelo mato, com circulação de um grande número de animais domésticos.
Para Soares Filho (1990: 12), “nas primeiras décadas deste século a nossa cidadela ainda era
cercada por grande quantidade de fazendas. A Rua Grande, hoje Zacarias de Góis, formava o limite
da cidade [...]”.
Oeiras, no início do século XX, era uma cidade com características urbanas da fase colonial,
com a existência de poucas, curtas e estreitas ruas. Isto se verificava na parte considerada mais
importante, que era ao redor da Igreja Matriz e no espaço onde acontecia a feira livre.
Quando falamos de sociedade urbana, não se trata nunca da simples
constatação de uma forma espacial. A sociedade urbana, no sentido
antropológico do termo, quer dizer certo sistema de valores, normas e
relações sociais possuindo uma organização específica histórica e uma
lógica própria de organização e transformação (CASTELLS, 2006: 127).

Oeiras apresentava características de cidade do interior, mas isso não incomodava seus
moradores, que acreditavam estar vivendo na ex-metrópole piauiense, como era caracterizada por
muitos de seus escritores. Mesmo porque, a qualquer momento, aquela importância que haviam
perdido poderia voltar, não com o retorno da capital - esse desejo era impossível de ser realizado mas criando novas formas de vida material, social e cultural adequadas ao modelo de sociedade que
a cidade representava, visto que
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[...] cada modo de produção teve seu tipo de sociedade. A descontinuidade
(relativa) dos modos de produção baliza a história da realidade urbana,
ainda que esse balizamento nada tenha de exclusivo e que outras
periodizações sejam possíveis. Em particular a que mostra mais perto a
sucessão dos tipos urbanos e que não coincidem completamente com a
periodização primordial. Ora, cada tipo urbano propôs e realizou uma
centralidade específica (LEFEBVRE, 2001: 128).
Considerando que Oeiras estaria em crise, cabendo aos filhos da terra encontrar uma saída
para a situação estabelecida, em meio a essas expectativas, faz-se necessário perguntar: qual modelo
de cidade desejariam os oeirenses? Quais eram as lembranças e sonhos? A cidade ainda possuía o
amor e o apego dos conterrâneos. Mesmo diante da perda do poder de representatividade da “mãe
pátria”, continuava singular. Para Rêgo, a velha cidade continuava sempre única na singeleza e
singularidade. O autor acreditava que a importância histórica da cidade para o Piauí não deixaria de
existir. “Tu sempre serás”, neste caso, sinônimo de grandeza, significação e autorrepresentatividade,
cujo hino faz coro com essa ideia de cidade única. Ao mesmo tempo, existe a crença em um futuro
melhor para quem habitava Oeiras.
Oeiras invicta
tu sempre serás
Ó terra bendita
de amor e de paz
Também no futuro nós cremos Oeiras
coberta de louros,
Serás por teus filhos malgradas canseiras
da sorte e desdouros118.
Grande parte do que foi escrito por cronistas e poetas nos apresenta uma Oeiras de um
passado melancólico. Dificilmente os oeirenses falam da cidade no tempo presente. É como se o
significado de tudo estivesse no passado. Vejamos como Carvalho Júnior, citado por Soares Filho
(1990: 72) lembra-se de Oeiras:
A velhos fantasmas amigos, por bondade
e longas noites do passado deixar vivendo
esconde tanta história, tanta vaidade
118
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nos beirais que ficaram, o tempo esquecendo.
Oeiras entra no século XX ainda com marcas coloniais, visto que sua representação de cidade
importante do Estado estava perdida. Assim, precisava de elementos importantes que a fizessem
assumir novamente um lugar de destaque dentre as cidades piauienses. A sonolência a que fora
acometida depois da transferência da capital era tomada por muitos como um acontecimento
injustificável e causa maior da crise pela qual a cidade passava. Essas lembranças pareciam uma
doença corrosiva que ia passo a passo consumindo o discurso de políticos e letrados. O que garante
a vida imaginária da sociedade são as lembranças do passado e tradições como forma de
perpetuação do passado ressentido.
[...] sofreu Oeiras um colapso. Situada no interior do Estado [...], sem via de
comunicação. A velha urbe, destronada da posição de princesa destes
sertões, viu ruas inteiras transformarem-se em escombro e um desânimo
desmedido apoderara-se de seus filhos. E anos e anos decorreram sem que
as coisas mudassem. Oeiras vivia somente das glórias do passado e das
grandes tradições (QUEIROZ, 1996: 155).
A ausência do progresso marcava a vida urbana e era percebida, segundo as representações do
passado, ao observar os seus casarões de estilo colonial, e ruas que ainda possuíam denominações
próprias dessa época, como: “Rua do Norte, Rua do Sol, Travessa das Flores, Beco do Quartel”
(SOARES FILHO, 1994: 26), nomes que só mudariam nos anos de 1930.
Tem-se a ideia de uma cidade abandonada, tomada pelos escombros, destruída não apenas de
forma material, mas também moral. Seus moradores estavam com a autoestima baixa, por conta do
“abandono” que Oeiras estava vivendo. “Velha Oeiras muda, silenciosa sob um denso veo de
tristeza, como chorando a falta de um sol purificador, que viesse banhar com raios de ouro, os seus
famosos e verdejantes campos”119. Precisava de novas transformações para perder a aparência de
abandono. Era assim que os moradores representavam sua cidade.
Pelo desenho urbano que Oeiras apresentava, não havia leis de ordenamento urbano no início
do século XX, e mesmo nos anos em que fora capital, não se percebe ordenamento urbano, período
em que havia pedidos para licença de construção, pois tudo indica que a lei não era aplicada.
Segundo Soares Filho (1990), depois da transferência da capital, não houve mais solicitação para a
construção de casas, o que leva a crer que se houve construção na zona urbana, não foi solicitado o
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CORREIO DE OEIRAS. Oeiras, n. 23, p. 02, 28 dez. 1909. Jornal fundado em 1909, teve suas últimas edições
publicadas em meados de 1910.
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pedido de licença, pois acredita-se que uma cidade não passaria tanto tempo sem a construção de
um domicílio.
[...] daí em diante sofrendo paralisações em decorrência da mudança da
Capital da Província, ocasião em que muitas casas oeirenses foram
desocupadas naquele ano, com a mudança também de grande número de
famílias, rumo à capital. Como consequência mais imediata, não mais
chegaram novas pessoas para se fixarem em Oeiras no ritmo até então
conhecido e aceito pela sua população como natural. Entre os anos de 1852
e 1930, os limites da velha cidade permaneceram praticamente os mesmos,
com agravamento de velhos casarios – a maioria de parede de taipa – não
resistindo ao intemperismo e sua má conservação [...] (SOARES FILHO,
1990: 25).
As marcas de abandono, de cidade esquecida, aparecem bem claras nas fontes analisadas no
tocante ao poder público, que quase nada fazia para envolver a cidade na onda do progresso que o
país estava vivendo. Lobato (1981: 03), quando fala da decadência das cidades paulistas do Vale do
Paraíba no século XIX, escreve: “[...], ali foi, e nada é, não se conjugam o verbo no presente. Tudo
é pretérito”. Era assim que os oeirenses se sentiam, pois tudo o que os representavam ficou no
passado e quase nada restou. “[...] Oeiras se ressente da vida: flores murchas num túmulo” (RÊGO,
2003: 249). Quem acompanhava o desenvolvimento das cidades brasileiras percebia que Oeiras
estava deveras atrasada em diversos aspectos. Tanto que o colunista do jornal Correio de Oeiras
descreve o sonho de um dia ver a amada cidade servida por uma linha férrea, um dos maiores
símbolos de desenvolvimento da época. Muitos oeirenses chegaram a sonhar com a instalação da
linha férrea, projeto que ligaria Petrolina a Teresina, passando por Oeiras. Ficou apenas o sonho de
ver esse signo do moderno chegar à velha cidade.
Já tens o telegrapho, comunicando facilmente com os municípios visinhos e
os outros estados [...]. Eu que muito te quero, desejo ansiosamente verte
servida por uma linha ferrea, relacionando-le com os centros populares e
adquirindo os elementos necessários de que precisas, para complemento de
tua felicidade, de teu almejado progresso em todos os ramos[...] (CORREIO
DE OEIRAS, 1909, n. 8, p. 04).
A linha férrea de que trata o colunista foi planejada para ligar o rio São Francisco ao rio
Parnaíba em Amarante (PI)120, interligando o sertão piauiense à Pernambuco e ao norte do Piauí,
pois os trilhos tinham como destino Amarração, atual Luís Correia, mesmo que o intuito não fosse
120

Sobre o assunto, ver: VIEIRA, Lêda Rodrigues. Caminhos de ferro: A ferrovia e a cidade de Parnaíba, 19161960. 2010. 247 f. Dissertação (Mestrado em História do Brasil) – Teresina, Universidade Federal do Piauí, 2010.
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beneficiar o sertão, mas, sim, a capital, Teresina, ligando esta a mais um estado do Nordeste. Oeiras
ganharia com a chegada do trem, pois ele proporcionaria o contato comercial com outras regiões do
Nordeste e com o próprio Estado, mas ficou apenas no imaginário do colunista e daqueles que
almejaram essa conquista. Segundo Nascimento (2002: 187),
foram realizadas várias tentativas, resultando apenas na execução de parte
do projeto. Dizia-se que esta ferrovia deveria ligar a cidade de Amarração
(PI), à de Petrolina-PE. A construção foi iniciada em 1910 e terminada em
1923. Alcançou a cidade piauiense de Paulista (hoje Paulistana), localizada
na microrregião do Médio Canindé, distante da capital, esta em linha reta,
382 km.
A tentativa mais eficaz para aprimorar o transporte em Oeiras foi investir em estradas
carroçais ligando cidades dentro do próprio Estado. A primeira estrada que beneficiaria Oeiras
ligava-a à cidade de Floriano, com seu primeiro trecho inaugurado em 26 de novembro de 1916. De
acordo com a ata da Intendência, “é inaugurado nesse dia, o primeiro trecho da estrada Floriano
Oeiras, correspondendo a um percurso de quarenta quilômetros, partindo de Floriano alcançou as
margens do rio Piauí” (SOARES FILHO, 1992: 191). A conclusão desta estrada foi feita
posteriormente, compreendendo o trecho mais longo, partindo do rio Piauí a Oeiras.
Essa via de comunicação terrestre com a cidade de Floriano representou muitas vantagens,
pois tanto mercadorias como pessoas eram transportadas pelo rio Parnaíba. Os passageiros, depois
do desembarque, teriam de viajar mais de 100 quilômetros, geralmente no lombo de animais ou a
pé, até chegar a Oeiras. Após a construção da estrada, era possível que mercadorias e pessoas
chegassem à cidade de caminhão, pelo menos aos que tinham condições de pagar pelo transporte,
enquanto outros viajavam a cavalo, jumento ou em carro-de-boi, que, com a nova estrada, teriam
menos dificuldade para o transporte de cargas.
Esta estrada marcaria uma etapa importante para a cidade de Oeiras e sua elite, pois seus
membros podiam manter contato direto com os mercadores e donos de embarcações que faziam o
transporte até Floriano. Além de possibilitar a entrada de outras pessoas no município, inclusive
companhias de teatro e mascates que exploravam o cinema itinerante.
Essa ideia de crise divulgada pelos políticos e letrados locais era atribuída àquele conceito de
cidade “decadente” e “nostálgica”, criando no imaginário local o sentimento de fracasso material.
Sendo assim, originou-se o sentimento de ressentimento coletivo, pelo qual justificavam que a falta
de desenvolvimento era decorrente da perda do status de capital. Esse ressentimento foi alimentado
paulatinamente pela retórica dos representantes da política local e intelectuais, que apontavam para
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um passando glorioso e um presente de perdas e tristezas.
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ENTRE MUDANÇAS ESPACIAIS E PERCEPTIVAS: O TRANSPORTE COLETIVO DE
ÔNIBUS EM FORTALEZA (1920-1940)
Ana Carla Pereira da Silva121
INTRODUÇÃO
Nestes ultimos anos a Diretoria das Obras Publicas e a Prefeitura de Fortaleza têm
lançado as suas vistas para a construção de calçamento. A area calçada, dia a dia,
se estende, com vantagens para o publico. [...] Tudo isso é muito elogiavel, mas,
em nosso modo de ver, a administração publica está incorrendo em um erro de
graves consequencias futuras. O calçamento que está sendo construido hoje é
peior sob todos os pontos de vista, do que o calçamento antigo. [...] Dentro de
pouco tempo, esse trabalho terá de ser refeito, com sacrifício do erario
publico. Por outro lado, ao administrador cumpre prever o futuro. A tendencia, em
todos os paises, é substituir o bonde pelos auto-omnibus, que evitam a construção
de linhas e outras despesas vultosas. Mesmo entre nós, já vemos o auto-omnibus
fazer concurrencia com vantagem aos bondes. E’ preciso que a Prefeitura nos
calçamentos novos, não perca de vista que á cidade interessa a intensificação do
serviço de onibus. Os calçamentos já devem ser feitos com essa finalidade e não
como se fossem destinados á circulação de carroças de carga (A Nação, 27 out.
1931: 03).
Além de apresentar algumas sugestões para a pavimentação da cidade, o trecho supracitado
sinaliza algumas mudanças no trânsito de Fortaleza: a inserção do serviço de ônibus122, as disputas por
espaço nas vias, principalmente, entre esse tipo de transporte e os bondes elétricos da Light

123

e a

convivência entre as formas mais simples de locomoção – como andar a pé, de bicicleta ou de carroça – e
os veículos “modernos”. A inserção desses transportes na cidade, porém, exigiu algumas transformações
físicas no espaço urbano e também provocou alterações perceptivas.
Nesse sentido, este trabalho se propõe a analisar como certas alterações perceptivas e
mudanças na infraestrutura urbana estavam interligadas, direta ou indiretamente, à introdução dos novos
veículos automotores, em especial os ônibus. Há também a intenção de discutir como esses transportes
121

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Ceará / Bolsista Capes.
E-mail: anacarla.3@hotmail.com
122
Os ônibus a gasolina começaram a ser mais utilizados na Europa durante a primeira década do século XX (STIEL,
2001: 23). No Brasil, a primeira cidade onde os ônibus transitaram foi no Rio de Janeiro, em 1908. Em outros municípios
como São Paulo, Manaus, São Bernardo, Joinville – a implantação dos ônibus aconteceu na década de 1920 (RODRIGUES,
2001:28). Fortaleza, cidade em que se concentra atenção, teve sua primeira experiência com ônibus em 1919, sob
financiamento do governo estadual. No entanto, foi com a criação das empresas particulares nos anos de 1920 que esse tipo de
transporte se consolidou na cidade (MENEZES, 2009:130).
123
Os bondes elétricos funcionaram entre 1913 e 1947, sendo administrados pela empresa inglesa Ceará Tramway Light
and Power Company Ltda. Durante esse período, eles foram considerados o principal transporte coletivo de Fortaleza (SILVA
FILHO, 2006:37-38).
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foram (ou seriam) afetados pelas políticas de intervenção estatal no território citadino entre as décadas de
1920 e 1940. Para isso, foi feito um trabalho empírico com as atas das sessões da Câmara Municipal de
Fortaleza, os Planos de Urbanização de 1933 e 1947, os periódicos locais e os processos-criminais.
Conforme Bruno Latour: “Possuímos centenas de mitos contando como o sujeito (ou o
coletivo, ou a subjetividade, ou as epistemes) construiu o objeto [...] Não temos, entretanto, nada para nos
contar o outro aspecto da história: como o objeto faz o sujeito” (1994: 81 apud SILVA FILHO, 2002: 12).
Sendo assim, um dos intuitos deste trabalho é pensar, nas devidas proporções, como o objeto ônibus
ajudou na construção de um novo sujeito, demandando novos aprendizados para o uso desse veículo e
alterando percepções/sentidos dos fortalezenses no período em estudo.
Além disso, procurou-se pensar também a relação entre espaço e técnica – via introdução dos
ônibus. Para isso, estabelece-se diálogos com a perspectiva do geógrafo Milton Santos que pensa a
técnica como um elemento que faz parte do território, de sua constituição e de sua transformação, mas
que também é formada, transformada a partir do meio social e espacial no qual ela se insere (SANTOS,
2006: 29-55-59).
No período em estudo, é possível observar, principalmente por meio dos jornais, uma
crescente preocupação com o estado das vias de circulação da cidade. Até então o calçamento existente –
ou inexistente em algumas áreas da cidade – não incomodava. Porém, com o crescimento do número de
veículos motorizados a pavimentação passou a ser taxada de feia, irregular, imprópria para os meios de
locomoção modernos. Vale salientar também que os anos 1920 e 1940 marcam, respectivamente, a
criação da primeira empresa privada de ônibus e a consolidação desses transportes em Fortaleza, após a
retirada de outro importante transporte coletivo, os bondes elétricos.
Busca-se compreender, portanto, como se apresentavam as discussões sobre a pavimentação
na imprensa e na Câmara e como a administração municipal passou a ser responsabilizada por solucionar
essa questão – sob a justificativa de o calçamento ser um elemento fundamental para a ampliação do
transporte coletivo de ônibus –, em meio a interesses políticos e econômicos, mas também transformações
na experiência sensorial/perceptiva das noções de tempo, espaço, velocidade e conforto. Além disso,
importa entender como a questão dos transportes de ônibus, das vias de circulação foi pensada e
apresentada nos planos de urbanização de Fortaleza.

A mobilidade urbana nos Planos de Urbanização

Neste primeiro tópico, pretende-se discutir como a questão da mobilidade urbana e dos
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transportes coletivos, em especial os ônibus, foi apresentada nos planos de urbanização – “Plano de
Remodelação e Extensão de Fortaleza” (1933) e o “Plano Diretor para Remodelação e Extensão de
Fortaleza” (1947).
Juntamente com o Plano de urbanização de 1933 também foram produzidos um código de
posturas e uma planta da cidade na administração do prefeito Major Manuel Tibúrcio Cavalcante. Ele
assumiu a prefeitura em 1931 pouco depois da ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República e
permaneceu até abril de 1933. Além de militar, Cavalcante era engenheiro e isso, talvez, justifique as suas
medidas em relação à ordenação do espaço urbano (GIRÃO, 1984: 167).
Diferentemente dos prefeitos anteriores que promoveram algumas alterações no espaço
urbano – como, por exemplo, construções de espaços públicos, ajardinamento de praças – mas não
dispunham de um projeto sistematizado, o mandatário militar queria estabelecer novas diretrizes para a
cidade, abandonando aquelas elaboradas ainda no século XIX. Nesse sentido, Cavalcante contratou para a
elaboração do plano de urbanização o arquiteto e urbanista pernambucano Nestor Egydio de Figueiredo
(1893-1973). Profissional engajado em órgãos de representação de classe e referência em projetos de
arquitetura, de intervenção, de expansão e remodelação no Nordeste brasileiro. Figueiredo foi sondado ou
propôs planos para várias cidades: Recife e Olinda (PE), João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande (PB)
e Teresina (PI). No entanto, apenas o de João Pessoa foi concretizado de fato (TRAJANO FILHO, 2013:
99-100).
No “Plano de Remodelação e Extensão” de Fortaleza, Nestor Figueiredo sugeria que a cidade
fosse organizada em zonas residenciais, bairros para o comércio – “subdivididos em zona dos grandes
negócios e zona do comércio varejista” –, bairro industrial, bairros-jardins, zona universitária e hospitalar,
área administrativa, espaços verdes e reservas de ar. E ainda propôs a retirada do ramal ferroviário da área
onde hoje fica a avenida José Bastos, bem como o alargamento de vias – determinação também presente
no Código de posturas – para implantação do modelo radial-perimetral.
As radiais deveriam ser largas e confluiriam para um determinado centro. A intenção,
portanto, era formar “uma rede de conexões articuladas em alguns nós de distribuição dos fluxos que
ligam [uma determinada] área central aos diversos bairros” (TRAJANO FILHO, 2013: 102). Outra
proposição referia-se à implantação de circuitos perimetrais externos, o que também permitiria a ligação
entre os bairros sem a necessidade de circular pela área comercial, nas proximidades da Praça do Ferreira.
Dessa forma, Nestor de Figueiredo acreditava que suavizaria o traçado xadrez tão
marcante em Fortaleza. O autor considerava esse modelo deficiente para o atual estágio da cidade, pois
além de não ser propícia em relação à ligação de bairros, não seria capaz de suportar um tráfego de
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veículos mais intenso (GIRÃO, 1943: 219; ARAÚJO, 2007: 60). Pela proposta, o centro também deixaria
de ser a área com maior concentração de prédios do poder público, de casas comerciais, de espaços de
lazer e para onde convergiam os automóveis, os bondes e os ônibus. Ao propor entre outras coisas o
alargamento de ruas e uma divisão mais incisiva do espaço urbano, transformando a então lógica de
organização construída ao longo do tempo, o plano de Figueiredo exigia uma mudança profunda na
estrutura física, mas também, pode-se dizer, de ordem econômica, com a possível retirada do comercio e
estabelecimentos de serviços da zona central.
A versão de que a pressão dos comerciantes do centro ao poder público teria impedido a
concretização desse projeto é corrente e ganhou força. No entanto, é importante não perder de vista que
esse setor não seria o único atingido, caso a implantação do plano de urbanização fosse concretizada. Os
transportes coletivos (bondes e ônibus), por exemplo, que até então se dirigiam prioritariamente para a
área central, seriam bastante afetados.
No caso dos ônibus, todas as linhas saíam da Praça do Ferreira ou do seu entorno em direção a
bairros como Benfica, Porangaba, São Gerardo, Mecejana, Joaquim Távora, Jacarecanga. Caso o plano
fosse implementado e a cidade dividida em zonas, provavelmente, as ainda frágeis empresas teriam que
rever percursos e criar novas linhas. A ligação entre bairros até poderia representar um novo
empreendimento, mas necessitaria de um percurso estruturado materialmente, como ruas calçadas – algo
que era problemático nesse período –, e também de uma clientela que proporcionasse algum retorno
financeiro.
As vias, ao que parece, ganhavam destaque dentro desse projeto de organização, extensão do
espaço urbano de Fortaleza proposto na administração de Tibúrcio Cavalcante e que teve continuidade
com o seu sucessor, Raimundo Girão. No entanto, nem todas essas propostas se realizaram, caso do Plano
de Nestor de Figueiredo, por exemplo. Segundo Girão, que tentou implementá-lo até o fim de sua gestão
em 1935, o maior empecilho foi a oposição do Conselho Municipal ao plano124.
A tentativa do poder público de organização do espaço urbano de Fortaleza por meio do
projeto do urbanista pernambucano acabou não se concretizando. No entanto, após essa investida na
década de 1930, outros planos de urbanização vieram nas décadas seguintes, incluindo o “Plano Diretor
para Remodelação e Extensão de Fortaleza” (1947) 125, do engenheiro e urbanista cearense José Otacílio
124

Em um primeiro momento, o conselheiro Eurico Salgado deu parecer favorável à proposta. Posteriormente, porém,
com a substituição deste por Júlio Rodrigues, o plano de Figueiredo foi rejeitado. O conselheiro entendia que havia outras
prioridades a ser cumprida pela prefeitura, tais como a construção de um abrigo para menores abandonados e delinquentes.
Além do mais, ele acreditava que a proposta era financeiramente inviável (GIRÃO, 1943: 206-207).
125
Esse projeto que teve início na administração municipal de Clóvis de Alencar Matos e prosseguiu com o prefeito
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de Saboya Ribeiro.
Em sua explanação sobre o plano, Saboya Ribeiro argumentou sobre a importância do tráfego
para o desenvolvimento da cidade. Na sua perspectiva, o traçado urbano moderno devia favorecer uma
melhor circulação pelo espaço urbano. Para alcançar esse intento, portanto, o urbanista propôs a
implantação do modelo viário radial-perimetral em Fortaleza, assim como fez Nestor de Figueiredo.
O alargamento de ruas e avenidas do centro e de outras regiões da cidade seria necessário para
colocar em funcionamento o chamado “Sistema de Avenidas”. O projeto propunha melhorar as condições
das vias de circulação, tanto em relação à largura das ruas como em relação à qualidade do calçamento.
Essas medidas, segundo Ribeiro, também ajudariam no crescimento dos transportes coletivos que ainda
dispunham de número insuficiente para atender toda a população126. Na concepção do autor, proporcionar
um bom tráfego de veículos era fundamental para o desenvolvimento sadio da capital cearense.
Sendo assim, no Plano Diretor estabeleceu-se quais ruas deveriam ser reformadas e sua
respectiva largura. O Código de posturas de 1947, em complemento, indicava os recuos e larguras das
ruas que não foram contempladas pelo sistema de avenidas, mas também reforçava em um dos seus
capítulos as diretrizes do projeto urbanístico. O sistema de avenidas seria construído abarcando diferentes
áreas da cidade, desde as mais urbanizadas àquelas regiões pouco povoadas.
As avenidas ajudariam a delimitar os bairros e os chamados circuitos: exterior, intermediário,
irrigação e comercial. Os circuitos formavam percursos que tentavam fugir ao traçado linear e xadrez, o
intuito era quase que formar semicírculos que ligavam determinados pontos. Como dito anteriormente,
Saboya Ribeiro acreditava que o sistema de avenidas poderia ajudar a resolver uma das questões que, de
fato, passou a ser colocada como um empecilho para propagação dos transportes coletivos: a construção
de calçamentos. No entanto, o Plano Diretor que obteve aprovação dos órgãos responsáveis para sua
execução não foi colocado em prática, apesar de algumas tentativas. Mesmo que sua maior preocupação
tenha sido em relação às vias de circulação, temática muito discutida da imprensa e na Câmara dos
vereadores neste momento, a radicalidade de sua proposta, principalmente no que se refere ao
alargamento de ruas – muitas casas e comércios deveriam ser retirados –, acabou por estagná-la. No
tópico a seguir pretende-se discutir as demandas/expectativas criadas para o espaço urbano com a
inserção dos ônibus.

Acrísio Moreira da Rocha, e nasceu da necessidade do poder público controlar a expansão acelerada da cidade.
126
Segundo Ribeiro, haveria um total de 90 veículos, entre ônibus e bondes, que faziam o transporte coletivos de
Fortaleza em meados da década de 1940 (1947:239).
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“Calçamento, sr. Prefeito!”127

A inserção cada vez maior na cidade dos transportes motorizados nas primeiras décadas do
século XX, exigia algumas transformações físicas no espaço urbano. A instalação/manutenção dos trilhos
e do seu entorno, no caso dos bondes elétricos, é um exemplo disso. No caso de automóveis e ônibus,
tráfego por todas as áreas da cidade era comprometido devido à falta de pavimentação das ruas ou a sua
má conservação. Sendo assim, é possível observar uma crescente preocupação com o estado das vias de
circulação da cidade durante o período em estudo.128
As poucas ruas calçadas foram escolhidas para instalação dos trilhos dos bondes da empresa
Light. Além do mais, caso a empresa inglesa desejasse expandir suas linhas, ela mesma poderia (ou
deveria) construir os calçamentos para colocação dos seus rails. Ou seja, a Light era a responsável pela
instalação, pela manutenção dos trilhos e do seu entorno, fazendo com que as ruas que dispunham de
bondes se mantivessem melhor conservadas (SECUNDINO NETO, 2012: 95-97).
Com uma pavimentação escassa e os melhores lugares de trânsito sendo as vias onde se
encontravam os trilhos dos tramways, fazer uso dos mesmos caminhos, portanto, era inevitável para
ônibus, bondes, automóveis e até pedestres.
Escrevem-nos: [...] Ora, ninguem ignora que as ruas de Fortaleza obedecem a uma feição
typica: são em regra abahuladas e, ordinariamente, o eixo de equilibrio dessas ruas
coincide com o ponto em que se acham assentados os trilhos da poderosa companhia
ingleza Nessas condições, todos os vehiculos, sejam elles auto-omnibus, automoveis,
caminhões, carroças ou simples carrinhos de mão, fugindo ás rampas que ladeiam as
nossas ruas, instinctivamente procuram seguir a direcção da unica parte nivelada das
mesmas ruas, ou seja, a parte da via publica onde estão os trilhos. Esse facto se verifica
até mesmo com os proprios pedestres, muito embora o perigo em que incorrem, expondose ás surpresas desagradaveis que não raro trazem os bondes da Light (O Ceará, 30 ago.
1928).

O escrito é revelador, pois apresenta indícios das condições das ruas de Fortaleza até aquele
momento. Nota-se que as vias eram pouco planas e de ruim acesso, inclusive, para os veículos
motorizados. Além disso, evidencia que a intervenção no espaço urbano facilitaria o deslocamento de
variados tipos de transportes na cidade, até mesmo os pedestres seriam beneficiados, mesmo que a via
127

Título retirado da matéria do jornal Gazeta de Notícias de 13 de ago. 1935.
Em São Paulo, “Os problemas com calçamento começaram a se tornar uma questão premente para os poderes
municipais conforme o número de automóveis aumentava na cidade, complicando as condições de trânsito e requerendo um
aumento na superfície calçada para absorver o tráfego crescente desse veículo” (SÁVIO, 2010: 204). Em Fortaleza essa
preocupação também adveio com a expansão dos veículos automotores pela cidade.
128
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pública cada vez mais se tornasse prioritariamente dos veículos.129
Se até mesmo os pedestres usufruíam do calçamento mantido pela Light em certos momentos,
foi a presença dos ônibus, no entanto, que realmente incomodou a empresa inglesa. Após a criação da
primeira empresa privada desse tipo de transporte, a Matadouro Modelo em 1926, o monopólio geral dos
transportes coletivos que pertencia à firma de bondes passou a ser cada vez mais questionado. O fim do
monopólio da Light teve fim neste mesmo ano quando se permitiu que os donos de ônibus pleiteassem
conseguir concessão municipal para explorar tal serviço (SECUNDINO NETO, 2012: 80).
A relação entre a Light e as novas empresas de ônibus, como se pode imaginar, não era nada
amistosa. As disputas por passageiros, por espaço nas ruas geraram contendas judiciais entre as firmas de
transporte coletivo.130 Além disso, após alguns anos de circulação, os bondes tornaram-se, para algumas
pessoas, cada vez mais “vagarosos” e “antiquados”, requerendo substitutos. E uma das possiblidades
apontadas eram os ônibus, colocados como veículos do futuro e tidos como importantes para o progresso
da capital. Para que isso se concretizasse, porém, era necessário, entre outras coisas, promover algumas
transformações no espaço urbano.
A pavimentação das ruas é uma das mais palpitantes necessidades de Fortaleza. O
calçamento actual, por defeito de construcção, e, mais que isto, por falta de
conservação opportuna, não se presta para o trafego de automoveis. Não ha carro
que resista a dois meses de trafego por estas ruas esburacadas e cheias de altos e
baixos. [...] Agora mesmo estamos com tres companhias de auto-omnibus a
explorar o serviço de transporte de passageiros. Por falta de bom calçamento,
porem, todas ellas se limitam a trafegar em ruas já servidas por bondes. É que fóra
dos trilhos o transito é quasi impossivel e muito dispendioso. [...] O sr. Álvaro
Weyne devia iniciar este serviço quanto antes, permittindo que as emprezas de
auto-omnibus ampliassem o seu serviço de transporte (O Ceará, 14 maio. 1929:
02).
Interessante observar que o calçamento vai sendo colocado como algo necessário para a
cidade tanto por uma questão de estética – acabar com as ruas esburacadas e irregulares que enfeavam a
capital – como por uma questão de apresentar outra possibilidade para o transporte coletivo. A
pavimentação das ruas ajudaria na ampliação dos serviços de ônibus e proporcionaria certa independência
129

Tomando como justificativa a prevenção de acidentes de trânsito, o Regulamento Geral do Transito de 1938
estabelece medidas para serem cumpridas por guiadores e transeuntes. O artigo 162, por exemplo, estabelece que a rua para os
pedestres deveria apenas ser o local de uma eventual passagem, na qual manter-se atento era fundamental. Conversas,
encontros, práticas de esportes deveriam ser evitadas nas vias. Vivia-se um processo de “intensificação do espaço da rua como
espaço de circulação por excelência” (ROLNIK. 1997: 31).
130
No ano de 1928, por exemplo, a empresa concessionária do transporte por bondes acionou a justiça para tentar proibir
a circulação dos ônibus pelos seus trilhos (LEITE,1996: 122).
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em relação ao transporte por bondes.131 Os veículos a motor poderiam trafegar, literalmente, para além
dos percursos dos trilhos da Light, oferecendo outros caminhos para os passageiros e desconcentrando o
trânsito de certas áreas.
Seguindo a linha de que para se ter um transporte de ônibus eficiente seria preciso ruas bem
pavimentadas, o vereador Edival Távora apresentou na Câmara Municipal em 1948 um requerimento
pedindo o calçamento da Rua Caio Carlos, visando posteriormente a implantação de omnibus nesse trecho
da cidade.
O sr. Secretário [Lauro Brígido Garcia] leu ainda um requerimento do sr. Edival
Távora pedindo calçamento para a rua Caio Carlos, justificando o seu
requerimento o sr. Edival Távora disse que satisfeito êste pedido, oportunamente
requererá dos proprietários de emprezas de transportes 2 ou 3 ônibus com placa
para Linha Nova, beneficiando assim os moradores daquele bairro (Ata da 17ª
sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Fortaleza, em 22 de jan. 1948).
A construção do calçamento da referida rua tornava-se condição para a criação de uma nova
linha de ônibus para esse bairro. Percebe-se que o vereador estabeleceu uma ordem: primeiro, a
pavimentação e depois o pedido de uma linha de transporte. Na compreensão de Edival Távora, a
obtenção do calçamento da rua, em um primeiro momento, poderia facilitar a adesão dos empresários ao
projeto de estabelecer uma nova opção de rota de ônibus. Vale observar também que com a pavimentação
e a implantação de uma linha de transporte, a região ficaria duplamente valorizada (SÁVIO, 2010: 209).
Alguns meses após o requerimento de Távora, foi a vez de o vereador Manoel Feitosa,
acompanhado de um abaixo-assinado de moradores, pedir o calçamento da rua Caio Carlos. Em outras
duas oportunidades, Edival Távora novamente trouxe à tona essa questão na Câmara. Em julho de 1948,
ele relembrou o seu primeiro requerimento, o que indicava a não obtenção de nenhum resultado. Já em
novembro do mesmo ano, o vereador apelou à Inspetoria de Trânsito e à Empresa Santo Antonio para que
se estendesse até a rua Caio Carlos a linha Justiniano de Serpa. Nesse último caso é curioso porque ele fez
referência apenas ao transporte, talvez pelo fato de a rua Caio Carlos já ter sido calçada. Outra diferença é
que ele não fez mais o pedido de uma linha como na primeira vez, mas pediu a extensão dos ônibus da
Justiniano de Serpa até aquela área.
Analisando as atas da Câmara Municipal de Fortaleza132 dos anos de 1948 e 1949133, é
131

Nos anos de
1940, os transportes coletivos eram um dos assuntos mais discutidos na cidade de São Paulo. E lá, assim como aqui, havia a
ligação entre expansão do transporte de ônibus e pavimentação de ruas. Ver: DUARTE, 2005.
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possível perceber uma série de requerimentos e projetos de lei com pedidos relacionados ao calçamento
de ruas e/ou transporte coletivo de ônibus. Dentre os 21 vereadores municipais, Edival Távora, Manoel
Feitosa, José Júlio, Mário de Assis, Lauro Brígido e José Cláudio foram os que mais apresentaram
requerimentos ou até mesmo projetos de lei com esse tipo de temática. Alguns pediam reparos ou
construção de calçamento em ruas secundárias – acompanhado normalmente também por uma solicitação
de iluminação –, outras solicitações de pavimentação justificavam-se pela ligação entre bairros ou pelo
descongestionamento do trânsito que proporcionariam. Havia ainda os requerimentos que versavam mais
especificamente sobre outras questões relativas ao transporte de ônibus: mudança de estacionamento dos
veículos; itinerários; horários; contratos das empresas; ampliação/criação de novas linhas.
Em uma de suas solicitações, o vereador José Júlio pedia a construção de calçamento no
bairro Antonio Bezerra em julho de 1949. Ele apontava que essa era uma reinvindicação dos moradores
do bairro que reclamavam da poeira na estrada Fortaleza-Sobral. No mês de agosto, em duas
oportunidades, a questão do calçamento nessa região estava em pauta. Na primeira ocasião:
O sr. José Júlio reporta-se à situação de angústia em que se encontram os
moradores de Antonio Bezerra, em face das condições precárias do seu
calçamento, e após algumas considerações propõe que se oficie ao sr. Prefeito
solicitando-lhe que envie um apelo da Casa ao Conselho Rodoviário Municipal,
no sentido de estabelecer dentro de seus planos uma verba destinada àquele
calçamento. Aprovado (Ata da 425ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de
Fortaleza, em 12 ago. 1949).
Interessante é que neste mesmo dia o prefeito havia encaminhado uma mensagem à comissão
de finanças da Câmara pedindo abertura de crédito especial para pagamento de pavimentação a
paralelepípedo, calçamento com pedra tosca irregular, terraplanagem, reforma e assentamento de meiosfios. Não é possível identificar quais ruas, bairros seriam beneficiados com esse material, porém percebese que os pedidos em torno do calçamento das ruas do Antonio Bezerra continuaram por mais algumas
sessões.
Assim como José Júlio, os vereadores José Diogo e Sebastião Gonçalves também passaram a
apoiar os pedidos de pavimentação. O primeiro, inclusive, descreveu em tribuna a visita que fez à
tratavam-se de uma espécie de resumo, agenda do que aconteceu na sessão do dia. Os documentos analisados até o presente
momento têm a seguinte estruturação: Identificação da sessão (Ex.: Ata da 14ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de
Fortaleza, em 19 de janeiro de 1948); indicação dos vereadores presentes e ausentes; apontamento sobre a aprovação,
discussão da ata do dia anterior; “expediente”: apresentação dos requerimentos, projetos de leis, recebimento de mensagens de
instituições; “ordem do dia”: aponta as discussões dos projetos de lei, código urbano; por fim, a indicação do horário em que a
sessão se encerrou, a data e as assinaturas do presidente e secretário da Casa.
133
Só foi possível ter acesso às atas desses dois anos.
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localidade de Antonio Bezerra. José Diogo afirmou em seu relato ter constatado “a necessidade inadiável”
de se fazer o calçamento das ruas, a fim de evitar que “as grandes ondas de poeira” prejudicassem a saúde
da população. Após essas tentativas, a obra foi iniciada, mas de maneira conturbada. No mês de outubro,
Sebastião Gonçalves, contando com o apoio da bancada de José Júlio e Gutemberg Braun, pediu, por
meio de requerimento, que a Casa endereçasse ao Departamento de Estrada de Rodagem uma solicitação
para o fim do embargo à obra de construção do calçamento. Nesse sentido, os moradores também se
mobilizaram tecendo um memorial entregue a José Júlio, destinado ao Departamento citado.
Nota-se que os reclames, as solicitações de calçamento feitas pelos moradores, vereadores,
imprensa eram dirigidas ao prefeito da cidade. Com o aumento dos veículos a motor em Fortaleza,
percebe-se que o poder executivo passou a ser cada vez mais cobrado e responsabilizado pelo
melhoramento das vias de circulação da cidade. A partir disso, pergunta-se: como a administração
municipal reagiu diante dessa demanda urbana?
Na administração de Álvaro Weyne (1928-1930) e posteriormente de Tibúrcio Cavalcanti
(1931-1933), por exemplo, essa temática parece ter sido uma questão importante. As matérias de jornais
noticiavam a iniciativa da prefeitura em construir/consertar calçamentos ou pediam atenção dos gestores
para esses problemas. Interessante observar que o intuito dessas matérias, na maioria das vezes, era pedir
resolução para facilitar a circulação dos veículos a motor e interligar os bairros da cidade. Além disso,
entendiam que a pavimentação a paralelepípedo ajudaria também a embelezar as ruas de Fortaleza. Os
materiais de utilizados na construção do calçamento passaram a ser cada vez mais observados. Nesse
período, a pavimentação a pedras toscas foi sendo substituída pelos paralelepípedos e pela pavimentação
a concreto (SILVA FILHO, 2002: 62).
Mesmo que a responsabilidade pela pavimentação da cidade tenha sido cada vez mais
atribuída à administração municipal desde os anos de 1920, percebe-se que, em algumas situações, a
prefeitura e até mesmo um parlamentar – através do projeto de lei nº 1– tentaram repassar esse encargo
para os particulares, prática que já havia ocorrido com a empresa inglesa concessionária dos bondes. É
interessante observar, no entanto, que esse tipo de atribuição não atingia as empresas de ônibus. Os
empresários desse setor, normalmente, cobravam ruas calçadas, mas não tiveram que mobilizar capital
diretamente para construção de calçamento como fez a Light.
Mas os caminhos irregulares pareciam ser um problema para o transporte de ônibus e de
automóveis. Além de comprometer a construção de uma imagem de cidade moderna, traziam incômodos
corporais para passageiros dos veículos motorizados e causavam despesas para os donos de ônibus por
conta da quebra ou danificação de peças dos transportes, conforme denúncia de um empresário:
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Apezar de extraordinariamente movimentada [estrada de Mecejana], está
totalmente accidentada. Não são boeiros profundos o que damnifica a referida
estrada; são pequenos altos e baixos em todo o percurso, que não só incommodam
os passageiros, como acabam com as carrosserias dos omnibus e caminhões, alem
de outros damnos que soffrem outras peças delicadas dos carros que transitam por
aquella via e que o fazem numa continua trepidação. Não é exagero: quem quizer
avaliar a veracidade do que affirmamos, si não quizer ter prejuizo como
proprietario, se faça passageiro dos omnibus para soffrer os continuos choques
que, apezar de pequenos, são importunos, por isso mesmo que só terminam
quando o carro para (Correio do Ceará, 03 nov. 1936: 08).
Além dos choques causados pelo calçamento irregular, os passageiros de ônibus e os
pedestres ainda tinham que se adaptar, por exemplo, a velocidade e a estrutura interna dos veículos.
Demandava-se uma nova orientação espaço-temporal e uma nova postura corporal da população. Ações
básicas como o andar pelas ruas e o sentar-se dentro de um transporte coletivo tiveram que ser
reaprendidas pelos fortalezenses. Isso, porém, não aconteceu sem resistências.
Às 10h, do dia 26 de agosto de 1934, Antonio Rosario de Almeida, de 72 anos, foi atropelado
pelo auto-omnibus guiado por Augusto Oliveira da Silva. No seu depoimento no inquérito policial, o
acusado disse: “um senhor já de idade despreocupado e de cabeça baixa desce a calçada para atravessar a
rua que nestas condições o declarante, sem outro recurso desviou o omnibus para a direita [...] entretanto
não pode evitar o desastre, a carrosseria pegou o velho”. Além de Augusto Oliveira, pelo menos outras 3
testemunhas ressaltavam que o velho atravessou a rua “completamente despreocupado, olhando
justamente para o lado contrário do veículo”, que vinha em uma velocidade regular. Caso semelhante
aconteceu com o atropelamento do septuagenário Antonio Simões da Costa: “Segundo affirmações da
propria victima, o accidente foi motivado unicamente por imprudencia sua, porquanto elle se atravessou
na linha, sem dar a devida attenção ao vehiculo que passava” (O Ceará, 31 out. 1928: 05)
Como é possível notar, esses idosos atravessaram a rua sem observar a passagem de algum
veículo (caso de Antonio Rosario) ou, notando a sua presença, mas não dando atenção (atropelamento de
Antonio Simões). Apesar de os veículos motorizados se espalharem pelas vias da cidade, os fortalezenses
– ou no caso aqui, os anciãos – ainda mantinham o hábito de caminhar ou estar de maneira tranquila pelas
ruas. A própria legislação da cidade tentava estabelecer os espaços que pedestres e veículos deveriam
ocupar: as calçadas para os primeiros e as vias públicas para os últimos. Mesmo assim, parecia haver uma
certa aversão por parte das pessoas. Em relação ao uso das calçadas, por exemplo, além de ser um espaço
mais comprimido, os transeuntes poderiam se deparar com buracos, desníveis, batentes, rodas de
conversas e vendedores ambulantes, o que dificultava o deslocamento (SILVA FILHO, 2002).
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Assim como andar na rua requeria cuidados, a viagem no interior dos ônibus também merecia
atenção. Na década de 1930, é possível encontrar nos periódicos locais relatos de acidentes sofridos por
passageiros dentro dos veículos.
Já sobem a dezenas as vezes que os jornais têm registado acidentes ocasionados
por pessoas que costumam viajar em onibus com o braço fora das janelinhas dos
mesmos. E por mais que a imprensa advirta essas pessoas, por mais visiveis que
sejam os cartazes de observação nesse sentido, há passageiros que não atentam
para o fato, em malefício próprio. O resultado é que, vez por outra, a Assistência
está atendendo as vitimas de desastres dessa ordem. Ainda ante-ontem, cerca das
14,30 o pedreiro Francisco Jerônimo da Silva, de 32 anos de idade, de cor parda,
casado e residente no Jardim Almeida, Bemfica, viajava para aquele bairro com o
braço apoiado na janela do onibus. Numa passagem infeliz, o pobre e descuidado
homem teve o braço esquerdo ferido [...] (O Povo, 05 ago. 1938: 08).
Andar com o braço na janela do ônibus era uma prática recorrente entre os passageiros desse
veículo. No entanto, como é possível observar na matéria d´O Povo, esse “costume” que era bastante mal
visto pela imprensa local e também pelas autoridades da cidade. Não é à toa que, durante os anos de 1930,
pode-se encontrar inúmeras notícias de acidentes, sempre acompanhadas de críticas e alertas àqueles que
tinham a prática de andar com o braço para fora dos ônibus. Além disso, nesse mesmo período, as
autoridades tomaram algumas providências para tentar coibir essa prática, tais como a sua proibição
expressa no Regulamento Geral do Trânsito de 1938: “Não deverão debruçar-se ou estender qualquer
parte do corpo para fora dos veículos em movimento” (Artigo 162º, Regulamento Geral do Trânsito de
1938).
Mas se até o fim da década de 1930 foram recorrentes as notícias de acidentes e o combate –
tanto pela imprensa como pelas autoridades – ao “hábito reprovável” dos passageiros de viajar nos ônibus
com o braço fora, nos anos de 1940, porém, praticamente não se encontrou matérias acerca dessa
temática. Será que os periódicos perderam o interesse em publicar notas sobre tal assunto? Acredita-se
que não.
Singular acidente verificou-se à tarde de ontem, nesta capital, do qual foi vítima o
indivíduo José Gino Nazário, quando, despreocupadamente, viajava em um dos
ônibus que fazem a linha de Aldeota. [...]. Conforme, nos declarou algumas
testemunhas do ocorrido, o acidente se verificou quando o sr. José Gino Nazário,
viajando no ônibus 52-54 da empresa que faz a citada linha, teve o seu braço
brutalmente colhido por um poste de iluminação pública, o que ocasionou fraturas
no terço médio do braço direito. Imediatamente, com o alarme provocado pela
inditosa vítima, providenciou-se a sua remoção para o posto da Assistência da
Praça da Bandeira, onde foi medicado pelo dr. Costa Melo (O Estado, 10 ago.
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1949: 08).
A hipótese levantada aqui é de esse tipo de incidente, na verdade, já não era mais tão comum
no cotidiano fortalezense, mesmo com algum resquício. É interessante observar como se iniciou a matéria
anterior: “singular acidente”. Era um fato inusitado, incomum, e que causou até alguma surpresa.
Coincidentemente o número de acidentes desse tipo presentes nos jornais caiu após o lançamento do
Regulamento Geral do Trânsito, publicado em dezembro de 1938.
Enfim, isso demonstra que os fortalezenses estavam se adaptando aos novos transportes e
fluxos presentes na cidade. Em meio a resistências, a população foi aprendendo a melhor maneira de
trafegar pelas vias e a “andar de ônibus”. Além disso, é possível perceber que ao longo das décadas de
1920 a 1940 buscou-se construir de um espaço ideal para tráfego de veículos a motor. Esse espaço,
porém, não deveria ser nem sobre os trilhos dos bondes e nem sobre um calçamento irregular. A
pavimentação que não facilitava a circulação de ônibus, automóveis passou a ser considerada ruim e
adequada somente para outras formas de locomoção, tais como as carroças, tidas como não condizentes
com uma cidade que se queria fazer moderna. Nota-se também o quão era fundamental para o
desenvolvimento do transporte coletivo de ônibus a construção e a manutenção do calçamento das ruas.
Além disso, a pavimentação da cidade passou a ser considerada cada vez mais responsabilidade da
administração municipal e elemento fundamental para a ligação de bairros e para descongestionar o
trânsito da cidade.
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“UM TEATRO CONDIGNO DO ESTADO DE CIVILIZAÇÃO DESTA CIDADE”:
TEATRO, CIVILIZAÇÃO E COSTUMES EM SOBRAL-CE (1867-1927)
Edilberto Florêncio dos Santos134
O presente trabalho compõe a pesquisa em andamento intitulada “Entre melodramas e
comédias ligeiras: vida teatral, sociabilidade e costumes em Sobral-CE (1867-1927)”, tendo como
temática a vida teatral na cidade de Sobral, pensando o teatro em sentido lato, ou seja, as práticas
teatrais, os espaços de encenação e sua relação com a sociedade, procurando abordá-lo de forma a
entrever novas perspectivas de interpretação da cultura e da vida urbana local.
Pensar o teatro em sua concepção plural e sua relação com a cidade nos parece uma forma
bastante profícua de acessar meandros de uma temporalidade passada e que nos permitem discutir
as relações de sociabilidade, por meio da formação de grupos e agremiações de caráter cênico, as
montagens teatrais por tais grupos, a idealização e construção de espaços destinados à encenação
teatral, bem como a frequência e aceitação da população a estes locais.
Dentro do processo de pesquisa observamos que o teatro emerge enquanto um dos
elementos constitutivos do discurso de civilização constituintes da historia oficial da cidade de
Sobral. Tal aspecto se destaca, sobretudo quando lançamos olhar sobre os esforços iniciais para a
construção de um teatro “condigno do estado de civilização desta cidade” com o lançamento da
pedra fundamental do Theatro São João no ano de 1875 através da iniciativa de um grupo de
particulares ligados as elites financeiras e intelectuais locais, sendo inaugurado em 1880 como um
marco do “progresso moral” das elites sobralenses.
Este discurso verbera na imprensa sobralense na transição entre as duas ultimas décadas do
século XIX e as primeiras décadas do século XX, outorgando ao teatro um lugar central nos enredos
sobre modernidade e civilidade de dado período da história local, representados pela construção de
uma grande casa de espetáculos no interior do estado, o que se mostrava prova do refinamento de
gosto, da intelectualidade e apreço as artes por parte da elite local.
Assim sendo, percebe-se uma construção discursiva em torno do Theatro São João enquanto
elemento gerador e difusor da “boa civilização” em Sobral, por meio dos usos e apropriações feitas
do espaço do Theatro como lugar de sociabilidades, lócus das representações construídas pelas
classes dominantes sobre si e sobre o mundo. Lugar onde homens e mulheres iam para ver os
134
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espetáculos, números artísticos e conferências eruditas, mas também para se ver e serem vistos por
toda a sociedade.
A transformação do edifício do theatro em Cine-Theatro São João na segunda década do
século XX, inaugurando uma nova forma de acessar e expressas os modelos de modernidade por
meio da sétima arte, compreendendo a inserção destas práticas, a frequência aos espetáculos teatrais
e as exibições de cinema, como práticas relacionadas à vida noturna, entendida como elemento que
atestava o nível de civilidade e desenvolvimento cultural e social do lugar. E que pode ser acessado
por meio dos textos e crônicas presentes nos periódicos locais do período, de modo a perceber a
forma como este equipamento foi apropriado como artefato civilizador dos costumes na realidade
local.

A cidade e o Teatro
Refletir sobre o teatro em Sobral é de certa forma pensar o processo de formação das ideias
de urbanidade e dos sentidos da cidade na vida social da população da qual o teatro se torna um dos
elementos fundantes, pois conforme propõe Elza Marinho Lustosa da Costa:
A aparição do teatro em Sobral marca o período de maior fausto e
sofisticação na história da cidade, que é o mesmo do florescimento das elites
urbanas. Não se tem registro de representações dramáticas na fase
essencialmente rural da cidade, quer dizer, desde o povoamento do
território. (COSTA, 2011: 226)
Entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX a cidade de Sobral deu
espaço à construção de pelos menos quatro casas de espetáculos: Teatro Apollo Sobralense (1867),
Theatro São João (1880), Teatro Democratas (década de 1910) e Teatro Glória (década de 1920),
que abrigavam em seu interior as ações no campo das artes, do divertimento e da oratória da jovem
elite sobralense, recebendo também a visita de companhias e grupos artísticos que passavam pela
cidade.
Contudo cabe refletir, qual o motivo da construção destes teatros em uma cidade do interior
cearense, na transição dos séculos XIX e XX, e no caso do Theatro São João em meio a um período
de forte calamidade social e econômica gerada pela seca de 1877–1879? O que animava as elites
locais a se lançar na empreitada da construção de espaços de divertimento público, levando em
considerações que todos os teatros citados são ações de particulares? Qual o papel da arte e das
práticas culturais para a sociedade da época? De que forma a presença destas casas de espetáculos
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influenciavam as práticas culturais e as sociabilidades do lugar?
O teatrólogo e estudioso do teatro cearense Marcelo Farias afirma: “nenhum movimento
teatral começa com a construção de um teatro. (...) a construção de uma casa de espetáculos é o
coroamento de todo um período”. (COSTA, 2007: 14) Assim sendo, cabe-nos refletir sobre o
período em que é levada a cabo a empreitada da construção destes teatros na cidade, que sentidos
essa ação guarda e de que forma influenciava a vida social e cultura da sociedade de Sobral.
No âmbito da produção estadual, as obras que tratam sobre a história do teatro cearense
grosso modo dividem esforços entre duas abordagens: uma que discute a gênese do teatro no estado,
procurando investigar suas origens e influências, e outra relacionada à construção de suas primeiras
casas de espetáculos.135
De tais obras destacam-se as referências ao Teatro José de Alencar, como símbolo maior das
artes cênicas no estado, espécie de templo por onde os maiores espetáculos e companhias teatrais do
Ceará ou que por aqui estiveram têm passagem obrigatória. Sendo eminente à centralidade ocupada
por Fortaleza dentro destas análises, consolidada não somente como capital administrativa, mas
também como capital cultural, de onde saem os paradigmas que influenciaram a escassa e sempre
amadora produção cearense. (COSTA, 2007)
Dentro desse contexto, as menções a cidade de Sobral no que se relaciona a história do
teatro no estado, se resumem basicamente as referências ao edifício do Theatro São João, justificada
pelo fato de ser este um dos teatros mais antigos do Ceará. Assim, uma série de relações perpetradas
a partir das práticas teatrais, da produção de espetáculos por grupos locais, dos “rituais” de acesso e
regras de comportamento durante a ida a este estabelecimento, a importância de tais práticas na vida
social do período, acabaram ficando a margem desta produção.
A monumentalidade expressa pelo Theatro São João136 em sua imponência quase “sacra” no
tecido citadino, levando alguns moradores “desavisados” a se benzer ao passar em frente ao imóvel,
cena recorrente no cotidiano da cidade, nos permitem vislumbrar a presença de um discurso
fundante da identidade local, que tem como um de seus elementos essenciais um suposto requinte e
135
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Sobre a gênese do teatro cearense, ver: COSTA, Marcelo Farias. Teatro em primeiro plano. Fortaleza: Grupo
Balaio, Casa da Memória Equatorial, 2007. E também: COSTA, Marcelo Farias (org.). Teatro na terra da luz.
Fortaleza: Edições UFC, 1985.
Ao longo dos seus anos de existência o Theatro São João passa por uma série de intervenções que alteraram sua
estrutura interna. Assim antes de sua última reinauguração no ano de 2004, foram realizações atividades de
prospecção arqueológica que mediaram o projeto de restauro do edifício, que procurou resgatar as feições internas
da casa de espetáculos. Após este momento buscou-se também oficializar a grafia do seu nome com “th” (theatro),
como costumam manter as casas de espetáculos mais antigas. Neste trabalho, a grafia do termo teatro com “th”,
serve também para diferenciar o fazer artístico (teatro) do edifício teatral (Theatro).
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apreço pelas artes. A esta prerrogativa se alia a ideia de um suposto pioneirismo e vanguarda da elite
local inclusive em relação a capital cearense, que justificada pela diferença cronológica entre a
construção do Theatro São João – realizada vinte anos antes que a do Theatro José de Alencar, fator
de destaque nos textos que se referem ao Theatro como um monumento consagrado na história
local.137
Deste modo o centenário Theatro, se apresenta na cena da história local, como símbolo dos
tempos áureos, e do que seria o elevado grau de civilização dos sobralenses. Fruto da iniciativa de
um grupo de jovens intelectuais do período – Antônio Joaquim Rodrigues Jr. (conselheiro Joaquim
Rodrigues), José Júlio de Albuquerque Barros (Barão de Sobral, presidente da província do Ceará
entre os anos de 1878 a 1880), João Adolfo Ribeiro da Silva e o Domingos Olímpio, consagrado
romancista autor do livro Luzia-Homem – que fundaram em Sobral a associação cultural União
Sobralense, o Theatro São João têm sua pedra fundamental lançada em 3 de novembro de 1875,
sendo inaugurado no dia 26 de setembro de 1880, após cinco anos de construção, marcados pela
seca dos anos de 1877, 1878 e 1879, momento adverso que por sua vez potencializa os méritos da
empreitada.
Um exemplo de fonte onde se apresenta uma escrita oficial legitimadora dos enunciados de
grandeza do Theatro São João e que enaltece a singularidade deste feito em consonância com certo
pioneirismo da elite local, pode ser encontrada nos textos do padre Francisco Sadoc de Araújo,
importante referência na composição do discurso oficial sobre a história da cidade de Sobral. Nesse
sentido, sobre a construção do Theatro e sua idealização pela União Sobralense, Araújo escreve:

Não é de admirar que estes quatro ilustres sobralenses [Domingos Olímpio,
Antônio Joaquim Rodrigues Júnior, José Júlio de Albuquerque Barros e João
Adolfo Ribeiro da Silva] residindo ao mesmo tempo na cidade natal e
dotados de tanto talento, resolvessem incentivar os homens ricos da terra a
organizar uma sociedade que tomasse a peito a tarefa de construir uma obra
cultural que projetasse a cidade e pudesse continuar o trabalho pioneiro do
acanhado Teatro Apolo que, pelas limitações físicas de sua sede, não tinha
condições de expandir. (ARAÚJO, 2005: 115)
Nos textos de Araujo, podemos ver a incidência desta maquinaria discursiva que cria o lugar
do Theatro São João na história e na cultura da cidade de Sobral, onde seu edifício emerge enquanto
137

O São João é cronologicamente o segundo teatro mais antigo do estado, inaugurado em 1880. Fazendo parte da
tríade dos teatros antigos cearenses, sendo antecedido pelo Teatro da Ribeira dos Icós, na cidade de Icó, datado de
1860, e sucedido pelo Theatro José de Alencar na capital, de 1910.
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símbolo que dar-se a ler como um “... empreendimento gigantesco da sociedade sobralense (...).
Orgulho de cada um de nós e expressão vigorosa do valor de nossos antepassados.” (ARAUJO,
2005: 118)
No entanto, por mais que o São João se apresente e se faça ler enquanto símbolo
representativo dentro da história de Sobral, seja como monumento de vanguarda, que atesta o gosto
pela arte e a erudição de uma sociedade, seja enquanto patrimônio histórico, único edifício tombado
como patrimônio estadual na cidade,138 ao mesmo tempo em se inseri em um dos principais núcleos
do centro histórico tombado como patrimônio nacional; a história das práticas teatrais, dos usos
desta casa de espetáculos por artistas, atores, atrizes, diretores, produtores e público deram vida a
este espaço e a cena cultural da cidade, se encontra negligenciada na história e na memória da
sociedade sobralense.
A história do teatro sobralense enquanto narrativa sobre os sujeitos que se dedicaram em
diferentes tempos e de diferentes formas a tal arte, bem como sua relação com a cidade por meio do
seu público se insurge no enredo da historiografia de Sobral como o “indício de uma falta”, 139 que
negligenciou a dimensão de sua presença e importância enquanto elemento constituinte da cultura e
da sociedade local, e que se fez na cidade, à medida que construiu com seus atos e cenas a história
deste lugar.
Assim, uma série de relações perpetradas a partir das práticas teatrais, da produção de
espetáculos por grupos locais, da circulação de grupos visitantes, dos “rituais” de acesso e regras de
comportamento durante a ida a este estabelecimento, a importância de tais práticas na vida social do
período, acabaram ficando a margem desta produção.
Sendo o fazer teatral entendido nesta pesquisa como um elemento não só de fruição e de
divertimento, mas, sobretudo como elemento de sociabilidades, compreendendo a casa de
espetáculos, o fazer teatral e sua interação com a plateia, devemos pensar a relação entre prática de
difusão e circulação de usos problematizando questões como quais temas e motivos estavam
presentes nas encenações, quem escolhia os textos, o que influenciava a escolha dos textos e na

138

O Theatro São João é protegido por Tombo Estadual segundo a lei n° 9.109 de 30 de julho de1968, através do
decreto n° 16.237 de 30 de novembro de 1983.
139
Esta proposição foi desenvolvida por nós em pesquisas anteriores. Ver: SANTOS, Edilberto Florêncio dos.
Existir - fazendo, atuando: o movimento teatral na cena sobralense (1983- 1996). 2012. Monografia. (Licenciatura em
História).
Universidade
Estadual
Vale
do
Acaraú-UVA,
Sobral,
2012.
O Teatro como forma de Intervenção Social: A Saga de Entra e Saí no Reino dos Sobrados e o “Bom Humor PolíticoSocial” / Artigo de Especialização (Ensino de História do Ceará). Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Sobral,
2013.
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frequência do público aos espetáculos?
Por que a escolha de “A Honra de um Taverneiro” para inaugurar o Theatro São João, um
drama que desconstruía as relações sociais e que tem como personagem principal um representante
dos trabalhadores médios urbanos, que no enredo se sobressai em ações e em “honra” as elites
aristocráticas? Isto teria alguma relação direta com o fato de que as associações responsáveis pelas
primeiras ações em prol do teatro na cidade, o Club Melpômene e União Sobralense serem
formados me sua maioria por comerciantes urbanos, que acabam por encontrar dificuldades na
busca de apoio junto ao poder local?
Pensar o teatro como uma fonte para história, ou historicizar as manifestações teatrais,
consiste na possibilidade de acessar os meandros que aproximam a arte e o meio social que a
produziu, é entender que por meio de um movimento dialético, a sociedade produz arte, a arte
possível há seu tempo e espaço, na medida em que esta mesma produz e reproduz a sociedade e as
vivências dos sujeitos, artistas e público, que comungam de uma verdade metamorfoseada em
sentido estético.
Deste feito, a arte não imita a vida, ela brota de seu âmago prenhe de significações e signos,
em um processo de constante reinvenção da vida e das relações sociais. Pois como nos alerta o
antropólogo Clifford Geertz, ao lidar com as matérias da cultura humana “não podemos deixar que
o confronto com os objetos estéticos flutue, opaco e hermético, fora do curso da vida social.”
(GEERTZ, 1998: 146)
Em sua etimologia o termo teatro significa “lugar de onde se vê”, fazendo assim uma
referência direta ao local destinado a visualização das encenações e espetáculos na Grécia antiga.
Hoje o termo faz referência tanto ao trabalho realizado pelo ator, presente na arte de representar e
de levar ao palco personas e enredos resignificados pela arte, quanto ao local onde está arte é
realizada. Contudo, em nossa pesquisa o teatro busca ser lido como o “lugar onde” a sociedade “se
vê”, ou melhor, onde a plateia sobralense se viu, mas também e de forma essencial, era vista e se
fazia ver atrelada aos ideais de erudição, civilidade, modernidade em voga no momento. Desta
forma, para o nós o termo teatro se apresenta como o “lugar de onde se vê” e se faz a História.

Vida Teatral, Civilização e Costumes.
Segundo Walter Benjamim “o palco não se apresenta sob a forma de ‘tábuas que
significam o mundo’ e sim uma sala de exposição, disposta num ângulo favorável.” (BENJAMIN,
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1994: 79) Desta forma, nosso trabalho assim como no palco da concepção benjaminiana, o Theatro
São João se insurge enquanto “ângulo favorável” para discutir os ideais de civilização e
modernidade que reverberavam no interior cearense no período do final do século XIX e primeiras
décadas do século seguinte, e que nos permitem entrever “a existência de uma estrutura particular
de relações humanas, de uma estrutura social peculiar, e de correspondentes formas de
comportamento.” (ELIAS, 1994: 73) percebendo também suas fragilidades e as formas de
resistências criadas em sua decorrência.
Nesse sentido é extramente interessante observar os diferentes discursos relacionados ao
Theatro, e que se relacionam a sua construção, mas a ultrapassam, dando conta de suas
programações, das práticas sociais e culturais desenvolvidas a partir de sua presença na vida da elite
sobralense, as formas como seu uso afetou certos padrões de relações e a forma com estes grupos se
viam e se faziam ver.
Nossas principais fontes para o desenvolvimento da pesquisa serão de caráter hemerográfico
lançados no período recortado pelo projeto. Nesse sentido foram levantadas e transcritas notas e
colunas dos jornais “Sobralense”, “Gazeta do Sobral”, “A Cidade”, “A Lucta”, “Correio da
Semana”, a partir de pesquisas realizadas no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, e
nos arquivos do Projeto Porão da Memória da Secretaria municipal de Cultura e Turismo de Sobral,
que tinha compilado através de pesquisas realizadas nos ano de 2008, alguns jornais da Biblioteca
Menezes Pimentel, espaço onde será realizada uma pesquisa direta com o decorrer deste trabalho.
“A leitura dos discursos expressos nos jornais permite acompanhar o movimento das ideias
que circulam na época”. (CAPELATO, 1994: 34) Por meio desta tipologia de fonte nos foi possível
tangenciar o cotidiano das apresentações na cidade, que grupos se apresentavam, se eram locais ou
caravanas itinerantes, quais as peças e autores encenados, como os espetáculos eram recebidos pelo
público devido a sua frequência as apresentações, quais as estratégias de divulgação dos grupos
teatrais.
Tais informações nos trazem um interessante panorama sobre o período, lançando pequenos
feixes de luz que nos permitem pensar e escrever uma história sobre a vida teatral da cidade,
rompendo com a hegemonia da arquitetura e do prédio tombado, para pensar a circulação de
pessoas, ideias, comportamentos e de uma produção estética por meio do fazer teatral.
A própria natureza dos jornais fermentou a opção metodológica pelo cotejamento e aferição
das fontes. Como no caso bastante singular presenciado na transição entre as duas primeiras
décadas do século XX, quando podemos ver nas edições do jornal “A Lucta” de influencia
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democrata e no seminário da Diocese de Sobral, “Correio da Semana”, semana a semana as
divergências de opinião entre os articulistas quanto as companhias e encenações que circulavam nos
palcos da cidade, no São João e no “theatrinho” do Club Democratas. Críticas que recaiam não
quanto à qualidade técnica das produções cênicas, mas sim, nas questões relacionados à
transgressão da moral e dos bons costumes, bastante defendida pelo jornal religioso.

Pondo de parte o valor dos artistas, que não discutimos não podemos deixar
de lançar aqui o nosso protesto contra as não pequenas affrontas á moral que
se fizeram exhibir no palco daquella casa de divertimentos. Ao que fomos
informados, a actriz Martha Gouvinden veste-se com absoluta indecência,
como si a nossa platéa estivesse habituada a espectaculos de cabaret. Alem
disto, certas danças que se executaram ali são altamente indignas e
condemnadas.(SIC) (Correio da Semana, 24 de maio de 1924.)

Nos jornais do período são recorrentes as exortações relativas à necessidade e importância
da construção do Theatro São João. Na edição de 20 de junho de 1875, o Jornal “O Sobralense” diz
o seguinte sobre a edificação da casa de espetáculos:

A ideia da construção de um teatro nesta cidade, obteve geral aplauso e, à
porfia todos concorreram subescrevendo ações, que se acham representando
o valor de onze contos de réis, talvez até esta data. A questão não é de ganho
material, e sim de progresso moral que todo espírito que não seja retrogrado,
acolhe com entusiasmo.
Em outra página da mesma edição deste jornal afirma-se sobre esta empreitada que a mesma
busca construir “um teatro condigno do estado de civilização desta cidade”. Cabe lembrar que
Sobral já tinha um espaço dedicado às artes cênicas na cidade, o Theatro Apolo, localizado na
antiga Rua da Gangorra, abrigando as atividades do Clube Melpômene entre os anos de 1866 a
1910, permanecendo ativo inclusive contemporaneamente ao São João. No entanto, “as elites
reivindicavam, em cada localidade (...), a construção de teatros que estivessem à altura de sua
sensibilidade dita civilizada sem o que não haveria vida teatral” (ARANHA, 2008: 104), e neste
período, a ausência de vida teatral era um sinônimo de atraso quanto aos padrões de civilização.
Assim, percebemos por meio dos jornais do período que conceitos como o de “civilização” e
“progresso” estavam na ordem do dia e no ideário da sociedade letrada local, onde equipamentos
urbanos como os teatros e posteriormente os cinemas, que ganha visibilidade e destaque a partir da
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década de 1910, funcionavam como espécies de termômetros com os quais se costumava medir o
nível de progresso de uma cidade. De modo que, a frequência a estas casas de espetáculo se
configuram um divertimento social, condizente com os parâmetros de sociabilidade e de vida
noturna, símbolos da modernidade e dos hábitos civilizados que se disseminavam entre as elites.
Deste feito, mesmo percebendo a forte influência e proliferação de certos “padrões da
civilidade”, é necessário pensar, conforme sugere Nobert Elias, que sua assimilação não é uniforme,
pois passa por clivagens e segmentações, obedecendo a critérios sociais e de classe, assim como seu
estabelecimento pressupõem certas acomodações e momentos de transição configurando “uma
curva civilizadora”. (ELIAS, 1994.)
Nesse sentido é possível encontrar nas páginas dos jornais uma série de admoestações a
posturas que iam de encontro aos ideais propalados de civilidade e progresso, e que procuram
exortar a população para a necessidade de uma atitude condigna ao estado de civilidade que se
almeja ter e mostrar. De tal modo, que a edição do Jornal Sobralense do dia 26 de setembro de
1880, ao tratar sobre a inauguração do Theatro São João, fazia a seguinte advertência:

Reiterando o apelo que dirigimos à generosidade do povo sobralense, no
sentido de concorrer ao espetáculo com que uma plêiade de jovens vai hoje
estrear na cena dramática, nós recomendamos à autoridade dos dignos pais
de família o cuidado de proibir dentro do recinto do teatro o uso do fumo e
daquela algazarra infernal que tão tristemente recorda a plateia do antigo
teatro. A ordem e da decência que um auditório civilizado deve guardar nos
espetáculos públicos são os motivos que determinam a nossa respeitosa
recomendação.
Os problemas relacionados ao mau comportamento se repetem nas folhas dos periódicos
locais permitindo perceber certa dificuldade em instaurar um padrão de comportamento entre o
público que frequente este tipo de atividade. No jornal Gazeta do Sobral do dia 21 de julho de 1881,
traz a seguinte advertência: “A descomunal algasara da platea no theatro do domingo passado, não
recommenda a uma sociedade que tem foros de civilisada.” (SIC)
Com o advento do cinematografo e a invasão do cinema a partir da segunda década do
século XX, suplantando a criação de teatros em prol da proliferação ou transformação das casas de
espetáculos já existentes em Cines-teatro, como o que acontece em Sobral com o São João, a sétima
arte foi apropriado pelo imaginário das elites letradas como um elemento representante por
excelência da vida moderna “a influenciar o cotidiano no tocante à adoção de hábitos e
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comportamentos marcados por uma nova sensibilidade.” (ARANHA, 2008: 105)
Por outro lado, a vulgarização do acesso a este tipo de divertimento por meio da diminuição
do custo dos ingressos, terminam por exacerbar as brechas e resistência ao discurso civilizador,
mostrando os conflitos de classe dentro do espaço físico dos Cines-teatro, evidenciada pela
separação do público dentro do recinto, chegando muitas vezes a confrontos físicos levados as vias
de fato. Assim, nos jornais das primeiras décadas do século XX é convencional se encontrar
crônicas sobre as transgressões “as leis da boa civilização”, e sobre a extinção de “hábitos poucos
recomendáveis numa cidade civilizada” como os de cuspir no chão, fumar durante as sessões de
cinema ou apresentações de teatro, e jogar pontas de cigarros sobre os outros níveis de acentos.
Estes conflitos são característicos de tal maneira que o Jornal Correio da Semana do dia 11 de
outubro de 1918, chega a sugerir a restrição de acesso ao Cine-teatro por parte da “caboclada
maltrapilha, suja, que passa todo o tempo fumando e cuspindo transgredindo as leis de boa
civilização.”
Os discursos em torno do Theatro São João, os ideias de civilização, acabam sofrendo
fissuras, como um tecido que não suportando mais os movimentos contrários se deixa marcar por
estrias. Assim, ao discurso oficial se constroem contradiscursos ou mesmo negociações pois “existe
um espaço entre a norma e o vivido, entre a injunção e a prática, entre o sentido visado e o sentido
produzido, um espaço onde podem insinuar-se reformulações e deturpações”. (CHARTIER, 1995.
p. 180)
Contrariando a construção que apregoa ao São João um lócus privilegiado nos discurso
sobre o período áureo de desenvolvimento econômico e cultural da cidade de Sobral, são
recorrentes as assertivas e notas nos jornais que mostram que a casa de espetáculos da cidade, sofria
com grandes intervalos sem programação em seu palco, e também com a baixa frequência do
público as apresentações.
Em texto publicado no dia 12 de junho de 1918 no Jornal A Lucta, mobilizando a população
para a construção de um jardim publico na Praça Senador Figueira, o articulista traz uma tenaz
crítica a sociedade sobralense mostrando-a distante dos símbolos da vida urbana e da sociabilidade,
que denotariam uma cidade moderna para os padrões da época:

Os sobralenses, na sua maioria, só estão bem, longe dos bondes, longe das
avenidas, longe de qualquer bloco de caridade ou civismo, longe dos
proprios homens. A prova inconcussa do que ahi fica, encontramos a cada
passo: é na falta de frequencia ao nosso theatro e aos nossos clubs
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recreativos, é nas trevas das nossas ruas, é na regência dos cargos públicos,
é na falta imperdoável de não possuirmos um único automóvel, uma simples
avenida... (SIC)
Em uma crônica intitulada “Uma visita ao theatro S. João” publicada na edição do dia 21 de
julho de 1915 deste mesmo jornal, o autor, que assina pelo pseudônimo de Justus, nos leva a uma
visita ao Theatro durante uma noite de sessão de cinema, descrevendo o lugar e os hábitos de seus
frequentadores. A crônica é mais significativa na crítica contundente a alguns hábitos culturais e a
ausência de uma vida cultural atividade da população representada pela frequência ao theatro,
evidenciado pelo maior numero de pessoas no “sereno” do que no interior da casa de espetáculos.
Acompanha-me hoje, leitor amigo, ao nosso theatro. Para que não te ponhas
lá com exigências, notando a falta de conforto e até mesmo de cadeiras,
previno-te desde já que aquillo não é do governo; é de uma dúzia de
patriotas beneméritos que na seca de 77, querendo dar serviço ao povo
faminto, nos dotou com esta casa de espectaculos.(...) Afinal, eis-nos
chegado. Vês que grande movimento e concorrência aqui à frente do
theatro? Dir-se-ia que é animadora a frequencia ao espectaculo. Mas não te
illudas, lá dentro não está ninguém. Isto é apenas o “sereno”, o nosso povo é
fanático por um “sereno”. E, se duvida, entremos. (...)Ouves? Parace estão
pralli a dizer que não há espectaculo, por falta de frequencia, mas não te
impacientes, aqui é isto mesmo: annuncia-se o espectaculo para as 7 horas e
leva-se até 9 esperando pelos frequentadores que á esta hora já estão nos
braços de Morpheu, sonhando que uma vez tinha espectaculo e elles quando
iam deixando o leito, se accordaram na occasião em que o espectaculo
terminava. E o que mais me aborrece aqui é essa massada. Dizem que a Job
[Jó] nunca faltou a paciência, isto, porém, não admira, porque elle nunca
veiu ao cinema no S. João e nem nunca viajou aos trens de Sobral. (SIC)
.
Assim, das páginas dos jornais temos a percepção que a cidade tinha de si e de seus
habitantes, espelhada dentro do ato de ir ao Theatro, tido como uma forma de divertimento e
fruição, mas também como prática social civilizada, que educava os sujeitos e alargava o padrão de
modernidade de uma população. Seja por meio das encenações, onde os melodramas e comédias
desempenhavam uma função quase didática, onde os bons costumes eram valorizados dentro dos
dramas e maus hábitos satirizados através das comédias; ou das normas relacionados ao acesso e
frequência às casas de espetáculo, o teatro desempenhava um importante papel na disseminação de
costumes e na efetivação de práticas de sociabilidade em uma sociedade que começava a desfrutar
dos prazeres urbanos modernos, na transição entre as ultimas décadas do século XIX e as primeiras
do século XX em Sobral.
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Nos motiva a compreensão tomada de empréstimo do pensamento benjaminiano onde o
palco, e no nosso caso o Theatro São João, se insurge enquanto “ângulo favorável” para discutir os
ideais de civilização e modernidade que reverberavam na sociedade sobralense, buscando a partir de
Walter Benjamin e sua análise sobre as produções culturais da sociedade capitalista, trabalhar com o
imaginário social, entendendo que a leitura de uma época passa pelas tentativas de decifrar suas
representações. (BENJAMIN, 1994.)
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COC “GOVERNA”, MAS NÃO REINA
Rosana Maria dos Santos140
Carnaval com Ordem
O reinado Momo não pode ser analisado apenas como uma expressão nacional ou um
símbolo de identidade. O Carnaval é um campo fértil para debater as dimensões de classe, gênero,
raça, ordem e poder. Ele não é um “escape”, ao contrário do que defendem alguns Cientistas Sociais
e Antropólogos141, que caracterizavam a festa como um momento propício para a emergência de
uma identidade genérica e nacional, oculta nos dias comuns.142
Estudar o Carnaval do Recife sobre uma ótica de “símbolo de identidade cultural” é
perigoso, pois é necessário estudar os fatos atípicos e as “normas surdas”,

143

ou seja, sujeitos que

fazem da festa o espaço para a subversão da ordem e da lei. Nesse sentido, torna-se importante
analisar as entidades políticas e outros órgãos que foram formados na tentativa de organizar a festa
de Momo no Recife.
O artigo parte de questões atuais e concordamos com Michel de Certeau, quando ele afirma
que o historiador está atrelado a um lugar social e parte de problemáticas do presente para construir
o passado. O reinado de Momo, ainda hoje é a principal festa do país. É a festividade que mais
recebe investimentos financeiros. O Planejamento e a evolução da festa estão atreladas as lutas pelo
poder entre os diversos atores sociais.144
Rita de Cássia Barbosa de Araújo, ao analisar as manifestações originadas no Carnaval do
Recife, afirma que elas nasceram entre as camadas populares urbanas. A festa passou a ser vista
como símbolo de identidade cultural para os recifenses. Neste contexto, o período momesco
representaria a coesão social, a síntese dos elementos étnicos formadores do tipo brasileiro: o índio,
o negro e o branco.
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Uma das teses defendidas por Araújo, é que o “mostro popular” ano a ano estava
conquistando as ruas no final do século XIX e inicio do século XX. O reinado de Momo da elite era
vulnerável as oscilações econômicas, e isso, foi um dos motivos que fez crescer na cidade do Recife
o Carnaval popular. O povo se utilizava de várias estratégias para consolidar o seu espaço e
principalmente para “salvar” o Carnaval, tendo em vista que já no século XX os periódicos
anunciavam: O Carnaval declina a olhos vistos. “Degrada-se Desmoraliza-se”.145
[...] a população regia enérgica e ativamente, sobretudo o mundo dos Carnavalescos,
que chegava a reunir clubes das mais diversas categorias para pressionar e exigir que
os comerciantes dessem também a sua quota na festa que era pública e de todos, e da
qual eles tanto se beneficiavam.146

Na segunda metade do século XIX, os grandes centros urbanos viviam o apogeu dos bailes,
ao mesmo tempo em que surgiam grupos de mascarados, formados pela mesma elite que
frequentavam os bailes, e que começaram a tomar conta das ruas. O surgimento desses grupos,
posteriormente fomenta o aparecimento dos clubes pedestres, que eram formados pela classe
trabalhadora da cidade do Recife. A rua passou a ser disputada: de um lado os grupos de mascarados
que andavam pelas ruas com seus luxuosos carros alegóricos, formados pela alta sociedade
recifense; do outro estavam os clubes pedestres compostos pela classe trabalhadora, conhecidos
como “monstro popular” que ameava invadir as ruas e apropriar-se da cidade. Para Araújo,
A invasão da rua pelo povo, pelo misero habitante dos mangues e das marés, era vista
com apreensão pelos membros das camadas dominantes. Intimidava-os,
amedrontava-os e levava-os a abandonarem os espaços públicos ou a refugiarem-se
no interior dos carros e automóveis, divertindo-se no corso, entre famílias. Até aquele
momento, a praticamente ignorava a existência daquela gente que mourejava de sol a
sol, que pegava no pesado e que fazia o serviço a que o branco e rico não se
submetiam. A imagem que se vislumbrava ao ver passar aquela multidão
ensandecida, recém-saída dos mocambos e da lama, dos formos e das padarias, dos
fundos das oficinas, das mesas da tipografia, dos galpões insalubres das fabricas e
detrás dos balcões das lojas e boticas, era a de um verdadeiro monstro popular. 147

No inicio do século XX o tratamento da impressa e da polícia com relação aos folguedos
sofre modificações. A imprensa, que antes se utilizava de um tom sarcástico ao se referir aos
folguedos, apresenta um discurso mais conciliador. Os jornais, com frequência colocavam em suas
colunas diárias, propostas de modificação para melhor ajusta-los ao modelo “civilizador”. Em 1910,
pela primeira vez os elementos das camadas pobres das agremiações foram retratados no Jornal
Pequeno. Enquanto isso, a elite tentava a todo custo fazer um Carnaval de rua excludente,
procurando afastar-se da classe popular, mas, o Zé povinho, ganhava as ruas e saiu vitorioso.
145
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Entre o final do século XIX e inicio do XX o Carnaval do Recife começa a sofrer
intervenções, cujo objetivo central era manter a disciplina e a ordem. As autoridades policiais e os
responsáveis pela organização da folia de rua tornam mais intensos o “policiamento” durante os
dias de Momo, pois as rivalidades entre os clubes se transformavam muitas vezes em violência.
Essa desordem nos dias da festa é um dos argumentos dados na década de trinta para
consolidar a necessidade da criação da Federação Carnavalesca Pernambucana - FECAPE. A
Instituição foi criada em 1935, e ficou responsável pela organização da festa até 1945. Entretanto,
em 1955 ela ainda tentava de várias maneiras permanecer com o mínimo da força e prestígio que
tinha antes.
O Surgimento da Federação Carnavalesca deve ser visto como um dos muitos resultados de
institucionalização do Carnaval do Recife e o controle do “mostro popular”.148 Para Lima, as elites
locais precisavam ter o controle sobre o reinado de Momo, acabar com violência, “livrar” a urbe de
“perigosos homens negros e pobres”. “Homens e mulheres que dançavam livremente pelas ruas
durante os dias dedicados a festa”.149
A Federação surgiu no dia 3 de janeiro de 1935. Ela foi idealizada por políticos;
comerciantes; jornalistas; indústrias estrangeiras e prestadoras de serviços urbanos, tais como:
Pernambuco Tramwaysn & Power C°Ltd e a The Great Western of Brasil RailWay C° Ltd. Essas
indústrias e prestadoras de serviços eram bastante conhecidas dos populares, sobretudo das camadas
mais pobres, pois não simpatizavam com essas empresas estrangeiras, pois as viam como
exploradoras no fornecimento dos seus serviços. Além disso, só permitiam trabalhadores de seu
país de origem, como era o caso da empresa Norte-Americana Eletric Bond and Share, cujo
presidente era J. Pinheiro, tesoureiro da Federação, que só empregava funcionários de nacionalidade
Norte Americana.
Segundo Rita de Cassia Barbosa de Araújo, a preocupação dos grupos de executivos das
companhias estrangeiras não estava centrada no desejo de sanar os conflitos existentes nas ruas da
capital pernambucana durante o Carnaval, mas sim fazer da festa um instrumento para que as
grandes empresas pudessem criar vínculos com as camadas populares, e assim ganhar mais
prestígio e aumentar os seus lucros.150
148
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A diretoria da Federação Carnavalesca era composta por grandes comerciantes e
empresários, com exceção de Mário Melo, que já tinha contato com as agremiações carnavalescas
muito antes da criação Federação.151 É valido lembrar, que pelo estatuto da Instituição, nenhum
membro deveria ter contato com os clubes Carnavalescos. Esse fato corrobora na defesa de que a
instituição foi criada para atender a uma demanda politica e econômica.152
Durante muitos anos a Federação Carnavalesca foi o principal órgão aglutinador do
Carnaval. Segundo o Anuário da Instituição, criado em 1938, sua função era diminuir as rivalidades
entre os grupos, assim como também criar uma maior disciplina e equidade na distribuição da verba
das agremiações. Dessa forma, a subvenção destinada aos grupos permaneceu invariável dos anos
de 1937 a 1945.153
Apesar de manter invariável durante muitos anos o investimento público na
organização das festividades Carnavalesca e da desvantagem no momento da
distribuição do dinheiro entre os próprios clubes (...) o patrocínio oficial do Estado
vincula-se a uma conquista da Federação, fato que desencadeia nos grupos uma
espécie de comportamento submisso, cujo modelo era definido em estatuto,
frequentemente revisto e consertado pelo Conselho Consultivo da FECAPE. Uma
forma de manter as camadas populares disciplinadas, vivenciando “fatos que nos
educam” e reproduzindo modelos que elevem o sentimento nacionalista defendido
pelo Estado Novo.154

A FECAPE tinha em seu estatuto o direito de participar periodicamente de todas as
atividades realizadas pelas agremiações, desde as reuniões de formulação dos regulamentos, escolha
da diretoria até o planejamento do calendário anual, opinando nas festas, na inclusão de palestras,
de seminários e outros eventos, que contribuíssem para o fortalecimento da unidade da pátria.
Alimentando a ideia de nacionalidade, porém, sem desviar as características tradicionais do
Carnaval pernambucano. A Federação iniciava uma forma de disciplinar o Carnaval da cidade.
Para Chartier, tanto as práticas culturais quanto os bens simbólicos constituem objetos de
luta sociais onde está em jogo sua classificação, sua hierarquização e sua consagração. Em suma,
para compreender a sociedade é preciso situá-la neste espaço de enfretamentos entre as relações que
unem dois conjuntos de dispositivos: de um lado, os mecanismos de dominação simbólica, e do
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outro lado às lógicas específicas em funcionamento dos usos de apropriação do que é imposto.155
Paulatinamente, o Carnaval foi sendo apropriado pelas elites políticas e forjando seu
sucesso como resultado do apoio politico local. O auxílio de ordem material e moral
eram garantidos pelo governo à FCP, ainda que não passassem de promessas vazias,
como forma de obter apoio das camadas populares brincantes. O Carnaval tornou-se
uma política pública, porque os políticos do Estado pareciam ter entendido as
possibilidades que poderiam ser trabalhadas pelo Estado junto à população como um
uso pedagógico da festa de Momo. Defender o Carnaval dirigido representou, nos
anos de guerra, a defesa do próprio Estado Nacional. 156

A Instituição carnavalesca ficou responsável pela organização da festa até 1945. Esse ano foi
marcado pelo fim do Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a guerra parecia ser
o menor problema para a Federação. Logo, os boatos de que não haveria festa de Momo naquele
ano foram suprimidos. Ela divulgava constantemente nos jornais que haveria Carnaval, a
mobilização para a realização da festa de Momo começou no inicio do ano. A FECAPE convocou
blocos, troças, maracatus e clubes, para começarem a pensar e preparar a festa, com o tema:
“Carnaval da vitória e da paz”.
O Carnaval é o assunto da cidade. Os festejos desse ano já não se podem negar,
marcaram êxito iniludível. O resultado da campanha feita pela Federação
Carnavalesca Pernambucana, agrupando nada menos de setenta clubes, blocos,
trocas caboclinhos e maracatus, a ajuda expressiva do comercio e indústria
pernambucana, os bailes que se anunciaram, as providencias tomadas no que diz
respeito á decoração e iluminação extraordinária das principais artérias da cidade. 157

Em dezembro 1945, Getúlio Vargas foi deposto e junto com ele foram todos os seus
interventores, dentre eles Agamenon Magalhães, que só voltaria mais tarde através do voto nas
urnas. Quem assume o governo do Estado é o General Demerval Peixoto, indicado pelo presidente
Eurico Gaspar Dutra.158
155

CHARTIER, Roger. Cultura Popular revisitando um conceito historiográfico. In: Estudos Históricos, Rio de
Janeiro, vol. 8, n°. 16, 1995, p. 185.
156
VIDAL, Francisco Mateus Carvalho. A Fresta do estado e o Brinquedo para os populares: História da
Federação Carnavalesca Pernambucana (1935-1949). Recife, dissertação de mestrado, UFPE, 2010,p.155.
157
CANAVAL de 1945. Folha da Manhã. Recife, 18 de jan, 1945, p.12.
Em uma noticia da Folha da Manhã de 1945, o jornal rende agradecimentos aos diretores da FECAPE, João
Lemos, Mario Melo, Rafael Alves e Armando Moreira Pinto que segundo o periódicos iniciaram uma campanha no
sentido de amparar as agremiações. A Federação Carnavalesca Pernambucana conseguiu arrecadar Cr$ 62.900 para a
promoção das festividades daquele ano. VESPERAS de Carnaval. Folha da Manhã. Recife, 25 de jan, 1945, p.10.
158
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Nos jornais o que observamos foi uma tentativa de consagrar o Carnaval como a festa da
alegria do povo, pois já não havia mais a ditadura nem a guerra. Porém, as agremiações ficaram
apreensivas, pois era melhor ser subvencionada pela Federação do que ficar sem subsídios para
fazer o Carnaval. Com o fim do Estado Novo, em dezembro de 1945, a Instituição perde força. No
reinado de Momo de 1946, a Instituição entra em colapso, e em 1947 a crise se agravou.
A justificativa do Interventor Federal era a indisponibilidade dos recursos; contudo
quando o Secretário da Fazenda foi procurado pelos integrantes de agremiações
filiadas à Instituição, a fim de que houvesse notícias da possível crise que assolou as
finanças do Estado, o Secretário foi categórico em dizer: não se passa de um boato.
A situação dos cofres públicos está ótima! O não financiamento do Carnaval era
mais partidária do que diziam os promotores do Carnaval dirigido. 159

O fato é que a FECAPE era uma Instituição criada e fomentada pelo governo anterior.
Desse modo, ela foi afetada pela falta de investimento do Estado. Os recursos recebidos não davam
para custear nem a metade do que a mesma precisava ter para promover o Carnaval; o auxílio do
governo que era de 50 mil Cruzeiros, passou para 8 mil. Segundo o jornal Folha da Manhã, a falta
de auxilio do governo ao Carnaval promovido pela Federação estava prejudicando não só as
agremiações, mais também a economia do Estado, uma vez que o fluxo de turistas estava
diminuindo. 160
No ano de 1947 a Federação carnavalesca deixou de ser também a intermediária entre a
Secretaria de Segurança Pública e as agremiações. O Estado passou a ser a principal entidade
organizadora da festa. A Federação se recusava a auxiliar o governo na promoção da festa, deixando
visíveis as divergências políticas. Diante da querela, a Instituição convida todas as agremiações a
não tomar parte do período momesco realizado pelo Estado. Naquele ano, inicia-se em Pernambuco
a greve das agremiações carnavalescas, que se uniram não em prol da Instituição, mas em defesa
dos seus próprios interesses.161
Para garantir que nenhum dos seus filiados desrespeitasse a greve, a Instituição divulga uma
nota no dia 29 de janeiro de 1947 no jornal Folha da Manhã, anunciava: “desautorizados de
angariar dinheiro no comércio e indústria os clubes e blocos”. A justificativa dada pela Federação
Carnavalesca era de que as associações filiadas resolveram não participar do Carnaval de rua, pois o
interventor federal negou o auxilio financeiro ao Carnaval institucional. A instituição declarava a
quarenta. Tese de Doutorado em História, Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2001.
159
VIDAL, Francisco Mateus Carvalho. A Fresta do estado e o Brinquedo para os populares: História da
Federação Carnavalesca Pernambucana (1935-1949). Recife, dissertação de mestrado, UFPE, 2010,p.172.
160
ESTÁ SENDO desprestigiada à Federação Carnavalesca. Folha da Manhã. 07 de jan. 1947, p.12.
161
O FRACASSO do Carnaval deste ano. Folha da Manhã. Recife, 12 de jan. 1947, p.12.
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seus clubes filiados, que nenhuma associação estava autorizada a angariar dinheiro da indústria e
comércio.162 O que podemos perceber diante do posicionamento da Instituição em proibir que seus
filiados buscassem outros meios de sobrevivência, foi a tentativa da Federação Carnavalesca de
pressionar o Estado a reconhecer a importância da Federação para o sucesso do Carnaval de rua.
A partir do Carnaval de 1947 houve o fortalecimento das disputas políticas na festa do riso.
Os jornais divulgavam o fracasso dos festejos momescos. Segundo os periódicos, o reinado de
Momo foi um evento policialesco de pequena proporção. O Carnaval promovido pelo interventor
Demerval Peixoto tinha tentado de tudo para obter o sucesso, mas fracassou. A razão para o fracasso
era respaldada pela falta de apoio dos grupos carnavalescos à entidade promotora do Carnaval.163
A greve da Federação trouxe para o cenário das políticas culturais, novos agentes
institucionais, que foram incorporados à organização pública do Carnaval, fomentando assim
outros valores, novas ideias e manifestações, que eram anteriormente, apontados como inimigos em
potencial do reinado de Momo do Recife. As agremiações enfrentaram o Estado, seus maiores
financiadores, elas sabiam a força que tinham, pois sem a sua participação à festa de rua estava
fadada ao fracasso.
Enquanto que a Federação tentava de várias maneiras permanecer com o mínimo de força e
prestígio que tinha antes, o Estado tinha se utilizado de diversos mecanismos para tentar coagir as
agremiações carnavalesca a tomarem parte do seu Carnaval. As investidas eram várias, desde
ameaças, coação a suborno as agremiações Carnavalescas. Porém, essas ações não implicarão o
resultado pretendido. Segundo o jornal Diário de Pernambuco,
(...) no ano passado, depois de nossa recusa de receber dinheiro para o Carnaval, o
que motivou o retraimento dos principais clubes, o interventor Dermeval Peixoto
quis emendar a mão e decretou o Carnaval oficial (...) Não foi desse mundo a
propaganda. Empregaram todas as armas, desde suborno à ameaça, para que os
clubes tradicionais aderissem ao Carnaval oficial. E tudo firme. No duro. Nem um
dos grandes clubes, três dos quais já festejaram seu cinqüentenário, aderiu. Ainda
outro dia, em plena assembleia, um negro velho contou com seus pares da federação
que foi chamado a policia para por na rua sua brincadeira. Davam-lhe tudo: licença
gratuita, música, dinheiro. Resistiu. Ameaçaram-no de prisão. Usou de estratagemas
e acabou mantendo sua solidariedade aos companheiros. O clube não saiu. Quando
por esses tempos, os xeleléus diziam e escreviam que o Carnaval oficial estava
aminado e seria brilhantíssimo, por mais de uma vez, perguntei se poderia haver
Carnaval sem o veterano Vassourinhas, sem o Pás, sem o Lenhadores, sem o
Toureiro, sem o Bola de Ouro, e nenhum destes se exibiria. E nenhum de fato se
exibiu, por onde se vê que o Carnaval oficial de 1947, teria sido tudo menos o
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NÃO FARÃO o Carnaval de rua. Folha da Manhã. Recife, 29 de jan, 1947, p.2.
JÁ FRACASSOU o Carnaval oficial. Folha Manhã. Recife, 16 de fev,1948,Capa.
VIDAL, Francisco Mateus Carvalho. A Fresta do estado e o Brinquedo para os populares: História da
Federação Carnavalesca Pernambucana (1935-1949). Recife, dissertação de mestrado, UFPE, 2010.
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Carnaval pernambucano.164

Depois da greve e boicote declarado ao Carnaval do Estado, os grupos alternativos
começaram a ganhar evidência. Um exemplo desses grupos foi a Associação dos Cronistas
Carnavalescos do Recife - ACCR, cujas propostas eram trazer para a festa a supressão da influência
do Estado sobre a brincadeira de rua, através de representações de que o reinado de Momo era uma
festa democrática.165
Os jornais do Estado começavam a anunciar outras entidades organizadoras da festa. Esses
segmentos encontraram mais apoio nas ações do Estado do que a Federação, pois aqueles
seguimentos não estavam vinculados à estrutura Estadonovista. A saída de Vargas do poder, e o fim
do Estado Novo fizeram com que o movimento de contestação a Federação se consolidassem.
Diante do discurso dos jornais, o trabalho promovido pelos Cronistas gerou grande
expectativa na população recifense. Novos concursos foram anunciados, o que provocou grande
receptividade entre os grupos carnavalescos e a população em geral. 166 Era comum encontrar nos
jornais manchete como: “Restabelecido o prestígio do Carnaval Pernambucano; o Frevo e o Passo
voltaram a dominar os festejos de rua”.167
A Federação mesmo ameaçada e constantemente recebendo críticas nos jornais, de um
possível “fracasso do Carnaval oficial”, não partiu para o ataque às entidades concorrentes, preferiu
não se posicionar, deixando transparecer que não iria colocar nenhum empecilho à Associação dos
Cronistas. 168As novas funções que a Federação Carnavalesca assumiu, era a de promover diversas
licenças para os clubes, elaborar contratos para serem utilizados nas negociações com o sindicato
dos músicos e a manter a paz e harmonia entre os grupos, inclusive entre os grupos de frevo e
escola de samba. Era também função da FECAPE determinar os padrões e as características
essenciais para a classificação de cada gênero de agremiação, ou seja, como deveria ser a
composição de um clube, bloco, maracatu, escola de samba, boi. Na década de 1960, a Federação
tinha em sua diretoria pessoas da “alta sociedade” pernambucana, tais como, industriais e
164

Diário de Pernambuco. Recife 16 de jan. 1948.p.2.
A associação dos Cronistas Carnavalescos era uma entidade fundada pelos jornalistas recifenses. A entidade era
constituída por um grupo de representantes dos principais jornais de Recife e da Rádio Clube de Pernambuco, cujo
objetivo era promover a festa de Momo.
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O Carnaval começava a ganhar as ruas e Pátios do centro da cidade: Pátio do Terço, Rua Vidal de Negreiros, Rua
de Santa Rita, Rua do Alecrim, Rua de São José, Rua da Palma, Rua do Hospício. Ruas que aguardam o frevo.
Folha da Manha, Recife 3 de fev de 1951,p.9.
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RESTABELECIDO o prestígio do carnaval Pernambucano. Folha da Manha, Recife 10 de fev, 1948.p.2.
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intelectuais.
No Carnaval de 1951, os jornais começam a evidenciar que era de total responsabilidade da
Prefeitura da Cidade do Recife, através da Diretoria de Documentação e Cultura promover e animar
o Carnaval de rua. Em 1955 o prefeito Djair Brindeiro sancionou a lei nº3346, de sete de junho,
oficializando o Carnaval da cidade que passou a ser organizado pelo Departamento de
Documentação e Cultura - DDC.169 Em 1956, sobre forte pressão popular, o prefeito Pelópidas
Silveira, convocou a Câmara Municipal dos Vereadores, para rever a lei nº3346/1955. 170 Segundo
ele, a normatização não preservava o tradicionalismo da festa Carnavalesca recifense. Com a
revogação da lei em 1956, as escolas de samba, não receberiam a subvenção paga pela Prefeitura da
cidade.171
De 1955 a 1972, o Carnaval do Recife passa por constantes mudanças na sua legislação. Em
1964, na primeira gestão do prefeito Augusto Lucena, foi criada a lei n°9355, de 14 de dezembro,
sendo constituída a Comissão Organizadora do Carnaval - COC, presidida pelo secretário de
Educação e Cultura, com representantes da Câmara Municipal, Federação Carnavalesca, Associação
de Cronistas, Associação Comercial, Federação das Indústrias, Governo do Estado e quatro outros
integrantes escolhidos pelo governante municipal.172
O “reinado” da Comissão Organizadora do Carnaval
As constantes mudanças na lei do Carnaval devem ser entendidas como uma tentativa do
poder público de transformar os centros urbanos em pólos turísticos, contribuindo para a
169

Djair Falcão Brindeiro assumiu o governo municipal em 15 de março de 1955, nomeado pelo governador Cordeiro
Farias, permanecendo até 14 de dezembro do mesmo ano. Durante a sua gestão realizou diversas obras na cidade,
tais como: a Restauração das fontes dos parques 13 de Maio, Praça da República, Praça 17, Maciel Pinheiro e
Entroncamento. Djair Brindeiro foi Médico do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IPAM), foi
professor assistente da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco em 1957 e 1958. Até 1961, presidiu a filial
de Pernambuco de Organização de Auxílio Fraterno (OAF). PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE. Galeria
dos Prefeitos. Disponível em: http://www2.recife.pe.gov.br. Acesso em 10 de agosto de 2015.
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Segundo Antônio Paulo Rezende: A eleição de Pelópidas Silveira, em 1955, se deu num contexto de esperança.
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carentes, atingindo a alimentação, educação, cultura e habitação. Tudo isso revela a forte intervenção do poder público
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modernização junto com a modernidade política. REZENDE, Antonio Paulo de Morais, O Recife: História de uma
Cidade, Recife, Fundação de Cultura da cidade do Recife, 2002, pp. 130-131.
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valorização do Carnaval. Segundo Maria Clementina Pereira da Cunha,
À medida que a tensão social e política crescem, pode-se notar uma mudança
sensível de tom em um debate no qual os limites da brincadeira tornavam-se tema
principal. Projetos pedagógicos e sentidos homogeneizadores ganharam corpo
dentro do carnaval, e o esforço de desqualificar qualquer prática que fugisse ao
padrão eleito como civilizado constituiu-se em um traço comum a intelectuais,
autoridades e carnavalescos de elite173.

A Lei que regia a Comissão Organizadora do Carnaval do Recife tinha por objetivo
gerenciar a festa de Momo, pois muitas agremiações não seguiam as regras nos desfiles oficiais e os
clubes realizavam seus bailes sem informar a polícia, o governo e a prefeitura os dias em que
ocorreriam as suas festividades. 174
Era de responsabilidade da comissão: organizar os formulários e as listas contendo o
quantitativo de brincantes das agremiações que recebiam verbas destinadas pela Emetur para a
realização da festa de Momo. No entanto, o que as pesquisas nos periódicos de circulação na cidade
revelam são as constantes críticas a Comissão Organizadora: atraso na distribuição da verba para as
agremiações, a decoração da cidade que não eram muito atraentes aos olhos do povo e dos turistas.
Segundo os periódicos que circularam na cidade do Recife, a falta de entusiasmo do povo
com relação ao Carnaval, não era apenas de ordem financeira. A causa principal do desânimo era a
falta de incentivo do Poder Público à maior festa de Pernambuco. Essa desorganização da festa foi
motivo de muitos comentários por toda a cidade, os foliões e as agremiações esperavam que a
Empetur, a Emetur175, COC, ACCR e todos os meios oficiais e entidades folclóricas se unissem para
trabalhar pelo soerguimento de uma festa popular considerada como uma das maiores, senão a
maior do Brasil.176
A Comissão Organizadora do Carnaval, à quem cabia por lei coordenar os festejos,
praticamente não funcionava. Diante do fracasso da Comissão, já havia um novo projeto a ser
173
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CLUBES poderão ficar sem policiamento, Diário de Pernambuco, Recife, 12 fev.1971. Caderno 1,p.3.
A Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), é criada no dia 3 de novembro de 1967, no governo de Nilo
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Organizadora do Carnaval (COC), na a realização da festa, posteriormente na década de 1970 a Emetur passa a
organizar o Carnaval em uma maior proporção, quando a (COC) deixa de organizar o Carnaval do Recife, passando
assim as suas atribuições para a Comissão Promotora do Carnaval (CPC). PERNAMBUCO, Diário Oficial 18 de
jun. 1968.
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discutido com o prefeito Geraldo Magalhães, que buscava estabelecer uma nova lei para o Carnaval.
O motivo para a necessidade da mudança de legislação seria que a festa precisava de uma
unificação da lei regente, ou seja, a mesma estava se desvirtuando de seu propósito inicial, devido a
várias entidades exercerem seu poder sobre a festa, o que gerava um descontentamento da
Secretaria de Cultura, dos foliões e das agremiações.
Os jornais evidenciavam a todo o momento que a festa de rua era decepcionante, enquanto
que os bailes dos grandes e pequenos clubes tinham total animação. O Clube Português,
Internacional, Naútico, Esporte e outras entidades sociais, tinham recorde de foliões. Nas ruas do
Recife, a falta de entusiasmo tomou conta do carnaval. Segundo o Jornal Diário de Pernambuco de
21 de fevereiro de 1971, a falta de animação das ruas ocorreu pela falta de interesse da COC e o
trabalho das duas empresas encarregadas de promover o turismo: Emetur e Empetur.
Mas não só de críticas viveu a Comissão Organizadora do Carnaval, várias mudanças foram
observadas na cidade, uma delas é no que diz respeito a ornamentar da cidade durante os dias de
Momo. Todos esses investimentos tinham por objetivo atrair novamente os foliões para a rua no
período momesco.177 O alto investimento na decoração da cidade havia sido pensada no sentido de
chamar atenção do povo para a festa de rua. Porém, segundo os periódicos, não houve êxito.
As transformações também ocorrem na forma de apreciar o “espetáculo”. As arquibancadas
se consolidam nesse período fundamentadas no discurso:“ o público precisa ter mais comodidade
para

assistir aos desfiles”.178 Esse mecanismo tinha como objetivo transformar o folião em

expectador.

Segundo Certeau, na sociedade de espetáculo o poder econômico transforma as

representações coletivas em folclore, assim como também, aqueles que têm o poder econômico
transformam as suas ideologias em espetáculos. Excluem das festas tanto o risco como a criação. O
crescimento da “valorização” do cultural transforma o “povo” em “público” e nada mais, além

177

O papel das decorações carnavalescas estavam relacionadas à capacidade de transformar determinados centros
urbanos em territórios festivos e cenários espetaculares. Estes espaços são socialmente construídos por negociações
que definem seus usos, no sentido de que ornamentá-los funcionou como uma forma de atrair novamente o público
para brincar o Carnaval de rua, já não tão bem visto e disputado. GUIMARÃES, Helenise Monteiro. Uma cidade
engalanada! decorações de rua e salões de bailes no carnaval carioca. In CAVALCANTI, Maria Laura;
GONÇALVES, Renata. (Orgs) Carnaval em múltiplos planos. Rio de Janeiro: aeroplano, 2009.
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negócios. Recife: Bagaço, 2006, p.12.
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disso.179
Mesmo diante de algumas tentativas de restaurar o reinado de Momo do Recife, a Comissão
Organizadora do Carnaval, aos olhos dos políticos e intelectuais da época, falhou. E quando o
prefeito Augusto Lucena toma posse, um de seus principais desafios era trazer o povo para as ruas
durante o carnaval, com ordem e disciplina.
Diante do “fracasso” anunciado pelos jornais da época, a legislação que regulava a
organização do Carnaval do Recife sofre outra modificação com a lei de n°10.537, de catorze de
setembro de 1972. Pela nova lei as atribuições da Comissão Organizadora passaram para a
Comissão Promotora do Carnaval (CPC), vinculada a Empresa Metropolitana de Turismo (Emetur).
De acordo com o Jornal do Commercio do dia 24 de fevereiro de 1972, para que se
cumprisse a promessa do prefeito Augusto Lucena de que o Carnaval do Recife teria uma nova
estruturação, a Camara Municipal do Recife, mal havia terminado a festa de Momo, aprovou por
unanimidade, o que virá a ser a nova lei do Carnaval, instrumento que atribui a Empresa
Metropolitana de Turismo (Emetur) poderes para programar, patrocinar e promover o Carnaval do
Recife, sendo assessorada pela Comissão Promotora do Canaval (CPC), orgão criado pelo Poder
Municipal para substituir a antiga Comissção Organizadora, com participação de repesentantes da
Prefeittura, do Governo do Estado e outras entidades.180
Dessa forma, foi possível observar nesse período estudado, uma maior preocupação com o
reinado de Momo. Enquanto que na década de 1930 existia um interesse por parte das elites e dos
governantes de controlar homens e mulheres que dançavam livremente pelas ruas durante o
Carnaval, a partir da década de 1970, essa ideia muda, começa a haver um maior interesse em
motivar o carnaval de rua, todavia com ordem e disciplina.
As leis do Carnaval surgem a partir dessa necessidade de satisfazer o povo e ao mesmo
tempo controlá-los, delimitando assim, os seus espaços de atuação.

A COC é criada pela

necessidade de se instituir políticas públicas capazes de solucionar uma questão que há décadas era
destaque nos periódicos da cidade: “quem salvará o Carnaval do Recife da decadência”.
Nesse estudo, percebemos que a organização e planejamento de um Carnaval é algo
gigantesco, cheio de meandros e lutas por espaços, por parte das agremiações, políticos e o povo. A
festa é um processo de criação social que obedece a uma lógica determinada pela existência dos
179
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saberes e dos fazeres daqueles realmente fazem a festa de Momo no Recife: clubes, troças, blocos,
maracatus e caboclinhos, escolas de samba e os foliões. Sujeitos que se materializam nos
estandartes ou no próprio uso do espaço com os seus cortejos, a sua existência, os seus valores e o
seu “poder” de influência na vida social e cultural da cidade. E esses sujeitos estão sempre em busca
de melhores carnavais, a procura de mais espaço e voz. É um desejo incessante de querer sempre
mais.
A análise da festa de Momo nesse período nos levou a caminhos e problemáticas plurais,
uma vez que o Carnaval obedece a uma função pedagógica, em que se deve moldar valores e
condutas. A festa torna-se objeto de esforço e desejo dos administradores e planejadores para
ensinar novos costumes de civilidade e ordem. A folia representou a dialética de
resistência/dominação: para os populares um espaço para a subversão da ordem e da lei; e para os
governantes, a possibilidade de aproximação e controle social.
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COTIDIANO E TRABALHO DAS MULHERES ESCRAVAS E LIVRES POBRES NO
CRATO/CE NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX
Antonia Márcia Nogueira Pedroza181

O historiador que se dedica à temática do cotidiano das mulheres escravas se depara com
situações diversas. Com um mundo que é entrelaçado pelas tramas dos seus amores, pelas
negociações de seus relacionamentos, fossem eles consensuais ou oficiais. Mas também pelos seus
medos em momentos de possíveis separações de seus filhos, pelas possíveis fugas, castigos,
astúcias para evitar os castigos, ou realizar suas vontades, pelos laços de amizade e pelas tensões
nas relações de trabalho. Irineu Pinheiro se reporta a um desses fatos cotidianos.

No Crato observamo-las, (as mulheres) desde as primeiras horas do dia até a
tarde, acocoradas nas pedras do riozinho que passa pela localidade, a bater
nas mesmas pedras as suas peças, a ensaboá-las, a fazê-las quarar (còrar) à
margem do ribeiro. (...) Não era o rio sòmente o lavadouro do Crato, mas
também o banheiro público. Até os primeiros anos deste século ali se
banhava a melhor gente da terra. Todas as manhãs, passavam através das
ruas os banhistas, à mão o sabonete e ao ombro a toalha de feltro. Reuniam
num lugar chamado Poço da Escada, que era assim, uma espécie de clube ao
ar livre, em que se comentavam os casos da véspera, os políticos, os sociais,
etc. Reservada para as mulheres uma outra parte do corrente, o Poço da
Panela, um pouco abaixo. Às vezes as pessoas inescrupulosas, ocultamente,
iam espiá-las, afrontando as iras indignadas dos pais e dos maridos.
(PINHEIRO, 1950: 119, 120).
O texto acima foi escrito por Irineu Pinheiro, um médico nascido na cidade do Crato. Ele
viveu entre os anos de 1881 a 1954 e dedicou parte de sua vida aos estudos da história do Cariri
Cearense. Seus escritos muito têm contribuído para os trabalhos historiográficos sobre a cidade do
Crato, situada na micro-região do Vale do Cariri182. Este fragmento foi retirado de seu livro
intitulado O Cariri: seu descobrimento, povoamento, costumes, publicado em 1950, pelo Instituto
do Ceará. Ele aponta alguns pontos sugestivos para nossa análise. A narrativa de Irineu Pinheiro
pode dar a entender ao leitor que ele testemunhou aquela cena. Entretanto, sua narrativa foi
construída a partir provavelmente dos documentos de época que ele examinou, como documentos
de óbito, inventários e jornais.
181

182

Doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Ceará. Bolsista
da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP.
Foi no outubro de 1853, pela lei provincial nº 628, que o Crato passara a categoria de cidade, até então, detinha o
estatuto de vila desde o ano de 1764. Sua fundação está diretamente relacionada a um aldeamento de índios Kariris,
ainda na primeira metade do século XVIII.
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As passagens descritas por ele nos levam a duas observações. A primeira, que se trata de
uma cena de mulheres no trabalho, dedicadas à prática de lavar roupas, atividade exercida na cidade
do Crato, por mulheres, escravas e livres pobres. Nosso interesse neste artigo não é analisar a
atividade de lavar roupas, mas antes, atentar para os usos e práticas das mulheres escravas e livres
pobres, na cidade do Crato, na segunda metade do século XIX. A segunda, que se trata de uma cena
que apresenta uma potencialidade para a análise histórica.183 Refere-se às diversas possibilidades de
usos e práticas dos espaços sugeridas pela cena. Aqui, o rio pode ser interpretado por nós como um
espaço de reesignificação. Um espaço de trabalho, a partir da prática de lavar roupas, das mulheres
escravas e livres pobres, e de sociabilidades, a partir das relações que essas mulheres construíam
enquanto trabalhavam. Assim, o espaço do rio ganha novos significados, quando pensamos, por
exemplo, nas possíveis decisões políticas travadas durante os banhos, no rio. É possível, pensar
ainda, o rio como um espaço de conflitos, pequenos conflitos que aparecem no cotidiano das
pessoas, e que envolvem, por exemplo, a defesa da moral e do pudor, das filhas e esposas que
poderiam estar sendo espiadas, enquanto se banham. Essas são conjecturas sobre uma cena que não
está “dizendo tudo”. Os silêncios e as lacunas, poderão ser reveladores de tensões sociais que não
são explicitadas numa primeira aproximação do historiador.
Analisaremos, neste artigo, os lugares praticados, no trabalho, e em outros espaços, das
mulheres escravas e livres pobres, na cidade do Crato, na segunda metade do século XIX.
Exploraremos alguns autores que discutem esta historiografia, especificamente autores que poderão
dar algum suporte teórico a esta pesquisa e (ou) contribuem para problematizar nosso objeto de
estudo. Nosso objetivo será explorar, de maneira inicial, alguns conceitos que possam nos ajudar a
dar uma certa lógica ao conjunto de dados e fatos que nossa pesquisa está revelando.
Este artigo está subsidiado em duas tipologias de fontes: os inventários post-mortem, acervo
do CDOC (Centro de Documentação do Cariri), localizado na Universidade Regional do Cariri, na
cidade de Crato/Ce e o livro O Cariri: seu descobrimento, povoamento, costumes de Irineu
Pinheiro, mencionado anteriormente, que utilizaremos aqui como fonte histórica. A pesquisa está
em fase inicial, o que nos coloca diante de duas limitações. A primeira é que o atual estado da
pesquisa não nos permite grandes conclusões. A segunda, não nos permite trabalhar todas as fontes
enunciadas, em seu recorte temporal. Propomos a análise de uma pequena amostra dessas fontes e
problematizações acerca do nosso objeto de estudo.

183

Não poderemos aprofundar esta análise nesse momento, por tratar-se de uma pesquisa em caráter inicial.
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Analisaremos o mundo do trabalho, das relações das mulheres escravas da cidade do Crato,
na

perspectiva

dedicando

atenção

de
ao

uma
cotidiano,

história
com

suas

social
tensões,

das
seus

mulheres,

conflitos
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possibilidades de identificações, alianças e pactos entre os indivíduos. A noção de cotidiano que
iremos utilizar se inspira no trabalho da historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias. Para ela,
sempre relegado ao terreno das rotinas obscuras, o quotidiano tem se revelado na história social
como área de improvisação de papéis informais novos e de potencialidade de

conflitos e

confrontos, em que se multiplicam formas peculiares de resistência e luta. Trata-se de reavaliar o
político no campo da história social do dia-a-dia. (DIAS, 1995: 14-15) Pretende-se buscar os “elos
nas cadeias dos seres, dos quais fala a historiadora ao estudar as mulheres pobres de são Paulo do
século XIX. (DIAS, 1995: 17).
Nosso principal objeto de estudo, as mulheres escravas e livres pobres na cidade do Crato na
segunda metade do século XIX, não viveram isoladas, se relacionavam, em seu cotidiano com
outras pessoas, outras escravas e escravos, também com mulheres e homens livres, brancos, pardos
e negros. Nas palavras da historiadora Maria Sylvia de Carvalho Franco no livro intitulado Homens
livres na ordem escravocrata, “ele (o escravo) existiu como “presença ausente”, mas constante e
pesada, no mundo de homens livres”. (FRANCO, 1997: 9)
Em nossa estratégia de trabalho também não pretendemos isolar essas mulheres escravas,
mas trabalhar com esses outros grupos sociais, para melhor problematizar e compreender as
diferenciações sociais existentes naquela sociedade, assim como problematizar e compreender os
espaços que essa sociedade esperava que essas mulheres escravas ocupassem, mas também os
espaços que elas realmente ocupavam, uma vez que resistiam às condições e normas impostas.
Durante muito tempo a mulher seja como objeto, seja como sujeito esteve ausente das
pesquisas históricas. Não raro, esta foi percebida como vítima, passiva, sem autonomia e quando se
trata da mulher escrava esta situação se agrava. A partir da década de 1970 os debates a respeito da
mulher ganharam amplitude com o feminismo e a discussão de gênero. De acordo com a
historiadora Rachel Soihet:
O gênero se torna, inclusive, uma maneira de indicar as “construções
sociais” _ a criação inteiramente social das idéias sobre os papéis aos
homens e as mulheres. “O gênero” sublinha também o aspecto relacional
entre as mulheres e os homens, ou seja, que nenhuma compreensão de
qualquer um dos dois pode existir através de um estudo que os considere
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totalmente em separado. (SOIHET, 1997:279)
Assim, a historiografia passou a trabalhar novas temáticas, novas fontes, uma nova maneira
de fazer História, que permitem ao historiador perceber fontes ou métodos ainda não explorados,
mas que são riquíssimos para a compreensão de muitos momentos históricos por elas vivenciados.
Dessa forma, já temos estudos bem específicos, voltados para o papel social da mulher.
O trabalho da historiadora Maria Odila Dias intitulado Quotidiano e Poder: em São Paulo
no Século XIX, está inserido neste conjunto de trabalhos historiográficos que analisam as histórias
das mulheres sob novas perspectivas. A partir de processos criminais, a autora, reconstrói o
cotidiano das mulheres pobres, livres ou escravas em São Paulo no Século XIX. No entanto, Maria
Odila Dias não interpreta essas mulheres como simples vítimas, dos homens ou da história; pelo
contrário, a autora se refere a essas mulheres como construtoras de suas histórias, uma vez que as
mesmas conquistaram sua sobrevivência e a de seus dependentes a partir de suas práticas de
trabalhos informais e das relações que traçavam com a vizinhança.
De acordo com a autora, desde o período colonial muitas mulheres garantiam sua
sobrevivência e a de sua família com trabalhos informais. Essas atividades variavam de acordo com
as especificidades dos lugares, suas necessidades e viabilidades. As atividades informais estiveram
presentes no cotidiano das mulheres escravas e livres pobres da cidade do Crato. Na seguinte
relação de matrícula de escravos (documento em que, a partir de 1871, a lei obrigava que o
proprietário registrasse seus escravos) podemos perceber algumas das atividades praticadas pelas
escravas pertencentes a Jozé Geraldo da Cruz:

Izabel 44 annos Preta Conzenheira
Maria 19 annos Cabra Rendeira
Sabine 21 annos Preto Nenhuma
Felicidade 16 annos Mulata Fianhandeira
Rita 17 annos Preta Finhandeira
Raimunda 12 annos Cafuso Nenhuma
Thomás 20 annos Preto Nenhuma
[ ] 05 annos Preta Nenhuma184

Jozé Geraldo da Cruz, residente na cidade do Crato, era proprietário de oito escravos. Desse

184

Documento da caixa 11 (Relação de matrícula de escravos de inventário de 1872 de Jozé Geraldo da Cruz,
residente do Crato). Acervo do CDOC (Centro de Documentação do Cariri) Legenda: [ ] Ilegível. Obs.: Ortografia do
século XIX, transcrição realizada na íntegra.
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total, sete eram mulheres. Izabel, Maria, Felicidade e Rita apresentam atividades especializadas, a
escravinha de 5 anos de idade, cujo nome não foi possível identificar, estava fora da idade produtiva
e Sabine e Raimunda não apresentam um ofício definido, embora estivessem em idade produtiva.
A
6.797
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12.793
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pretos

em
e

pardos

1804
livres;

tinha

uma

1.091

pretos

população
e

pardos

escravos. Sua população total era de 20.681. (FUNES, 2004: 104). No século XIX na cidade do
Crato os escravos eram considerados peças valiosas. Os estudos sobre o assunto, no Brasil, revelam
que o valor dos escravos variava conforme algumas variáveis. No Crato, nesse período, na maioria
das vezes, o valor da soma dos escravos era superior ao valor da soma de todos os outros bens do
proprietário. Os mais valiosos chegavam a custar 1:000$000 (um conto de réis). De acordo com
Stuart Schwartz, possuir escravos conferia status ao proprietário. (SCHWARTZ: 1998). No entanto,
para adquirir o valor pago pelo escravo, era necessário que este produzisse. Dessa maneira, os
escravos em idade produtiva, que não têm um ofício registrado, apresentados acima, apesar de não
terem uma profissão definida, costumam praticar atividades diversas, operam em afazeres
domésticos, tarefas do campo, atuam aonde forem necessários para os seus proprietários. Sem
especificar as condições jurídicas dos sujeitos em questão, se são livres ou escravas, Irineu Pinheiro
escreve que:

No campo as mulheres tudo fazem: plantam roças, limpam-as e as colhem.
Auxiliam os vaqueiros, ordenando, de manhãzinha, as vacas, à tarde os
bezerros. (...) Só lhe são vedados os trabalhos mui pesados: cortes a
machado de árvores, pegas de bois a cavalo, etc (PINHEIRO, 1950, p. 118,
119 e 120).
A grande quantidade de escravarias com 1 a 10 escravos, apresentada por Darlan Reis
Junior, (REIS JUNIOR, 2010: 12) é um forte indício de que parte dos proprietários de escravos de
Crato contava com a mão de obra de trabalhadores livres e forros e/ou a sua própria mão de obra e a
de sua família. Partindo dessa premissa, trabalhamos com a hipótese de que, no Crato, escravos e
livres, muitas vezes, trabalharam lado a lado, nas plantações, nos engenhos etc. O que não significa
que o ambiente fosse um modelo de harmonia. Ana Sara Parente Cortez, em dissertação sobre a
família escrava no Crato na segunda metade do século XIX, analisa o mundo do trabalho dos
escravos e livres pobres. De acordo com ela, não havia uma rígida divisão social do trabalho, “tanto
uma categoria como outra realizavam quaisquer ocupações, ou seja, partilhavam o mundo do
trabalho”. (CORTEZ, 2008: 81) Assim podemos dizer que muitas das atividades desempenhadas
421

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
pelas mulheres eram praticadas tanto por escravas quanto por mulheres pobres, por exemplo: no
Crato as feitoras de redes vendem-nas nas feiras (...) outro mister exclusivo das mulheres é o de
fazer rendas e obras de crochê. O conhecimento dessas atividades praticadas pelos escravos adquire
relevância nesta pesquisa, na medida em que esse conhecimento auxilia na compreensão e análise
dos espaços ocupados pelas mulheres escravas.
Nossa proposta consiste em discutir esses espaços ocupados pelas mulheres escravas.
Dialogamos com o conceito de espaço do historiador Michel de Certeau, no livro intitulado A
invenção do cotidiano: Artes de Fazer, publicado originalmente em 1980. O autor procura
compreender as práticas culturais contemporâneas, sob um novo prisma, que não exclusivamente da
elite, como produtora de cultura. Enfatiza, os “fracos”, as pessoas comuns. Certeau, trabalha teorias
nas práticas cotidianas para entender as relações sociais. Analisa as artes de fazer das pessoas
“ordinárias”, suas táticas, seus usos dos espaços, suas práticas, transgressões. Analisa as
apropriações que produtores de cultura, dão aos espaços ordenados, a invenção do cotidiano dessas
pessoas comuns. De acordo com Michel de Certeau, o espaço é um cruzamento de móveis. (...) O
espaço estaria para o lugar como a palavra quando é falada (...) O espaço é um lugar praticado”.
(CERTEAU, 1994: 202)
Na cidade do Crato, os lugares praticados pelas mulheres escravas e livres pobres estão
diretamente relacionados às atividades que elas exerciam e suas relações de trabalho e relações
sociais. Irineu Pinheiro discorre acerca da preta Luciana, vendedora de doces de tabuleiros:
Fabricava pães do reino, isto é, de trigo, entregues, de manhã cedo, às
portas de sua freguesia, ainda quentinhos do forno. Quanto à siá
Quininha, baixinha, alva, de olhos verdes e cabelos louros, vendia em sua
casa, ou mandava oferecer nas ruas, em taboleiros levados à cabeça da
preta Luciana, pães-de-ló, pés-de-moleque, grudes feitos de goma
escaldada e coco ralado, tão alvos que pareciam de parafina.
(PINHEIRO, 1950: 204)
O espaço da rua se apresenta como um dos lugares praticados por essas mulheres. Para
Certeau, “um lugar é a ordem (...) Um lugar é portanto uma configuração instantânea de posições.
Implica uma indicação de estabilidade.” (CERTEAU, 1994: 201) A preta Luciana, possivelmente
escrava, transforma os lugares da rua em espaços, na medida em que constrói significados para
esses lugares. Para Michel de Certeau, a rua é um lugar, mas são os significados que os sujeitos dão
a esse lugar que transformam essa rua, esse lugar, em um espaço. Os espaços podem ser criados
pela narrativa. O autor pensa a cidade como um texto, um relato, passível de leitura.
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No entanto, existem duas maneiras de enxergar a cidade. A primeira é pela prática de
observar, segundo Michel de Certeau:

Aquele que sobe até lá no alto foge à massa que carrega e tritura em si
mesma toda identidade de autores ou de espectadores. (...) Sua elevação o
transfigura em voyeur. (...) Ela permite lê-lo, ser um Olho solar, um olhar
divino.(...) A cidade-panorama é um simulacro “teórico” (ou seja visual) em
suma um quadro que tem como condição de possibilidade um esquecimento
e um desconhecimento das práticas. (CERTEAU, 1994: 170, 171)
O observador é aquele que tem uma visão panorâmica. No entanto, ele não consegue
perceber as particularidades da cidade, os conflitos, as tensões, as práticas das pessoas. O
observador não pratica os lugares da cidade. Não constrói uma identidade. Os espaços da cidade
não têm sentido para o observador. Ele não é transgressor dos espaços ordenados. Apenas, admira
de longe, do alto.
A segunda maneira de perceber a cidade, é pela prática de caminhar. De acordo com Michel
de Certeau:
Mas “embaixo” (down), a partir dos limiares onde cessa a visibilidade,
vivem os praticantes ordinários da cidade. Forma elementar dessa, eles são
caminhantes, pedestres, Wandersmänner, cujo corpo obedece aos cheios e
vazios de um “texto” urbano que escrevem sem poder lê-lo. Esses
praticantes jogam com espaços que não vêem; têm dele um conhecimento
tão cego como no corpo-a-corpo amoroso. (CERTEAU, 1994: 171)
O pedestre não consegue enxergar toda a cidade, não tem a visão panorâmica do voyeur. No
entanto, o sentido das ruas é dado por aquele que vive as particularidades da cidade.
Compreendemos que as mulheres escravas na cidade do Crato não tinham a visão panorâmica da
cidade, de observador, mas o olhar do pedestre, que extrapola os mapas, a cartografia, transgride as
normas de ocupação dos espaços.
Certeau analisa o espaço do cotidiano. E é a partir dos conceitos de espaço e lugar de
Certeau que problematizamos nosso objeto de estudo. Objetivamos compreender o espaço dessas
mulheres escravas e livres pobres, seus lugares praticados. A preta Luciana oferece nas ruas do
Crato seus pães-de-ló e pés-de-moleque. São esses deslocamentos, essas transições de um lugar
para outro e todas as experiências vividas neste percurso que transformam os lugares em lugares
praticados.
Mencionamos acima algumas atividades exercidas pelas mulheres escravas e livres pobres.
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Contudo, identificar que essas mulheres vendiam doces, lavavam roupas, cozinhavam, fiavam,
faziam renda não é suficiente. Todavia são pistas para compreender os usos, as práticas e as relações
sociais dessas mulheres, no espaço do rio, no caso das escravas lavadeiras, possivelmente o espaço
das calçadas das casas no caso das mulheres que fiavam e faziam renda, o espaço da rua para as
escravas vendedoras de doces, ou outras mercadorias. No entanto, podemos encontrar essas
mulheres praticando outros lugares da cidade, extrapolando os mapas, transgredindo as normas
definidas pela lei para a ocupação dos espaços.
Por fim, este artigo buscou discutir teoricamente os lugares praticados pelas mulheres
escravas e livres a partir do conceito de espaço do historiador Michel de Certeau. Indicamos alguns
espaços possivelmente, ocupados por elas, o rio, a rua, as calçadas das casas. O espaço das relações
de trabalho se apresenta neste artigo como um dos lugares praticados por essas mulheres.
Identificamos algumas das atividades praticadas por essas mulheres, como, vendedoras de tabuleiro,
lavadeira de roupas, entre outras.
A pesquisa histórica requer articulação entre a teoria e as informações e pistas que se
encontram nos documentos. Procuramos construir essa articulação compreendendo a partir da
realidade social da escravidão um pouco do cotidiano das mulheres escravas e livres pobres na
cidade do Crato na segunda metade do século XIX.
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CONDIÇÃO FEMININA NO INICIO DO SÉCULO XX NA CIDADE DE IPU/CE: ENTRE
O LAR E O MERETRICIO
Antonio Iramar Miranda Barros
Do édito para regulamentar a prostituição de 14 de abril de 1830: “Art. 1)
... Igualmente fica-lhes proibido aparecer a qualquer hora e por qualquer
pretexto nas galerias, nos jardins públicos e bulevares. Art. 2) As mulheres
públicas só poderão se dedicar à prostituição nas casas de tolerância. Art. 3)
As mulheres autônomas, isto é, aquelas que não habitam as casas de
tolerância, só poderão ir a estas casas após acesos os lampiões de rua. Elas
deverão se dirigir diretamente a essas casas vestidas com simplicidade e
decência ... Art. 4) Elas não poderão, em uma mesma noite, deixar uma
casa de tolerância para ir a outra. Art. 5) As mulheres autônomas deverão
ter deixado as casas de tolerância e voltado às suas próprias casas às onze
horas da noite... Art. 7) As casas de tolerância poderão ser indicadas por um
lampião, e, nos primeiros tempos, por uma mulher idosa, que se manterá à
porta... Assinado: Mangin.”. (BÉRAUD, 1889: 1133-135)
Tanto a prostituição em si como quem a praticava sempre foram motivos de preocupação
por parte dos poderes constituídos e pela sociedade. Não obstante, existiam códigos de conduta e
observação geral para com as atitudes e espaços existentes na cidade.
Em Ipu, não raro, vamos perceber relatos de pessoas que trabalharam no quesito controle
destas mulheres, principalmente nas repartições da Força Pública, como era chamada a Polícia da
época em estudo.
Ficar na rua, transitar entre as “senhoras de respeito” e utilizar vestimentas que as
confundissem com “pessoas de bem”, tudo isto era motivo para que retaliações fossem provocadas.
No próprio meretrício, a luz, o modo como o balcão do bar era colocado, as bebidas servidas, as
músicas, os frequentadores, tudo tinha um padrão que deveria ser seguido.
Não só os usuários do meretrício com poder aquisitivo e social mais elevado frequentavam o
espaço. Havia também os useiros frequentes. Aqueles que faziam do meretrício sua morada e a
junção de todos estes parâmetros davam forma peculiar ao espaço meretrício. O lugar se confunde
com quem o utiliza, se faz dele e com ele, principalmente.
Entretanto, existem as forças externas, que provocam modificações espaciais que nem
sempre condizem com as reais intenções de quem vivencia determinados espaços. Uma força que
não só se manifesta em forma institucional, mas temporal, não percebida na sua plenitude, mas
existente.
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Estas forças podem ser apresentadas principalmente, naquilo que se acredita, enquanto
dogma, que se torna mais forte que a própria consistência racional. A família pode ser uma
demonstração desta força, principalmente quando ela está respaldada pela instituição religiosa,
representada no momento pela Igreja Católica.
O meretrício ipuense se formara ou fora impulsionado a se formar na parte oeste da cidade,
mas precisamente na saída para a cidade de Sobral, às margens do matadouro público, ou seja,
ambos os locais considerados sujos e que não poderiam ser aceitos na parte central e às vistas de
todos.
Mas a cidade vai crescendo geograficamente e observando mais atentamente percebe-se que
o meretrício ipuense passa a ser “sufocado” por prédios e repartições públicas de grande porte com
o decorrer dos tempos, mas a primeira a ser trabalhada ou construída, é a Nova Igreja Matriz de Ipu,
que tivera a benção da sua pedra primeira já no ano de 1914 com o Pe. Aureliano Mota e
localizando-se a cerca de dois quarteirões do foco do meretrício.
A Igreja Matriz de São Sebastião só vai ser concretizada em 1940, entretanto, desde o
período de sua construção ofícios religiosos passaram a ser ministrados no local em que a mesma
seria erguida.
Intencional? Vejamos as relações. Leonardo Mota, irmão do Pe. Aureliano Mota, veio de
Fortaleza para Ipu a chamado do irmão pároco justificando ser o Ipu uma cidade onde o progresso
era corrente e para um jovem jurista a carreira seria promissora. Leonardo Mota aqui chegando,
torna-se promotor de justiça e assume relação fraterna com a sociedade ipuense fazendo parte de
todos os escritos em jornais da cidade.
Aureliano Mota, que deu início à construção da Igreja, chega no ano de 1911 e sai em 1916
e desta data até o ano de 1947, o pároco foi Gonçalo de Oliveira Lima, irmão de Joaquim Lima, alto
comerciante da cidade, tido como grande intelectual da época, fazendo parte também dos jornais
escritos e um dos membros fundadores do Gabinete de Leituras ipuense, assumindo alto cargo na
organização deste. Em 1930 é nomeado intendente do município de Ipu, por conta do Golpe de
Estado instalado por Getúlio Vargas.
Em 1914, o presidente da Câmara de Vereadores era Abílio Martins, que assumiu a função
de chefe do Executivo Municipal e era também um dos organizadores do jornal Correio do Norte,
ou seja, mantinha estreito laço de amizade com todos os parâmetros sociais da cidade, (MELLO,
1986).
Assim, percebemos um emaranhado de intenções que se confundiam. O poder temporal,
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econômico, político e eclesiástico formavam uma cadeia de ligações que poderia transpor barreiras
inimagináveis se fossem colocados de maneira organizada, pois conforme percebemos, todas as
agremiações que existiam eram relacionadas.
Os juizes e promotores de justiça, quando em Ipu chegavam ou se já fossem da cidade,
imediatamente eram assediados para as agremiações e jornais oficiais, sendo sempre aquelas
consideradas na cidade como as melhores.
Todas as situações consideradas transgressivas, eram tachadas na cidade como desviantes e
por natureza, necessárias de que fossem combatidas. O jogo, o comércio aberto aos domingos, dia
sagrado para a Igreja e por isso proibido, as meretrizes, tudo era observado. Sobre o comércio e a
Igreja católica, vejamos manchete em jornal:
Em 1904 um grupo de commerciantes d’esta cidade, a frete dos quaes se
paz, Manoel Marinho de Sousa Lima, conseguio que fosse, por um Lei
municipal, fechado o nosso commercio aos domingos. Esta Lei mereceu
applausos de todos os que desejavam ver o Ipú na vanguarda do progresso,
emparelhando-se com as cidades civilisadas. (...)
Passados annos, alguns dos teimosos beneméritos, levantaram a idéia
retrograda de fazer a nossa Câmara Municipal derrogar a Lei referida,
contando para isto com o appoio de alguns vereadores. Foi isto ao tempo em
que por aqui passou, em visita pastoral, o Exmo. Sr. D. Manoel, o qual
sabendo da exdruxula pretensão, aproveitando a occasião em que a Câmara
Municipal d’esta cidade lhe fora cumprimentar, pedio encarecidamente a
seus vereadores, que não cogitassem de fazer cahir uma Lei, que equiparava
o Ipú às cidades adeantadas onde os domingos são consagrados ao descanso.
Mostrou o Exmo. Príncipe da igreja a vantagem da Lei que se pretendia
anular e as desvantagens de serviços aos domingos. Da presença do Srº
Bispo sahiram os nossos Edis certos de não consentirem no desproposito
projectado.
De certo tempo para cá, alguns commerciantes, po’ diversas vezes, tentaram
infringir a Lei alludida; foram reprimidos. Agora, porém, estão alguns,
desrespeitando ostensivamente a Lei municipal referida.
Há alguns domingos se vê quartos da Feira, com UMA SÓ PORTA aberta, e
os seus proprietários pretextando vender gêneros alimentícios aos operários
da Estrada de Rodagem, vendem tudo o que se procura comprar185.
Compreendemos então, a interrelação dos setores institucionais nos diversos pontos
existentes na cidade. A intervenção do Bispo do Ceará numa situação pertinente aos políticos de
Ipu, demonstra a força que esta instituição tinha nos acontecimentos que em Ipu se desencadeavam.
185

CORREIO DO NORTE . Commercio aos domingos. 27/05/1920. Ano III, nº 122. p. 01
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Interessante perceber também, que o lucro chegava a falar mais alto, pois alguns
comerciantes abriam “uma só porta” numa demonstração de “meio respeito”. Não acatavam por
completo a decisão dos políticos e o pedido da Igreja, no entanto não escancaravam sua insatisfação
por completo abrindo suas portas.
A Igreja Católica se assegurava de manter a ordem em todos os pontos e para isto contava
com a colaboração de seus parceiros em todos os campos, como já dissemos. Muitas vezes, estas
intenções se confundiam, pois as festas religiosas que em Ipu aconteciam, na sua grande maioria,
eram financiadas pelos grandes comerciantes e por quem representava instituições públicas de alta
contextualização.
Mas como a cidade é dinâmica e tem vida própria, as “cousas” aconteciam e se
manifestavam. Em Ipu, mesmo existindo todo um “projeto” de modernidade, acontecimentos
considerados extraordinários passavam a ser publicados e comentados com alarde, tanto nos
ambientes de conversas como nos altares das Igrejas e nos jornais apareciam os resquícios dos
acontecimentos comentados por grande grupo.
A população não percebia que muitos dos atos praticados e situações vividas eram frutos de
uma nova ordem que estava se estabelecendo em Ipu com a chegada da estrada de ferro. Um dos
fatos de maior relevância nos jornais, segue-se:

Em noite de 27 para 28 findo, pessoas residentes nas immediações do Açude
Breguedof, desta cidade ouviram vagidos de criança partindo do referido
açude.
O facto inexplicável despertou a curiosidade dos moradores de tal local, que
vencendo enfim o terror supersticioso, entraram n’agua e com grande
surpreza encontraram em um balseiro de matto, boiando milagrosamente
uma creança do sexo masculino.
Trazido o recém nascido às margens do Breguedof, verificou-se ter sido a
poucos momentos jogado ali com o fim de ser morto afogado, naturalmente
pela mãe desnaturada que procurava desta maneira occutar o fructo de um
amor criminoso.
Por vestigios inconfundíveis pela manhã foi verificado o local de
nascimento da creança, mesmo ali nas areias que marginam o Açude.
A policia tomou conhecimento do facto e procura a autora ou autores da
cruel tentativa de infanticídio.
Parece-nos que as diligencias vão em bom caminho, já estando conhecida a
progenitora do recemnascido, que ágio sosinha com o fito de occultar a
vergonha de seo estado clandestino.

429

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
Trata se do caso de pessoas do povo lá mesmo residentes186.

O Açude Bergdoff, na escrita e pronuncia correta, foi construído no ano de 1877, por conta
da seca que assolava o Estado Nordestino naquele ano. Projetado pelo engenheiro alemão do
mesmo nome, para homenageá-lo a população passou a chamá-lo no linguajar popular de
Breguedoff.
Não obstante, com a formação do meretrício ipuense, em suas margens foram construídos
casebres e pontos comerciais que serviam para as práticas meretrícias. Era de lá (do açude) onde a
população do meretrício retirava a água necessária tanto para lavagem como para o consumo
próprio e ao passar dos tempos, com as fortes chuvas que caíram em Ipu, suas barreiras não
suportaram a força das águas e ruíram, nunca mais sendo reconstruídas, formando assim um
aglutinado de casas que faziam a continuação do meretrício.
O local no ano de 1921 foi utilizado por uma meretriz como esconderijo e abandono de um
filho recém-nascido, “com a finalidade de que o mesmo morresse afogado”, pela mãe desnaturada
que procurava desta maneira “occultar o fructo de um amor criminoso”.
O amor criminoso, como retratado na matéria do jornal, poderia ser decifrado de várias
maneiras. Quem era o pai da criança? Geralmente as meretrizes possuíam incontáveis parceiros e
não era fácil saber quem realmente era o genitor. Nos cartórios de registros ipuenses, não raro se
acha registros de crianças sem o pai ou pai ignorado.
Quais eram as condições de sobrevivência desta mãe e a forma como era vista na sociedade?
Ora, a meretriz, como já viemos percebendo desde o inicio, não tinha a possibilidade de ascensão
social fácil. Sua vida era baseada numa constante luta pela sobrevivência, tanto como pessoa como
profissional.
Ter um filho, levá-lo para as condições de vida considera desregradas, num ambiente de
sexo e bebidas, recebendo homens, vivendo entre olhares e regras e ainda, ter ou não a aceitação por
parte das “madames”187 de uma

criança no “ambiente de trabalho” seria demasiadamente

complicado.

186

CORREIO DO NORTE 01/08/1921. Tentativa de Infanticídio. Ano IV, nº 186. p.01
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Sobre este conceito, ver: MONTEIRO, Francisco Gleison da Costa. A cidade e o meretrício: trilhas e
memórias do mundo da cancela: Tianguá-Ceará – 1950-2002. Fortaleza: Dissertação de mestrado pela UFC, 2004.
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Ser mãe para a meretriz, diferente do que acontecia com as famílias institucionalmente
organizadas, trazia sérios problemas para a sua vida enquanto mulher e profissionais do sexo.
Vejamos que a polícia fora acionada para resolver este problema e que o jornal oficial da
cidade fez questão de noticiar tal fato em primeira página, demonstrando a situação para a
população, como forma de angústia e velo para com tal acontecimento. E quem era esta polícia?
Infelizmente, em nossas fontes, só encontramos comentários sobre ações policiais, já
filtradas a partir dos interesses de quem escrevia, geralmente, “de cima para baixo”, portanto,
recorremos à história oral neste momento, para tentar entender um pouco de como funcionavam as
relações entre a Força Pública e o meretrício, a partir do depoimento de um velho policial
aposentado, não esquecendo o que nos disse Portelli, quando nos propomos a trabalhar com este
tipo de fonte. Vejamos:

A memória é um processo individual, que ocorre em um meio social
dinâmico, valendo-se de instrumentos socialmente criados e compartilhados.
Em vista disso, as recordações podem ser semelhantes, contraditórias e
sobrepostas. (PORTELLI, 1997: p. 16)
O policial que trataremos, chegou à cidade de Ipu na década de 50, mas frequentes eram as
suas investidas no meretrício, tanto a trabalho, como nos horários de folga e recorremos a ele, no
sentido de que tinha a experiência repassada por seus colegas mais antigos, como bem afirmou em
várias de nossas conversas. São semelhanças “compartilhadas”, nas palavras de Portelli.
Como eles tratavam as meretrizes, e sobre os temas aqui abordados, é enfático quando diz
que:
... agente tinha que manter a ordem. Essa determinação de prender as
raparigas se fossem pegas na feira partiu do delegado, um sargento muito
duro, que não queria “disordi” na cidade, nem bater de frente com a
população (...) mas eu nas hora de folga, também dava minhas “iscapulida”.
Eu gostava... 188

Estes policiais que deveriam manter a ordem, frequentavam o meretrício. Vejam o que diz o
soldado, quando narra que o “delegado” não queria “bater de frente” com a população. Mas que ele
188

F A E. (Identidade preservada, sendo utilizada somente as iniciais de seu nome) Policial aposentado, com mais de
40 anos de policia, aposentado com a graduação de sargento, fala muito orgulho das suas peripécias, segundo ele,
quando visitava o cabaré. Conclui dizendo que, cedo ia “botar moral”, depois fechava o cabaré para ficar com as
“putas”, com mais alguns companheiros. Trabalhou muitos anos em Ipu. Entrevista concedida em 26/05/2005
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também dava as suas “iscapulidas” junto com os companheiros e que gostava desta situação. Era
um jogo duplo.
A sociedade ipuense cobrava nos jornais o controle de circulação das meretrizes na cidade.
Mas agora era um caso excepcional. Além dos crimes cometidos para com a sociedade pelas
práticas meretrícias, uma criança fora literalmente lançada às águas de um açude para que
acontecesse o anonimato de uma situação ou fuga para a condição de vida em que a protagonista do
ato vivia.
A policia deveria agir com a utilização da razão, esquecendo as “amizades” existentes no
meretrício e os jornais, ao que se esperava também fazer suas cobranças no que se referia inclusive
à questão da vida.
No entanto, o que se percebe na edição seguinte é uma observância totalmente diferente do
que se esperava. A meretriz não fora colocada como “um monstro”, como na primeira edição, mas
como vítima da sociedade. Vamos à matéria:
(Uma pobre moça do povo deo a luz occultamente no açude Breguedof e
deixou o recém nascido em uma moita de capins. A creança foi salva
milagrosamente).
Ao sahir ca neste mundo
Foi logo escapando a morte
Sô mesmo filho... sem pai
Pode ter tão grande sorte.
Qualquer cria de casal
Não terá vida tão forte.
Qual Moysés salvo das águas
Salvou-se sobre o capim
Se Moysés fez tanta coisa
Que não fará o Negrim?189
J.P
A meretriz é chamada de “pobre moça”, talvez por conta da sua infeliz situação de vida, mas
não se esquece que ela “é do povo”, mundana ou à margem da sociedade. Suaviza-se a forma como
era tratada. Não se faz menção à retaliação ou punição que a mulher deveria ser submetida, mas ao
acontecimento em si, que passa a ser romanceado, mesmo que de forma depreciativa em alguns

189

CORREIO DO NORTE. Um facto cada semana. 07/08/1921. Ano IV, nº 187. p. 01
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pontos.
“Só mesmo filho... sem pai”, utilizando as reticências para não dizer diretamente: filho de
prostituta. Se fosse filho de casal, não teria tanta sorte. O filho da prostituta já nascia com o estigma
de que travaria uma batalha pela vida já no seu nascimento. Sua vida seria uma luta constante pela
própria sobrevivência.
Na vida em família regular, o filho já nasceria dentro dos padrões relativamente sociais e a
sua vida seria definida de acordo com as intenções dos pais. Previamente já se saberia qual o
destino dos filhos e a sorte não precisaria, a certo ponto, ser conclamada, pois as condições de vida
os direcionava provavelmente para o comércio ou para as faculdades de direito ou medicina, que
eram as mais procuradas no momento.
É um poema que demonstra muito dos valores da época. Talvez um dos que mais nos traz
reflexos de como a população que circulava entre os jornais percebia os demais integrantes da
sociedade.
“Se Moysés fez tanta coisa, Que não fará o Negrim”. O menino, mesmo já nascendo
vencendo a própria morte, sendo aclamado como “salvo das águas”, não perde a sua condição de
filho de prostituta e muito menos a sua condição racial. Pouco se percebia até então estas questões
nas escritas dos jornais, embora muito se achasse e se soubesse da forma como os negros ainda
eram tratados nestas primeiras décadas do século XX.
E ninguém mais falou no assunto. Não nos jornais. Não nos meios oficiais de comunicação
da cidade, não nos impressos. E ninguém sabe qual fora o fim tanto do menino salvo das águas e
nem de sua genitora, que tentara cometer o ato de infanticídio para com o fruto de suas relações
meretrícias.
Saber quem era o pai, esta seria a questão mais difícil de ser respondida. E este talvez nunca
tenha sabido do que acontecera com seu filho, logo ao nascer. O que se sabe é que existiram
especulações de várias maneiras, de prováveis pais para a criança, mas a história tomou o rumo do
silêncio e alguém criou a criança, sem podermos dizer quem tivera tal ato de coragem.
Uma família fora buscada para o Moisés Ipuense. E Moisés não veio salvar os seus.
1.1. Curso para recém-casadas: preparação e aceitação à vida mundana do marido
ADVERTENCIA: A leitura do presente livrinho é prohibida aos menores de
18 annos, mas muito aconselhada a maiores dessa edade e aos paes,
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principalmente.190
Por que uma advertência desta natureza em um livro escrito e impresso por órgãos religiosos
e direcionados para serem trabalhados nas Igrejas Católicas? Antes desta análise, vamos ver as
condições reais desta fonte191.
Embora fosse uma prática comum as mulheres chegarem ao casamento antes dos dezoito
anos de idade, entendemos que a Igreja Católica apoiava a necessidade da maioridade dos jovens
para que o ato fosse executado.
O livro era um trabalho relacionado à formação de jovens mulheres católicas que estavam às
vésperas do casamento, e assim, como era de costume na época, existir a necessidade de um curso
para as futuras esposas antes da realização do ato cerimonial pelo padre.
Este curso não dispensava outro, que era a reunião pré-nupcial192, onde aí sim, se
encontravam os casais, homens e mulheres para receberem as instruções a respeito da vida em
matrimônio e a forma como deveriam conduzir suas famílias que a partir daquele instante passaria a
ser formada.
Que situações preocupavam tanto a Igreja e o porquê desta preocupação? Entendemos que,
se existia a preocupação era porque existia o problema e de certa forma de maneira bem acentuada.
Um problema a ser trabalhado de forma direta pois assim acontecendo, poderia ser extirpado do
seio da sociedade ipuense.
Adentrando no conteúdo do livro, relacionando o que ele tinha a ver com as práticas
meretrícias por parte dos maridos e a vivência das esposas, vamos esclarecer primeiramente as
condições em que ele se achava no momento de nossa primeira abordagem.
O encontramos numa caixa grande, entre várias outras, que continham livros e documentos,
a maioria relacionados a formações religiosas como se fossem espécies de cruzadas a serem
realizadas por integrantes de grupos da Igreja.
Eram documentos de todas as espécies, desde cânticos e louvores, orientações dos bispos e
padres e até mesmo determinações transcritas oriundas do Vaticano. Todos os documentos estavam

190

191

192

MME. PERMOND. Conselhos d’uma mãe a suas filhas. Petrópolis – RJ, 2ª ed. Centro da Boa Imprensa, 1923.
(Folha de advertência solta dentro do livro, datada de dezembro de 1923, com timbre da gráfica Boa Imprensa).
Este paradoxo entre livro/fonte escrito no parágrafo, ocorre devido às condições em que fora utilizado o
livro/documento na cidade de Ipu. O manejo e as intenções pelo qual ele aqui chegara. Quem trouxe e quem
trabalhou os cursos, era pessoas diretamente ligadas aos serviços religiosos, daí existir a relação neste caso que não
podemos nos furtar entre ele ser realmente uma referência bibliográfica e/ou uma fonte a ser trabalhada.
Estas reuniões com pessoas da Igreja Católica, por muito tempo ficaram conhecidas como “banhos”. Sem elas o
ato cerimonial não poderia acontecer.
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organizados e selecionados por categoria, demonstrando a preocupação em não misturar o
direcionamento dos trabalhos religiosos; e cada setor religioso divido em grupos de voluntários
ficava responsável por um segmento a ser trabalhado na comunidade religiosa.
Estes documentos estavam na casa da falecida Valderez Soares, que dedicou sua vida às
práticas religiosas, sendo catequista missionária da Igreja Católica de Ipu, e assim, entre os livros
adquiridos no decorrer de sua vida, encontravam-se vários outros que herdara de sua família
conhecida pela tradição religiosa que dispuseram ao longo de sua existência.
Sendo assim, por que a intenção da editora religiosa em manter o máximo de resguardo para
com um livro que, necessariamente, seria utilizado num curso para recém esposas?
É um livro escrito em forma de cartas direcionadas, com assuntos específicos, que serviam
como “conselhos”, como bem dita o título e que entre as vinte cartas nele contidas, formando um
total de 160 páginas, nos chama maior atenção 06, pela sua relevância para com nossa pesquisa.

Carta I: A Simplicidade
Carta III: Cautelas que a mulher deve ter (página 16)
Carta IV: Os primeiros tempos do casamento (página 21)
Carta VI: A importância de agradar o marido (página 40)
Carta VIII: Reflexões sobre distracções mundanas (página 56)
Carta XIII: Procedimentos da mulher chistan nas infidelidades do marido
(página 94) (PERMOND, 1923: pp. 159-160)
Não esqueçamos que o curso, com estas prerrogativas era direcionado para todas as
mulheres que ficavam noivas, no entanto, quem ministrava eram pessoas ligadas aos convívios de
sociabilidade direcionados à “boa gente” ou “melhor sociedade” de Ipu, principalmente as
mulheres, esposas dos integrantes das principais agremiações ipuense.
A mulher casada deveria ser simples, honrada e acima de tudo, virtuosa, sabendo conviver
com as situações que porventura o casamento propiciasse e, além disso, manter o distanciamento de
pessoas consideradas aquém da sociedade, inclusive nocivas a ela, no caso, as mulheres
consideradas públicas.
A cidade vigiada, os costumes controlados e a Igreja, como os homens da cidade atentos aos
novos acontecimentos quando pensavam que:

Na épocha em que vivemos, têm as meninas tantas liberdade que nunca
será demais repetir-lhes, que tenham todo o cuidado nos seus propósitos e
palavras, pois que, pela sua leviandade e falta de reflexão, poderão chegar a
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commeter faltas irreparáveis193.
A mulher era controlada neste sentido, as meretrizes vigiadas e os “senhores” também.
Embora as formas como se davam estes olhares acontecessem de formas diferenciadas, o fim real
seria o mesmo, a manutenção de uma boa sociedade. A moral social que serviria de parâmetro para
a ostentação de uma sociedade caracterizada pelo respeito e pela ordem.
A união dos homens e mulheres deveria ser galgada pelos preceitos religiosos, pela ordem
divina, pelo controle social. A família deveria ser respeitada, como a mulher também. Neste sentido,
podemos ainda justificar o porquê de o meretrício ser fechado, reservado, pois nestas características
não poderia ser confundido com um lugar familiar, mas um ambiente de busca de prazer e orgias, de
conversas as escondidas, de debates que poderiam transformar os rumos da sociedade.
Homens e mulheres deveriam ser os responsáveis sociais por estas situações de manutenção
da ordem, do zelo pela convivência pacífica, ordeira, mas acima de tudo, familiar. E os jornais,
oficiais ou não, estavam prontos para agir quando esta ordem fosse inobservada.
As cidades em suas transformações, trazem situações que nem sempre agradam a todos ou
parte dela. As modificações existentes em hemisférios diferentes são conduzidas para as cidades
numa manifestação de ligação, pois como já vimos, nos trilhos da linha férrea ipuense, muitos
jornais, revistas e pasquins chegaram e eram tidos como verdadeiras relíquias por aqueles que os
recebiam.
O namoro ou um determinado namoro, se exposto e não oficializado, passaria a ser
observado.

Grande revolução no inferno, por causa das danças. Schottis, ch e mazurk
triumpham – o namoro dos dois casados. O que diz a mãe Nogueira (...)
Peço mandar repórter syndicar namoro do F. Frota (viúvo) se é mesmo p’ra
cazar ... do contrario...
Valeriano194

Percebemos que a Igreja tinha a intenção de preparar a mulher para o casamento e o homem
deveria ter também a preocupação do zelo pelas mulheres da cidade. Aparecer num jornal no estilo
de A Futrica era o presságio da vigilância, da observação.
193
194

Idem, p. 14.
A FUTRICA. ORGAM CRITICO DE UMA SOCIEDADE ANONYMA. Anno I, Ipu, 05 de junho de 1921. NUM.
3. p. 01.
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Os integrantes e “editores” deste jornal eram os mesmos que escreviam e editavam no
Correio do Norte. Este, porém, de circulação local. Em todas as suas edições, que não chegou a dez,
direcionava as pessoas que deveriam ler as manchetes, ou seja, apenas aqueles que pertenciam ao
quadro que integrava a sociedade.
Não se discute, entretanto, se as mulheres dos envolvidos tinham acesso aos conteúdos
escritos nestes jornais, porém, fica difícil acreditar que diferente acontecesse.
Numa sociedade de “futricas”, “fuxicos” e observações, e não obscuras as intenções, fácil se
achariam exemplares destes jornais nas residências locais. Não raras às vezes, matérias publicadas
chegaram a ser discutidas nas reuniões acadêmicas e gremistas da sociedade. Sensações de
desagravo aconteceram várias vezes por esses motivos, pela exposição de nomes que “certamente”
não deveriam ser apresentados em público. Relembremos que a função de alguns jornais era mesmo
esta e não existia interesse de esconder estas intenções.
COM LICENÇA. Esporando o seu corcel, fugindo as carícias da
“Bailarina” e frostrações (sic) eil-a que chega sorridente “A Espora”.
Este nosso jornalzinho vem prehencher uma lacuna de nossa critica local,
mas critica não immoral como muita gente boa suppõe que critica é
immoralidade.
O nosso programma será defender a moral e corregir as proezas de nossos
“moços bonitos” e demais assumptos que interessam a collectividade.
Esperamos anciosos o melhor acolhimento e não irritem-se com nossas
palestras e aconselhamos andarem bem direitinho para não desmantelarem
a rozêta d’ “A Espora”195.
Portanto, vemos que não só a Igreja, mas todo um corpo organizado se aprontara no intuito
de talhar a boa ordem da sociedade. A mulher e os “moços bonitos” de Ipu se achavam entre olhares
tanto temporal como religioso e neste sentido, fazia-se necessário que toda uma trama se
desenrolasse entre estes olhares.
Esta sociedade não acatava deslizes de homens nem de mulheres, porém, estas eram bem
mais vigiadas, se não as consequências para com elas seriam das mais severas, principalmente no
quesito social, pois:

Quando um ser humano se equivoca na sua escolha, principalmente se o ser
que vacila e se perde na busca do ideal é uma mulher, a sociedade, tão
195

A ESPORA. ORGÃO CIVILISTA CRITIC, LITTERARIO E NOTICIOSO. Redactor Dr. MATTA BICHO. Anno
I. Ipu, 19 de janeiro de 1919. NUM. 01
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exigente e deformada pela moral contemporânea, não o acode. Pouco
importa à sociedade que a alma e o coração de uma mulher que se
equivoca, se destrocem no fragor das decepções. Não a ajudará, mas, ao
contrário, a perseguirá com fúria vingativa para, inexoravelmente, condenala196.

Embora Kolontai trabalhe sobre a mulher contemporânea, esta é a do inicio do século XX,
sobre o qual baseamos nossa pesquisa. O homem errava e a mulher também. O homem participava
da família, da sociedade, entretanto, vivenciava também o meretrício. Viver entre estas questões,
estes pontos, tornava-os ambíguos nas intenções. Os olhos que vigiavam estavam em todas as partes
e estas questões eram resolvidas nos padrões que a época ostentava como correta e aceita. “Esporar”
os homens e as mulheres que se desvirtuavam na sociedade, dar-lhes a devida punição que deveriam
receber e execrar seus nomes nos jornais para que toda a sociedade tomasse conhecimento.
Muitos foram os casos em que pessoas do rol social considerado elitista foram colocadas
“entre aspas” ou com cognome, como já vimos, porém, não raras às vezes, apareceram também toda
a nomenclatura de quem se queria apresentar, inclusive com as situações pela qual foram apontados
como infratores no jornal.
Os olhos que tudo via não deixava “escapar nada”, como bem frisavam em suas manchetes e
como vimos na apresentação que se seguiu, o que interessava eram os homens tidos como
importantes entre todos, o que dava a eles um lugar de destaque nas manchetes e, portanto, um
maior interesse em se ler o que se escrevia nas páginas dos jornais.

Esta rua do Chico Novato está digna de nota.
Uma noite destas um grupo de moças brincava a prenda e o redactor d’ “O
Barbicacho” achegou-se e conseguio presenciar tudo; quando aponta lá no
canto da rua o Campos e o Aderbal, uma moça brada! “lá vem os redactores
d’ ‘O Barbicacho” !.. Te esconde Vicente!!.. e Vicente não achando lugar
acocou-se juncto a ella e ella cobriu elle com a saia de sorte que passaram os
dois sem Vicente ser visto.
Ora tamanha indecência não se pode tolerar. Que moça!... e “O Barbicacho”
tudo vê e tudo ouve, depois quando foge uma noiva de lá...197

Com certeza estas moças e estes rapazes que estavam na Rua do Chico Novato, passaram
despercebido pelos ensinamentos da Igreja, entretanto, não passaram pelos olhares e escritos do
196
197

KOLONTAI, Alexandra. A nova mulher e a moral sexual. São Paulo: Expressão Popular. 2008. p. 32
O BARBICACHO. VIDA NOVA E NOVA VIDA. ANNO I. NUM. 03. Ipu, 11 de janeiro de 1920. p. 03.
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jornal. Lembremos que era nesta rua que funcionava o meretrício e assim, vai acontecer à fusão
entre as “moças” que habitavam aquele local, os rapazes que frequentavam e os “olhos” que
procuravam os erros da sociedade.
Um dos fatores que nos chamou a atenção foi o contato que as meretrizes tiveram com os
redatores do jornal O Barbicacho. Saber que a exposição de determinadas pessoas poderia acarretar
consequências negativas para si, tendo a preocupação de escondê-los inclusive em suas saias, para
protegê-los das falácias ou das escritas nos jornais ou mais precisamente no Barbicacho.
Estas “moças fugidas” do meretrício eram aquelas que saiam do espaço reservado a suas
atividades e transitavam pelo centro da cidade, sem a preocupação de serem importunadas pelas
autoridades competentes e pela própria sociedade, que não acatava suas investidas nestes espaços
centrais.
Um determinado cidadão ou mais, que adentrava no meretrício e fazia uso das mulheres,
dando a elas a liberdade de convívio, mesmo que reservado, poderia servir como canal de ligação
entre a cidade em si, representada pelos homens agremiados e selecionados em instituições com
suas famílias e o meretrício, local impuro e renegado, exposto as mazelas de vidas desregradas.
Os jornais, como a Igreja, tinham essa relação de controle. E vejamos que do ano de 1918
em diante, até meados de 1922, esporadicamente, pilhéricos são lançados na cidade, com nomes
fictícios e autores anônimos. Sabemos que os redatores são os mesmos, então, pressupõe-se da
necessidade que estes homens tinham de também vivenciar o lado cômico nos jornais, mesmo que
observando a cidade.
Quando “A Futrica” apparece, muitos mocinhos que estão alto descem.
é o caso.
O jornal critico é uma arma do abuso e intolerancia deste pessoal que sem
cabresto quer viver a uma exploração que damnificam a moral.
E não tenham queixa.
Quem não quer ser bobo não lhe veste a pelle198.

Viver sem cabresto, numa sociedade que possuía ou deveria possuir regras de convivência,
de respeito às leis, tanto temporais como espirituais e principalmente respeito à ordem, e transgredir
estas regras, aparecia como uma afronta social.
O padre, a sociedade, as famílias, enfim, todos os segmentos deveriam se unir para combater
198

A FUTRICA. ORGAM CRITICO DE UMA SOCIEDADE ANONYMA. Anno I, Ipu, 05 de junho de 1921. NUM.
3. p. 02.
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estas intransigências e por fim as atitudes que se apresentavam como perniciosas para o convívio
em sociedade, principalmente a ipuense que se mostrava, cheia de tendências futuristas, na visão de
alguns.
Praça da Matriz 4. Chamo vossa attenção para o namoro de dois gajos nos
corredores da Igreja, durante a novena.
Deó.
N. da R. Queixe-se ao seu pai ou então ao sr. vigário. Não somos nem
sineiro meu bem...199
Conforme nos é a apresentado nas ultimas fontes, é frequente no mesmo período uma
interrelação entre os poderes sociais “constituídos” e a Igreja. Ambos preocupados com a forma
como a sociedade e a família se moldavam, se configuravam e se desenvolviam.
No namoro dos dois “gajos”, percebemos a transcendência do acontecimento. Deixa de ser
particular, na vida a dois para tornar-se público, passivo de chegar às páginas do jornal e ainda,
quando se refere à possibilidade de retaliação para com o ato, o pai ou o padre é quem deveria
tomar as providências, entretanto, não deixa de ser veiculado a manchete no referido jornal.
Violar os preceitos sagrados, com namoros na presença do órgão dirigente maior da fé cristã,
ou seja, da Igreja Católica da época, seria a caracterização de desrespeito maior, de inconstância
religiosa e, sobretudo, de menosprezo pelos ensinamentos religiosos, deixando-se a necessidade
carnal sobrepor-se sobre a moral, principalmente religiosa.
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IMAGENS EM REFLEXO: MULHER DEPRAVADA E MULHER IDEAL EM IPU-CE NO
INÍCIO DO SÉCULO XX200
Antonio Vitorino Farias Filho201

Introdução

É somente no início do século XX, mais ainda na década de 1920, na cidade de Ipu, que a
prostituta e a prostituição aparecem explicitamente nas fontes. Antes disso, quase não se encontra
registros que deem conta da “marafona”. Esta não encontrava espaço nas discussões, nas imagens
de revistas e nos artigos de jornais. A sua presença mais constante nos espaços públicos, naquele
momento, começou a incomodar parte da população da pacata Terra de Iracema. Ela foi tematizada
pelos homens abastados e ligados ao poder local que, logo, passaram a usar a força policial, sob seu
comando, para controlá-la202.
No entanto, a prostituta e a prostituição sempre aparecem nos registros de forma negativa,
como algo a ser banido do espaço público. São sempre entendidas como os outros de uma cidade
moderna. A mulher de “vida fácil” é visualizada como uma figura que “depõe contra os nossos
valores de foros de civilisados”.
É preciso esclarecer que no início do século XX tomou conta de parte da população da
pequena cidade de Ipu, sobretudo das classes privilegiadas, dominantes, ligadas ao poder, o desejo
de viver a modernidade. Logo passaram a defender uma série de intervenções nos espaços da cidade
e nos costumes da população como o objetivo de revelar uma dada imagem de urbs desejada203. O
combate à prostituição, no espaço público, é alvo de ataques precisamente porque, segundo o
discurso construído, era uma prática que manchava a imagem de cidade buscada. Como
consequência do controle, as práticas de compra e venda do corpo se deslocam do espaço público
para o espaço privado. Surge assim, o mais famoso cabaré erguido em Ipu na década de XX, no
200

Este artigo é parte da discussão feita no quinto capítulo da minha tese de doutorado em História, defendida pela
Universidade Federal de Pernambuco em 2013.
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Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor da Rede Estadual de Ensino do Estado do
Ceará e das Faculdades Inta-Sobral-CE. E-mail. vitorinofilhoipu@yahoo.com.br
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Para mais detalhes sobre essa discussão ver: FARIAS FILHO, Antonio Vitorino. Duas faces: a prostituta e a
mulher ideal no início do século XX – o caso de Ipu. IN: FARIAS FILHO, Antonio Vitorino e BARROS, Antonio
Iramar Miranda (Orgs.). Nas trilhas do sertão: escritos de cultura e política nos interiores do Ceará. Sobral-CE: Sertão
Cult, 2015, (v. 2).
203
Sobre isso ver: FARIAS FILHO, Antonio Vitorino. Cidade e modernidade. Ipu-Ce. Verso e reverso de uma cidade
nas primeiras décadas do século XX. 2013. 265 f. Tese (Doutorado em História). Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
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hoje bairro da Caixa D’água, na época, praticamente desabitado, e longe da área central do
município. No espaço privado, longe do centro da cidade e dos olhos arregalados das famílias “mais
destacadas”, “ilustres” das senhoras e senhoritas “família”, a prostituição é sancionada. O cabaré,
embora vigiado, não é mais objeto de controle direto e a prática da prostituição revela, para aqueles
homens e mulheres incomodados com ela, uma dada função social, por isso mesmo, agora buscada.
Diante do exposto, duas questões aparecem para nossa discussão: em primeiro lugar, é a
visibilidade da prostituta e a ânsia de fundar uma cidade moderna que leva à elaboração de uma
imagem de mulher ideal, o próprio contraponto à mulher depravada. Em segundo lugar, embora a
prostituição seja alvo de controle, se apresenta como desejada pelas mesmas pessoas que a
condenam. Paradoxo?

A prostituta como alteridade: contraponto do modelo de mulher

É em parte a figura da prostituta, que circula pelas ruas e pelo controle se estabelece em um
cabaré, que dá visibilidade a mulher no início do século XX em Ipu. Não que o seu papel tenha se
reforçado, mas, da mesma forma que se procedeu a uma vigilância em relação à prostituta, a
mulher, sobretudo aquelas da chamada “melhor sociedade” ou da “boa sociedade”, em seu
comportamento, também passou a ser “vigiada”, ainda que de uma forma mais sutil. E ao contrário
do que se possa pensar, essa vigilância não partia unicamente do homem, mas também das próprias
mulheres.
A prostituta aparecia como alteridade. As “mulheres respeitadas” não queriam e não podiam
ser confundidas com ela. Daí o corolário de que se buscou reformar as condutas sociais dos homens
e das mulheres. Longe de se “libertar” de suas funções tradicionais, embora a mulher agora fosse
vista em bailes, circulando pelas ruas e organizando associações filantrópicas e de ajuda mútua, os
seus papéis de mãe e esposa foram reforçados.
Isso revela uma contradição latente: o desejo por viver em uma cidade moderna não foi
capaz de destruir valores morais arraigados, sobretudos valores ligados à família e à religiosidade.
Modernidade e moralidade, incompatíveis ao que parece, em outras sociedades em transformação
no mesmo período, se mostram, em Ipu, como faces de uma mesma moeda. Se, em muitos lugares,
a prostituição é pensada como parte da introdução de novos hábitos advindos com o progresso e a
modernidade, tornada uma mercadoria fetichizada e uma figura capaz de ensinar aos homens os
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códigos de conduta ligados aos valores civilizados, que sopravam da Europa204, em Ipu, a prostituta
e a prostituição se configuram como imagens invertidas da busca por uma urbs moderna.
Não se abre mão dos papéis tradicionais da família, e a prostituta, face de uma cidade
condenada, nunca pensada como resultado do crescimento econômico e das transformações que se
operavam, só é aceita na medida em que permite reforçar condutas sociais e morais, neste caso,
ligados à mulher-modelo a ser seguida.
A Igreja católica teve destacado papel neste processo. Em seu trabalho, Antonio Iramar
Miranda Barros (2009) pesquisou os cursos católicos organizados pela Igreja no início do século
XX, que envolvia a sociedade local na formação, sobretudo, da mulher ideal para o casamento, e
como um contraponto à meretriz. Pelo menos dois cursos eram ministrados, como mostra aquele
historiador: um era exclusivo para as jovens que estavam prestes a se casar, com o objetivo de
formar as futuras esposas; e outro era direcionado ao casal, quando ainda eram noivos. Este último
era uma espécie de reunião pré-nupcial, chamado de “banhos”. Direcionado também ao futuro pai,
versava sobre os papéis sociais da esposa e do marido, do futuro pai e da futura mãe.
Um dos manuais usados em tais cursos era o livro de MME Permond (1923)205, de onde se
extraiam ensinamentos fundamentais, intitulado Conselhos D’uma Mãe as Suas Filhas. É um
pequeno, porém denso, livro escrito em forma de cartas endereçadas às filhas da autora,
aconselhando-as sobre os comportamentos sociais da boa jovem, mulher e mãe e, em menor escala,
sobre o papel dos futuros maridos. As cartas criam um perfil de mulher ideal e dos modos de agir
que ela deveria seguir para ser aceita na sociedade, ser amada por seu marido e manter o lar em
harmonia, sempre sob a égide da teologia cristã.
Podemos perguntar: por que a Igreja adotou essa manual para os seus cursos de formação do
caráter da mulher? Em primeiro lugar, penso, porque estava de acordo com os preceitos defendidos
por aquela instituição da época, que adotava um modelo de mulher que espelhasse as virtudes
cristãs, da boa esposa, boa mãe, de mulher recatada, obediente e submissa ao marido. Para ela, a
célula da família era a esposa-mãe e competia-lhe o sucesso do casamento. Recaiam sempre sobre a
204

Ver, sobre isso, RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição e códigos da sexualidade feminina em
São Paulo, 1890-1930. 2.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008, e NEEDELL, Jeffrey D. Belle époque tropical:
sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro na virada do século. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
205
Um dos exemplares do livro encontrado por Antonio Iramar Miranda Barros pertencia à dona Valderez Soares,
já falecida, “que dedicou sua vida às práticas religiosas, sendo catequista missionária da Igreja Católica de Ipu”. De
família tradicional, dera seguimento a uma prática familiar. O livro estava dentro de um maço de papéis, junto com
outros documentos religiosos. Datilografados, estes papéis reuniam transcrições do livro de MME. Permond, e fazia
parte do material de um dos cursos de formação para o casamento, ministrados por senhoras ligadas à Igreja Católica,
na década de 1920.
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figura feminina as responsabilidades do casamento desfeito.
Nesse sentido, era tarefa da Igreja ensinar as jovens, as futuras esposas, os papéis sociais da
mulher e a sua importância para manter a ordem familiar. Coube a ela a organização de associações
religiosas e filantrópicas, lideradas pelas senhoras “mais destacadas” da sociedade local, que
recebiam lições com o padre e depois as repassavam a outras mulheres. Um dos cursos,
denominado de “banhos”, era endereçado às mulheres da cidade, e não apenas às mais destacadas,
lhes ensinado a proceder em casa e em suas relações com o futuro marido. Para obter o sacramento
matrimonial, era necessário frequentar um desses cursos. Os Conselhos de MME. Permond serviam,
portanto, aos seus objetivos.
O ideal de mulher defendido pela Igreja era o esperado das moças não apenas oriundas das
classes mais privilegiadas, mas de todas as classes sociais, que deveriam seguir o caminho do
matrimônio. Este só seria confirmado após a participação da mulher nos cursos oferecidos pela
Igreja, ministrados não diretamente pelo padre local, mas por senhoras originárias das famílias
“mais destacadas” da sociedade local, criteriosamente selecionadas. Elas eram, primeiro, formadas,
isto é, recebiam lições com o pároco local e, só em seguida, quando estivessem prontas, passavam
para “instrucção”.
Já dissemos que os trabalhos filantrópicos oferecidas pela Igreja eram buscados e
incentivados na família como um trabalho enobrecedor. Portanto, eram muitos concorridos. Uma
das qualidades encontradas na boa esposa e mãe, segundo MME. Permond era, por exemplo, “a
caridade para com os infelizes”, título de uma de suas cartas.
Até que ponto os conselhos dados às mulheres e aos casais eram, de fato, seguidos? O
modelo de mulher-mãe defendido pela Igreja foi o que prevaleceu entre, por exemplo, as famílias
privilegiadas? Os cursos de formação de caráter obtiveram êxito? Tais perguntas, por mais que nos
esforcemos para respondê-las ficariam sem respostas satisfatórias. Mesmo as respostas, ainda que
baseadas em extensa documentação, sempre estariam incompletas, pelo simples fato de que as
perguntas foram mal formuladas. Mais importante do que querer responder se o modelo de mulher
ideal foi o que prevaleceu, é analisar qual modelo normativo era buscado. Qual era a imagem
desejada da mulher?
Para responder a isso, o livro de MME. Permond é um documento riquíssimo. Na
impossibilidade de acesso a outras fontes, os seus Conselhos se configuram como indícios de que a
sociedade ipuense, ou parte dela, lutou por estabelecer um padrão feminino desejado, como um
contraponto da mulher do desejo, a prostituta. Se distanciar desse ideal colocava o risco para a
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mulher de ser confundida com a sua imagem invertida, aquela construída sobre a meretriz.
Por que tamanha preocupação, naquele momento, por parte da Igreja e da sociedade, com a
formação do caráter da mulher? A organização dos cursos católicos voltados para reforçar os
tradicionais papéis da mulher ipuense é um forte indício de que a prostituição e a assiduidade ao
meretrício, até mesmo por homens casados e “de famílias respeitáveis”, era um problema a ser
enfrentado. Pairava, sem dúvida, sobre a sociedade, o medo latente pelo desvirtuamento da
“verdadeira mulher ipuense”, sempre entendida como a célula da família.
Tendo por base os Conselhos de MME. Permond, adotados como parâmetros pela Igreja e
pela sociedade, vejamos como se constrói a imagem da mulher ideal.
O livro de conselhos é composto por vinte cartas. São endereçadas às filhas da autora e
versam sobre a forma como elas deveriam proceder como meninas, esposas e mães. Seus conselhos
são caracterizados por ela como instrucção sobre os deveres e obrigações da figura feminina para
com a sociedade, no decorrer de suas vidas, primeiro, enquanto menina, depois como esposa e, em
seguida, como mãe. Agindo segundo as obrigações e deveres que lhes são imputados, a mulher
contribuiria para manter a harmonia que deve reinar na sociedade e no lar: “Usando a mãe de
prudencia, nenhum risco ocorrerá a innocencia da sua filha quando instruir sobre as obrigações para
com o marido e na conducta que deve seguir, no intuito de evitar perigos, que podem perturbar a
sociedade” (PERMOND, 1923: p. XV).
Para MME. Permond é obrigação da mãe o zelo pela educação e instrução das suas filhas,
desde tenra idade, preparando-as para assumir os seus deveres e papéis sociais. Que papéis são
esses? Em primeiro lugar, a mulher é aquela que exerce as funções de boa esposa e boa mãe. No
primeiro caso, ela deve se anular enquanto mulher, dotada de vontades e sentimentos, em nome da
satisfação do marido, da felicidade da família e da harmonia que deve reinar no lar. “Uma senhora
joven sómente deve procurar agradar ao seu marido, pondo a máxima cautela nas conversas com
pessôas novas”. As amizades devem ser bem selecionadas e seus laços só devem ser estabelecidos
quando se souber, após longo estudo, que a pessoa é detentora de estima e virtudes sociais. A
mulher que assim proceder “o seu marido a amará e estimará muito mais” (PERMOND, 1923: p.
17).
Tudo deve ser feito para agradar ao marido ainda que isso seja, inicialmente, contra a
vontade da esposa. Uma das atitudes que é objeto de censura na mulher é a falta de atenção que
possa dispensar ao seu esposo. Nada mais contribui para isso do que as más amizades.
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Nada ha mais digno de censura do que essas mulheres amaveis e
provocadoras que nos salões mundanos esquecem as attenções que devem
prestar aos seus maridos, prestando-as somente aos rapazes novos.
Si soubessem os juízos que d’ellas se forma, ficariam completamente
desiludidas (PERMOND, 1923: p. 17).
Quando solteira, o perigo de se agir desta forma contribui para deformar a sua moral e para
que nenhum rapaz respeitável a queira como esposa. “Ha quem sinta prazer de as envaidecer com
lisonjas e galanteios; mas a verdade é que os proprios que as adulam não as escolheriam nunca para
companheiras da vida” (PERMOND, 1923: p. 17-18). A mulher deve renunciar a todos os prazeres
do mundo e se dedicar de corpo e alma ao amor do marido e dos filhos. “É preciso deixar para
ultimo lugar os prazeres do mundo e consagrar-se antes de tudo ao amor do seu marido e dos seus
filhos” (PERMOND, 1923: p. 19).
O lar, para “as senhoras da melhor sociedade”, mas também para as menos favorecidas, deve
ser sagrado. Dele devem-se afastar todas as pessoas cujos atos são indignos.

É certo que muitas mulheres, que teríamos difficuldades de receber em
nossa casa, nem todas terão praticados actos menos dignos; mas a sua
leviandade obriga-no a afastal-as, e com razão, ainda que não fosse sinão
pelo respeito severo que devemos a nós e á nossa casa (PERMOND, 1923:
p. 19-20).
A mulher que nasceu para o lar e para o casamento, contraindo o matrimônio “contrai
obrigações maiores”. A sua vida é viver para o marido e para os filhos. “O seu dever consistirá em
tornar o marido e os filhos e sobretudo manter no lar a sua influencia moral e religiosa”.
(PERMOND, 1923: p. 21).
Como um sacerdote que renuncia à sua existência para seguir a sua missão, dada por Deus, a
esposa tem como santuário a sua casa. “Desde que toma sobre si a direcção da familia, ella é como
que sacerdotiza do lar”. Deve, pois, como “cura d’almas” seguir a sua vocação.

A familia é, com effeito, uma pequena parochia de que terá de dar contas
um dia, e, á semelhança do parocho, deve possuir a abnegação e o espirito
de sacrificio, sendo unico fim das suas acções o bem material e espiritual
d’aquelles que lhe foram confiados. (PERMOND, 1923: p, 22)
Mas o sacrifício não é sem recompensa. Os deveres impostos pelo matrimônio, quando
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seguidos a risca confere a mulher “tambem graças e a primeira de todas é a possibilidade de se
apoderar do coração do marido” (PERMOND, 1923: p. 22).
Ela “conseguirá o seu desejo” se seguir as suas obrigações. O primeiro deles é que deve,
para o marido, “tornar-se bôa e affavel”. Dedicando-se a ele, conseguirá a harmonia familiar,
esperada por Deus. Segundo os desígnios divinos, coube-lhe o papel de dedicar-se à família e
jamais fugir dele, sob castigo de ver a sociedade desintegrar-se e a moral definhar. Desta forma,
“uma mulher desde que se casa, jamais deve pensar em si e deve submetter-se a vontade do seu
marido” (PERMOND, 1923: p. 25).
A felicidade ou desgraça sua, de seu marido e dos filhos, só compete a ela. Seu papel será
exercido bem se fizê-lo com amor e vontade: “Com amor e vontade conseguirá isso muito
facilmente; mas é só pelo amor e pela ternura que conquistará o coração do marido; do contrário
fará a desgraça dos dous” (PERMOND, 1923: p. 25).
O lar, a casa, é o espaço de sua dedicação. É nele, quando bem cuidado, com “ternura” e
“amor”, que a esposa conquistará aos poucos, o amor de seu companheiro.

Um homem só tomará affeição ao seu lar, demorando-se em casa com
prazer, quando souber que a esposa o acolherá com palavras affectuosas e
beijos ternos, mostrando-lhe as despesas que faz com elle, occupando-se do
que o interessa e que, finalmente, só elle é o seu tudo. E nisso consiste a
felicidade e o dever da mulher (PERMOND, 1923: p. 26).
MME. Permond adverte às suas filhas sobre o que acontece quando a esposa não se dedica a
sua função. O resultado é a desgraça do lar e o abandono da mulher por seu côjugue: “Si o homem
não encontrar em casa a ternura da esposa, o enthusiasmo affectuoso do seu coração ha de procurar
lá fora esse amor, que lhe falta: esse calor caricioso que não encontra no lar” (PERMOND, 1923: p.
27).
Segue uma série de conselhos que as mulheres deverão perseguir para manter a harmonia do
lar: “é preciso estudar (...) desde os primeiros dias do casamento, o caracter do vosso marido,
comprehender bem a sua natureza e conhecer os seus gostos” (PERMOND, 1923: p. 27); “procurae
advinhar as qualidades que ele desejaria encontrar na sua mulher e fazer todo o esforço para as
adquirir” (PERMOND, 1923: p. 33-34); é preciso “exercer uma continua vigilancia sobre o vosso
modo de proceder, logo desde os primeiros dias do casamento”; “ter boa vontade de conquistar o
coração do vosso marido”; “esquecer tudo, para só d’elle vos lembrardes” (PERMOND, 1923: p.
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35); nas adversidades é “á mulher que compete estudar os gostos e as tendencias do marido, para as
abraçar ou modificar; porque a ella pertence o papel das concessões” (PERMOND, 1923: p. 37-38).
A mulher não pode esperar ou cobrar dos homens as concessões, pois

O marido raras vezes se curva ás exigencias da mulher, promovendo o seu
desenvolvimento intellectual e moral. Não é esse o seu papel. O homem
nasceu para mandar; a mulher para obedecer. O homem não é naturalmente
propenso ás conversas (PERMOND, 1923: 38).
Nesse jogo de papéis bem definidos, eram esperadas da figura feminina as concessões e as
responsabilidades pela felicidade da família. Exercendo a sua função, não fazia mais do que sua
obrigação no exercício de seus deveres. Por outro lado, seria condenada pela sociedade caso o lar se
desfizesse, por não ter cumprido a sua vocação de esposa, que vive para o marido, e de mãe,
responsável pela educação e moral dos filhos.
Aos papéis da “bôa esposa” e “bôa mãe”, acrescentam-se um terceiro. Este certamente muito
agradou a Igreja e pode ter contribuído para que seus conselhos fossem dados às mulheres ipuenses:
ela deveria, acima de tudo, ser “boa christan”, ter bondade no coração e ser caridosa, ajudando os
mais necessitados. Não à toa que muitas das mulheres saídas dos círculos mais privilegiados
buscaram exercer atividades organizadas pela Igreja local, “ajudando aos necessitados”.
Das condutas esperadas da mulher qual devia ter maior peso? Qual devia ser a mais
importante? Para MME. Permond, ela deve saber dividir bem as suas funções não sendo necessário
que “tome mais a peito o papel de mãe que de esposa” (PERMOND, 1923: p. 45). Seria muito
perigosa a sua dedicação a apenas uma de suas obrigações.

Poucas mulheres sabem conservar o justo meio na affeição entre os deveres
de esposa e mãe. Umas, inteiramente dedicadas ao marido, pouco se
importam dos filhos, conferindo-lhes a mãos mercenarias; outras (este é o
caso mais frequente), apenas têm filho, esquecem o marido e não querem
saber de mais nada sinão o menino (PERMOND, 1923: p. 45).
Dentre as funções esperadas da mulher e ligadas aos afazeres domésticos, uma das mais
importantes é dispor o lar de forma que seja sempre agradável ao marido, para mantê-lo junto a ela
e para que não se sinta tentado a sair à noite. Ela, por suas atitudes, mas sem demonstrar, deveria
impedir que o cônjugue frequentasse locais como bar, espaços mundanos, que busque bebidas, más
companhias ou fique até tarde da noite na rua. Neste sentido, as esposas deviam sempre mostrar-se
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“bôas e amaveis com vosso marido, porque é necessario que elle ache mais prazer em estar em casa,
junto de vós, do que em qualquer lugar”. Para isso,
Trabalhae de dia, para estar junto d’elle todas as noites, não o deixando
adquirir habito de sahir á noite sem companhia; porque as horas que o
trabalho deixa livres, sobretudo as da noite, devem ser passadas entre ambos
(PERMOND, 1923: p. 50).
A mulher deve, pois, proporcionar ao homem, no recanto do lar, “todos os encantos e
attractivos”. Mantendo-o em casa, ele não adquire “o gosto dos clubs e dos cafés”, onde se
encontram “amigos funestos, que lhe farão perder o habito de estar em casa” (PERMOND, 1923: p.
51). Se deixar isso acontecer, será culpada pelo desvio do companheiro, pois

quando o marido foge de casa, a culpa é quase sempre da mulher; porque si
soubesse fazer-lhe as vontades, si quizesse ser amavel e carinhosa, elle não
sairia de casa, não a deixaria sósinha; sendo, portanto, necessario que a
esposa se lhe dedique inteiramente, para o conservar junto de si
(PERMOND, 1923: p. 51).
Segue-se, mais uma vez, uma série de conselhos de como manter o marido em casa e não
permitir que saia do caminho correto. É essa mais uma das virtudes da esposa. O seu talento
“consiste justamente em guiar o marido e mantel-o no recto caminho, sem elle dar por isso”
(PERMOND, 1923: p. 58). Ela deve ser sempre a “sentinella vigilante da honra de seu lar”
(PERMOND, 1923: p. 59).
Nos seus papéis de esposa e mãe, cabia-lhe zelar pela educação dos filhos, moldando o seu
caráter. Sempre vigilante, deveria se criar para eles, sobretudo na adolescência, ocupações
desejáveis e estar sempre atenta às suas amizades. A educação das meninas deveria requerer
maiores cuidados.

A regra geral relativamente ás filhas é tel-as sempre na vossa companhia,
sendo possivel, deixando-as desenvolver com naturalidade a simplicidade,
que são o grande encanto da juventude, ensinando-as a serem graciosas e
amáveis (PERMOND, 1923: p. 116).
A educação da menina, voltada para reproduzir o comportamento da mulher, a jovem
senhora, era uma preocupação sempre latente, porque a honra da família residia nela. Além da
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constante vigilância, necessário se fazia dotá-la de qualidades positivas.

Exige-se muito de uma senhora nova; porque é necessario que tenha
qualidades oppostas entre si; energia e doçura; gravidade e encanto. E isso é
difficil poder conseguil-o a mãe, de maneira a não descambar no exaggero.
O que é preciso, é formar mulheres agradaveis e serias ao mesmo tempo,
com uma educação christan perfeita, sem dar logar á mais leve critica. Isso
leva muitos annos a conseguir e requer um estudo serio e uma grande
vigilancia da parte da mãe (PERMOND, 1923: p. 117).
Dentro da divisão dos papéis sociais e sexuais, a esposa deveria saber, também, quais eram
as funções do homem, para além das suas. É disso que tratam algumas cartas de MME. Permond,
como são os casos da CARTA XV (“deveres dos Paes para com os filhos”) e a CARTA XVI
(“Deveres paternos”). No entanto, durante as suas “palestras”, MME Permond, em várias
passagens, deixa em suspense qual é a função central da figura masculina. Cabia-lhe, acima de tudo,
prover materialmente a casa. O espaço público do trabalho é reservado ao homem enquanto que a
esfera privada, do lar, é o espaço de atuação da mulher. A sua missão é a casa, devendo ela
compreender sua importância para manter a harmonia na sociedade. Se ao homem cabia o trabalho
fora de casa, todas as demais funções eram deixadas às mulheres. Estas tinham, no entanto, que
adotar uma forma de administrar os recursos materiais da melhor forma possível, não permitindo
excessos. Cabia-lhe adotar um bom método de governar a economia doméstica, de forma a bem
empregar os recursos trazidos pelo marido. É disso que trata a CARTA XVIII (“Methodo de
governar a economia domestica”).

(...) Não seria por ventura muito honroso para a mulher empregar com
ordem a economia o dinheiro que o marido lhe entrega e que talvez lhe
tenha custado muito a ganhar?
É um dever de honra para Ella respeitar esse dinheiro, fructo do trabalho
e beneficio da Providencia; porque nem todos conseguem ganha-lo. E seria
um verdadeiro crime entregal-o á má administração das criadas ou gastal-o
em luxos exaggerados.
Tratar do bom governo da casa com gosto e com interesse é uma das
primeiras obrigações da mulher; e o dever, ainda que seja humilde, nunca
avilta ninguem; mas até pelo contrario grangeia o respeito. O esquecimento
do dever é que é uma causa miseravel e aviltante PERMOND, 1923: p. 137138).
Finalmente, a CARTA XX (“Conclusão”), a última, encerra as palestras, reforçando sobre as
451

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
principais obrigações da mulher de “boa familia”. Como mãe e esposa dedicada “vive
principalmente para cumprir a missão que lhe foi imposta, junto de seu marido e dos seus filhos”:

O mais bello elogio que se póde fazer da mulher, repito, é dizer que ella é
uma mulher bôa e amável. Todas as outras qualidades; beleza, saber,
intelligencia, não valem nada, comparadas com as precedentes; e, não as
possuindo, não póde desempenhar o seu logar de esposa e da dona de casa
(PERMOND, 1923: p. 115).
Portanto, seguindo os ensinamentos de Madame Permond, por um lado, os cursos católicos
para a formação da mulher pareciam enfatizar as recompensas para a esposa-mãe, caso seguisse os
seus desígnios, os papéis que dela eram esperados. Voltando-se para o casamento, a maternidade e
administração do lar, construiria uma sólida relação familiar, obtendo o amor do marido e o respeito
dos filhos.
Por outro lado, igualmente, os cursos de formação da mulher pareciam dar ênfase às
punições (talvez castigos) para a esposa-mãe que se distanciasse de seus deveres. Contrariando sua
natureza, a família se desfaria e a integridade física e moral do marido e dos filhos ficariam
comprometidas.
Era esperado da mulher, pois, a realização de sua missão. Tinha ela um papel fundamental
para a manutenção da família nuclear. Dócil e sempre amável com o marido, atenta, vigilante com a
educação dos filhos, soberana na administração da casa, recaia sobre os seus ombros a moral e o
caráter de todos aqueles que dependiam dela. Se, de um lado, ela deveria se isolar como pessoa
frente ao marido, fazendo todos os seus gostos, de outro, a sociedade e a Igreja conferiam a ela uma
enorme autoridade na esfera doméstica, o que quebrava, pelo menos neste espaço, a autoridade do
marido-pai, que deveria se afastar das responsabilidades da administração da casa. Mais do que
manter a ordem do lar, a casa era o local onde se formava o caráter e a moral não apenas dos filhos,
mas também do marido e os traços que definiriam o futuro de todos. Daí a grande responsabilidade
moral que recaia sobre os ombros das esposas.
Esse ideal de mulher associado às imagens da figura feminina purificada, amável, dócil,
quase dessexuada, com os entes queridos, dedicada e submissa e que vive em função da família, era
o próprio contraponto da mulher sensual, sedutora, pecadora, que levava o homem à perdição e era
a responsável pela dissolução de muitos casamentos.
A figura da prostituta, comum aos olhares nas primeiras décadas do século XX em Ipu, pode
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ter levado a uma atitude de maior preocupação, sempre latente entre as classes privilegiadas, com a
conduta das mulheres, com a educação dos filhos, sobretudo, com a educação das meninas, às vezes
representadas como frágeis e tentadas à perdição. Talvez não fosse exagero afirmar que, de fato, o
ideal de mulher, buscado pela Igreja e parte da sociedade ipuense no limiar do século XX, se
fortaleceu ao mesmo tempo em que a tentativa de controle da prostituição no município e o seu
confinamento, longe dos espaços de circulação da “melhor sociedade”.
A exposição do corpo e a sua venda no espaço público, nas primeiras décadas do século,
expunham o modelo invertido de mulher buscada pelas famílias preocupadas com a manutenção
dos valores morais da família ipuense. Se de um lado, a prostituição nas ruas, diante dos olhos da
sociedade, era um perigo que colocava em risco a manutenção dos valores buscados, por outro, tais
valores eram sempre defendidos como civilizados. O ipuense, desde seu nascedouro trazia em seu
ser, segundo as representações construídas, “foros de civilização e cultura”, tematizados com base
na ideia de que o progresso e a modernidade já eram uma realidade.
Na cidade moderna buscada não havia espaço para a libertinagem da mulher-modelo e a
prostituta só era aceita quando apartada desta urbs, confiada em espaços próprios para a compra e
venda do sexo.
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POR UMA CARTOGRAFIA DAS PRÁTICAS AMOROSAS: OS CRIMES DE AMOR
ENQUANTO ESPAÇOS DE OUTRAS SENSIBILIDADES CAJAZEIRAS-PB 1890 A
1940
Katiana Alencar Bernardo206
Rosemere Olimpio de Santana207
O trabalho com as fontes judiciais já não é nenhuma novidade no campo historiográfico,
muitos trabalhos já foram produzidos e com temáticas diversas, a maioria preocupada com o
cotidiano dos menos favorecidos e influenciada pelas discussões teóricas em torno das classes
sociais, dos costumes e da circularidade cultural. Algumas dessas pesquisas tiveram como objetivo
analisar as relações amorosas dos populares ou os discursos produzidos pela justiça direcionados à
eles.
Embora seja relativamente amplo o campo para essas discussões percebemos que na Paraíba
e principalmente em determinadas regiões pesquisas que tratem dessas temáticas ainda são poucas.
Na cidade de Cajazeiras o fórum Dr. Ferreira Junior abriga uma série de documentações entre elas
processos que tiveram motivação nos crimes de sedução, rapto e defloramento abrindo assim, a
possibilidade para uma gama de problematizações envolvendo as relações de gênero no sertão
paraibano.
O presente artigo assim, pretende discutir os resultados parciais da pesquisa financiada pelo
PIBIC/CNPq/ UFCG, no projeto de pesquisa “Por uma cartografia das práticas amorosas: 'os crimes
de amor' enquanto espaços de outras sensibilidades em cajazeiras- Paraíba- 1890-1940". O referido
projeto tem como intuito cartografar uma história dos sentimentos e das sensibilidades, como
também possibilitar uma discussão em torno das relações de gênero a partir da análise dos
processos-crime de sedução, defloramento e raptos consentidos.
O recorte temporal da pesquisa compreende um período marcado pelas discussões sobre os
valores morais, principalmente envolvendo as mulheres. O Brasil agora republicano prezava por
uma mudança baseada nos moldes europeus, marcada pela modernização não só das ruas, como
também dos costumes. No entanto, essas transformações não foram as mesmas para todo país é
nesse sentido, que problematizamos como na cidade de Cajazeiras esses discursos estavam sendo
produzidos e consumidos pelas pessoas comuns que recorriam a justiça para resolver problemas
íntimos que envolviam suas escolhas amorosas ou em alguns casos marcado pela violência.
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Ao recorrer a justiça essas histórias foram perpassadas pelo poder, analisadas e julgadas
pelos advogados, promotores, juízes e testemunhas, no entanto, também deixaram transparecer
desejos, sonhos e sentimentos, angustia, dor e sofrimento. Mesmo nos pautando nos casos que nos
encaminham para problematizar as relações amorosas em Cajazeiras, também entramos em contato
com histórias marcadas pela violência e pela desigualdade de gênero.
A pesquisa contou com a fase inicial de digitalização e catalogação dos processos-crime
escolhidos e agora encontra-se na fase de transcrição e análise dos mesmos. São 19 processos com
crimes variados, percebemos que não existe documentação para determinados períodos, o que nos
faz crer que alguns desses processos podem ter desaparecido. Segue a tabela com algumas
informações dos processos:
ANO DE
ABERTURADO
PROCESSO

ARQUIVO/INSTITUIÇÃO

TIPIFICAÇÃO DO
CRIME

IDADE DA VITIMA

IDADE DO
AGRESSOR (A)

1889

Arquivo
do Crime
de
Não
Não
segunda
vara defloramento identificado identificado
do Fórum Dr.
Ferreira JúniorCajazeiras-PB

1893

Arquivo
do Crime
de
segunda
vara defloramento
do Fórum Dr.
Ferreira Júnior

15 anos

1927

Arquivo
do Crime
de
segunda
vara infanticídio
do Fórum Dr.
Ferreira Júnior

-

456

Não
identificado

RESUMO

A mãe da dita ofendida que
acusa o tutor da filha de ter
desvirginado-a. No entanto,
a própria filha reconhece
que o deflorador foi outro,
um primo seu.

O promotor ao proferir a
denuncia afirma que a
ofendida foi deflorada pelo o
esposo da sua tutora em
ocasião da mesma ter se
ausentado de sua casa para
ajudar em um parto, o
mesmo aproveitando-se da
situação forçou a menor a
manter relações sexuais.
19 anos de A ré deu a luz a uma
idade
criança do sexo masculino e
horas depois assassinou-o
as escondidas
em um
formigueiro próximo de sua
casa.
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1928

Arquivo
do Crime
de
segunda
vara defloramento
do Fórum Dr.
Ferreira Júnior

13 anos

28 anos

A dita ofendida era menor
de 13 anos. A mesma diz ter
sofrido todos os meios de
sedução para satisfazer os
desejos libidinosos do réu,
inclusive
proposta
de
casamento.

1932

Arquivo
do Crime
de
segunda
vara defloramento
do Fórum Dr.
Ferreira Júnior

15 anos

22 anos

A mãe da dita ofendida
procura a justiça, pelo o fato
do desvirginamento da sua
filha, onde afirma que o dito
deflorador, seduzindo-a com
promessa de casamento.

1932

Arquivo
do Crime
de
segunda
vara defloramento
do Fórum Dr.
Ferreira Júnior

30 anos

Não
identificado

A ofendida, casada, alega
que um homem invadiu a
sua casa altas horas da
noite e forçou a manter
relações sexuais com o
mesmo, o marido da
mesma
ao
saber
do
ocorrido resolver recorrer a
justiça.

1935

Arquivo
do Crime
de
segunda
vara defloramento
do Fórum Dr.
Ferreira Júnior

16 anos

-

1937

Arquivo
do Crime
de
segunda
vara defloramento
do Fórum Dr.
Ferreira Júnior

14

A menor afirma ter sido
seduzida e forçada a
manter relações sexuais
com
o
seu
suposto
namorado, alegando que o
mesmo se aproveitou da
ausência dos pais dela,
ludibriou-a com um segredo
fazendo-a ir a um açude
onde ocorrera o fato.
A dita ofendida era menor
de idade e alega ter sido
forçada a manter relações
sexuais
com
o
seu
namorado que teria na
calada da noite invadido o
seu
quarto
e
depois
prometido casar-se o que
não seria possível já que
era casado.
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1940

Arquivo
do Crime
de
segunda
vara defloramento
do Fórum Dr.
Ferreira Júnior

23 anos

28 anos

O pai da dita ofendida
recorre a justiça para que
seja preso o deflorador de
sua filha, pois mesmo após
ter feito o mal a ela queria
leva-la para sua casa, só
que o seu pai não aceitou.

1940

Arquivo
do Crime
de
segunda
vara defloramento
do Fórum Dr.
Ferreira Júnior

12 anos

15 anos

A mesma alega que um
conhecido seu desde os
três
anos
de
idade,
aproveitou
o
fato
de
encontrá-la sozinha em
casa e forçou-a a manter
relações sexuais com o
mesmo.

Analisando rapidamente os resumos dos casos, os quais preferimos transcrever dos próprios
processos, percebemos os vários jogos discursivos que os mesmos apresentam, para caracterizar
vítima e acusado. Sendo assim, para pensar esses lugares e espaços criados as leituras e discussões
nos permitiram enveredar pelas relações de gênero. Percebendo os diversos posicionamentos
teóricos ao tratar o conceito, entendemos que homens e mulheres optavam por formas diferentes de
viver as suas identidades de gênero208, uma vez que elas são sempre construídas, elas não são dadas
ou acabadas num determinado momento, razão por que seria necessário desconstruir e
problematizar a oposição entre feminino e masculino, como a própria unidade interna de cada um.
Louro concebe que é possível pensar as identidades de gênero como continuamente se
construindo e se transformando. Em suas relações sociais, atravessadas por diferentes discursos,
símbolos, representações e práticas, os sujeitos vão se construindo como masculinos ou femininos,
arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas disposições, suas formas de ser e de estar no
mundo.
Nesta perspectiva, os personagens dessas histórias de amor, homens e mulheres serão
pensados em suas múltiplas identidades. Essas problematizações só são possíveis através da análise
dos processos-crime, nesse sentido, é importante conhecer esse tipo de documento. GRINBERG(
2009) nos apresenta bem isso, através da discussão metodológica para o uso dos processos- crime,
para a autora antes de partir para análise do processo, é necessário entender o que é um processo, e
208

Há uma discussão a respeito do conceito de identidade, entendendo que um sujeito é constituído de várias
identidades, ou seja, elas são múltiplas. Sendo assim, alguns estudiosos estão acentuando algumas distinções
importantes a respeito da identidade de gênero e identidade sexual. As identidades sexuais se constituiriam através
das formas como cada sujeito vive a sua sexualidade. Por outro lado, os sujeitos também se identificam, social e
historicamente, como masculinos ou femininos e assim constroem suas identidades de gênero. (LOURO, 1997, p.
26)
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do que ele é constituindo como também entender as leis existentes em cada momento histórico.
Assim, o processo parte de um acontecimento, que não pode ser resgatado, pois estamos lidando
com diversas versões e essas são repletas de intenções, o historiador assim tem como papel, refletir
sobre o processo de produção da fonte, perceber as formas como os personagens apresentam cada
versão do fato, compreender a realidade com a qual se está trabalhando, entender ainda que os
processos são formas de controle social, e que muitas vezes os personagens envolvidos, buscaram
estratégias de romper com esse controle, portanto esses conflitos representam o jogo de interesses
de cada lado.
Permeados por tantas possibilidades de análises os processos-crimes já transcritos mostram
as tramas tecidas a partir das histórias dos sujeitos envolvidos. Gostaríamos agora de analisar
algumas dessas tramas. Trata-se do caso de Francisca Gomes 14 anos de idade, solteira, órfã de pai.
O caso tem inicio quando sua mãe presta uma queixa na delegacia de policia no ano de 1937 na
cidade De Cajazeiras - PB, contra Sebastião Nobre vulgo "Poty" por ter deflorado sua filha.
Ao ter contato com o processo, muitas vezes nos sentimos tentadas a procurar uma verdade,
a defender um lado, a imaginar que essa ou aquela pessoa está mentindo e até mesmo de desejar um
final feliz para os envolvidos. A história de Francisca e Poty que envolve também a família de
ambos, os vizinhos e os amigos que são convocados a testemunharem é costurada pelo discurso
judiciário. Essas falas embora, estejam enredadas nesse discurso, não estão por isso, engessadas, ou
seja, é possível perceber o que essas pessoas pensam e desejam, ao mesmo tempo, em que também
conhecem a lógica desse discurso para se auto-beneficiarem. O que devem falar para defender ou
acusar aqueles que representam.
Com Francisca e Poty não foi diferente. Francisca alega que Sebastião Nobre, após pedi-la
em casamento invadiu o seu quarto e a forçou a manter relações sexuais com ele, mas depois não
queria mais casar. O jogo das palavras e afirmações nos guiam para algumas questões que eram
naturalizadas naquele período, Francisca diz que recebeu promessas de casamentos, talvez ela
soubesse que quando a promessa de casamento fosse feita não seria vista tão negativamente a
sedução feminina, já que teria sido iludida.
Por outro lado, a justiça ajudava a fundamentar essas questões, a mulher não podia desejar
tanto quanto o homem, para ser honesta era necessário negar ou ser seduzida. O que o discurso
judiciário não contava era com a astúcia dos sujeitos envolvidos.
No decorrer do processo, percebemos uma rede de interesses de ambos os lados, Sebastião
Nobre já era casado, parecia ter boas condições financeiras, pagava aluguel para Francisca e sua
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família, é quase improvável que não mantivesse um relacionamento com ela. Já a mãe de Francisca,
Rosa Gomes, também se aproveitava da situação, uma vez que aceitava o dinheiro para o aluguel da
sua casa, mesmo que em depoimento afirme ser contra o relacionamento da filha por Sebastião ser
casado.
Francisca Gomes e sua mãe Rosa Gomes foram alvos dos mais diversos comentários, uma
vez que ambas rompiam com a imagem que a sociedade criara para uma moça honesta e que a
justiça ajudava a afirmar. Dessa forma, passaram a ser analisadas por juristas advogados e
testemunhas, Francisca Gomes rompia com o padrão de moça tida como "correta" pelo fato de
namorar, sair e viver em "sambas", as testemunhas ali presentes diziam que ela não era mulher para
se acompanhar, uma vez que era afamada por todos como saidinha.O mesmo falava-se de sua mãe,
que mesmo após viúva, já havia se amasiado com outros homens, não sabendo impor nem muito
menos educar a filha.
Isso não significa dizer que esses sujeitos ao dizer isso estão afirmando a verdade ou até
mesmo que acreditem nessas condutas morais como determinantes, mas sabiam que dessa forma,
estariam ajudando Sebastião Nobre a se ver livre da acusação. O que queremos dizer que é muito
tênue as fronteiras entre o moral e o imoral, entre os valores normatizados e não. Por exemplo,
Aceitar um relacionamento com um homem casado parecia não ser algo tão improvável assim.
Além disto, outros interesses poderiam estar em jogo além do amor, como a possibilidade de uma
vida melhor nos casos em que a diferença econômica estava presente.
Assim, Francisca Gomes se caracterizava como uma menina inteligente, sagaz, astuta, capaz
de usar aquilo que a sociedade mais prezava em uma mulher, a honra que está relacionada com a
virgindade, em beneficio próprio? A mesma se apropria dos discursos jurídicos em seu beneficio ao
acusar Sebastião Nobre de crime de estupro? O que queremos analisar é que Francisca, assim, como
outras mulheres e homens também, sabiam os valores e comportamentos partilhados pela sociedade,
e que embora, muitas vezes não fosse possível vivenciá-los, não significa dizer que não conheciam
ou não desejassem.
Como aponta Santana (2013) em sua tese:
Não estamos afirmando que honra e valores morais não estavam presentes
entre os populares, que todos eram guiados pelo instinto de sobrevivência e
só objetivavam conseguir benefícios um do outro, ou que a justiça era
sempre acionada apenas quando ela poderia oferecer algo em troca. O fato
de muitos indivíduos não serem casados oficialmente não significava que
não comungassem valores supostamente presentes em casais formais.
(SANTANA, 2013: 128)
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Segundo Engel (2000), em sua pesquisa sobre os crimes passionais, a maior parte dos casais
que viviam na mancebia, além de conviverem juntos, possuíam um projeto de vida em comum
(ENGEL, 2000: 162). Para Martha Abreu (1989), a união consensual não significava apenas o fruto
das condições materiais, mas também uma opção.
Estamos admitindo que determinados valores eram compartilhados, mas também
vivenciados e experimentados de maneiras diferentes; nem mesmo no interior de grupos coesos as
regras estabelecidas eram partilhadas e interpretadas da mesma forma. Como afirma Certeau
(1994), apesar da rede de vigilância, uma sociedade inteira não se reduz a ela, pois existem outros
procedimentos populares que jogam com estes mecanismos de disciplina e não se conformam com
ela a não ser para alterá-los.
É nesse sentido que Certeau (1994) nos mostra como os sujeitos são capazes de recriar
estratégias para driblar o que lhe é imposto, com táticas sutis, silenciosas e camufladas, Francisca
se utiliza dos discursos que a classificam enquanto ser frágil e inocente para recorrer a justiça no
intuito que sua honra seja reparada, o sentimento mais presente na fala de Francisca Gomes e sua
mãe Rosa Gomes é o de desamparo e medo de um futuro incerto. Não que esses sentimentos fossem
estranhos a elas, mas também eram utilizados como forma de convencimento para a decisão final.
Logo, as sutilezas que envolvem a dinâmica do poder judiciário, é responsável pela
formação e manutenção de identidades sexuais binárias.
Para pensar essas relações a discussão, pautada a partir das relações de gênero é
fundamental, ajuda nos a pensar a trabalhar com determinados conceitos como o de gênero. Joan
Scott em seu célebre texto “Gênero: uma categoria útil de análise histórica” mostra o quanto as
categorias feminino e masculino são amplas, e problematiza ao afirmar que o termo gênero
enquanto uso analítico de significações deve ser utilizado politicamente, uma vez que a produção
dos discursos que determinam lugares e identidades, está presente nos espaços institucionais.

[...] "homem" e "mulher", são ao mesmo tempo categorias vazias e
transbordantes ; vazias porque elas não tem nenhum significado
definitivo e transcendentes; transbordantes porque, mesmo quando
parecem fixadas, elas contém ainda dentro delas definições alternativas
negadas ou reprimidas.(SCOTT, 1989; s/p)
Em meio a essas discussões existe um entendimento do quanto o gênero é um termo amplo,
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cheio de significações, intrinsecamente ligado às relações de poder. Nesse caso, o gênero rompe
com a explicação binária macho/fêmea para explicar as identidades sexuais, estas seriam resultado
dos confrontos político-sociais. Logo, o interesse é saber como as sociedades constroem
representações sobre essas diferenças. A conclusão da autora recai nas práticas discursivas,
disseminadas nas mais variadas formas e instituições, produzindo verdades vivenciadas como
universais legitimando a desigualdade de gênero.
No entanto, existe uma discussão sobre a utilização do termo gênero e suas implicações, ou
seja, utilizá-lo estaria anulando o significado político que o termo mulher tinha conquistado? Na
nossa perspectiva, não, pois, a noção de gênero também possui um caráter político, uma vez que,
questiona as estruturas de dominação presentes nas relações entre o feminino e o masculino.
Utilizar o termo mulher é correr orisco de ficar preso aos limites desta identidade sexual vinculado
ao sexo biológico. Para Scott (1989) o gênero é o instrumento teórico que desfaz, desconstrói as
representações naturalistas das subjetividades sexualizadas.
Um dos trabalhos que nos ajudaram a entender essas possibilidades foi o de Alômia
Abrantes da Silva (2008), em sua tese intitulada Paraíba Mulher Macho, Tessituras de Gênero,
(Desa)fios da História, na qual problematiza como o gênero também estava sendo construído a
partir da política. Logo, as relações de gênero transcendem as questões homem e mulher fazendo
parte dos demais âmbitos que constroem os relacionamentos sociais. A política e a maneira de
percebê-la eram constantemente associadas a noções de honra em 1930. Para a autora, o que estava
em questão era a “(re) configuração de um modelo político, que ressoa num modelo de
masculinidade, e vice-versa, com diferentes candidatos a sua melhor representação”, mas valores
como honra, virilidade e coragem são comuns nessa representação. (SILVA, 2008: 143).
Desta forma, mais do que descrever a história das mulheres nos crimes que serão analisados,
pretendemos problematizar como os discursos que produzem a identidade feminina foram
engendrados, ou seja, o seu lugar de produção e as relações de poder nele existente, pois uma das
críticas mais severa feita a História das mulheres está no fato de apenas descrever essas trajetórias
quase sempre no espaço privado. Ao optar pelo termo gênero não estamos apenas trocando pelo
termo mulher, como muitos trabalhos interpretam, estamos também assumindo uma escolha teóricometodológica.
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UM IMPULSO MARAVILHOSO DA LEI DO PROGRESSO”: REFORMAS E
REPRESENTAÇÕES CIVILIZADORAS NA CIDADE DO CRATO EM MEADOS DO
SÉCULO XIX
Jucieldo Ferreira Alexandre209
Crato: da idade de ouro ao tempo da decadência

Nascido de um aldeamento de índios kariris, organizado por capuchinhos italianos na
primeira metade do século XVIII, elevado à vila no ano de 1764 e cabeça de comarca desde 1816, o
Crato passou à categoria de cidade pela resolução 623, do dia 17 outubro de 1853, promulgada pelo
então presidente do Ceará, Joaquim Vilella de Castro Tavares. Cronologicamente, foi a primeira
cidade criada no Cariri cearense e a quinta na província, sendo precedida por Fortaleza (1823),
Sobral (1841), Icó e Aracati (1842).
A proeminência política dessa cidade em relação aos outros povoados da sua região pode ser
explicada pelo sucesso das atividades agrícolas e comerciais lá desenvolvidas desde o início da sua
colonização, graças à riqueza natural da Chapada do Araripe e suas fontes perenes de água. Pela
época da elevação à alçada de cidade, tais atividades passavam por um período de ampliação. Esse
período coincide com um momento de consideráveis transformações na localidade, o que levou
alguns estudiosos – como Irineu Pinheiro (1950) e J. de Figueiredo Filho (1868) – a apresentarem
tais décadas como período de renascimento para a mesma e para o Cariri, afirmação baseada na
observação de uma série de fatores políticos, econômicos e sociais que influíram sobremaneira no
processo de afirmação dessa cidade enquanto liderança regional.
Esse suposto renascimento é explicado a partir da comparação e contraste feitos pelos
historiadores da região, entre uma época tida por eles como de ouro e um tempo de representado
como de decadência.
Como outros rincões do território brasileiro, o Cariri foi sendo ocupado pelos colonizadores
a partir da expansão da pecuária, no século XVIII. No entanto, a fertilidade e condições climáticas
da chapada do Araripe acabaram por patrocinar a atividade agrícola e o comércio com áreas
circunvizinhas do Ceará – como os Inhamuns –, onde a pecuária desenvolveu-se com mais vigor e
209
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as condições climáticas eram inferiores às que caracterizavam o Cariri. Sua posição geográfica
privilegiada igualmente, promovia o desenvolvimento de um comércio inter-regional com o interior
da Paraíba, Pernambuco e Piauí.
Tais fatores atraíram homens de posses, que passaram a investir na produção agrícola,
especialmente da rapadura e aguardente, e no comércio regional, passando a negociar com as
regiões pecuaristas limítrofes. Já na segunda metade do século XVIII, os engenhos começavam a
pontilhar os sopés da serra. De início, eram feitos à base de madeira – os famosos engenhos de pau
– com moendas verticais puxadas por juntas de bois ou cavalos. Com o passar do tempo, foram
sendo substituídos por novas tecnologias. Entre 1840 e 1850, os primeiros engenhos de ferro eram
instalados no Crato, bem como alguns movidos à água (PINHEIRO, 1950, p. 56).
A predileção pela fabricação de rapadura não se deu ao acaso. O açúcar produzido no litoral
era praticamente inacessível para os habitantes do sertão, tendo em vista os altos gastos para
transportá-lo por estradas penosas, só vencidas por burros de cargas. Diante de tais condições
adversas, a rapadura do Cariri tornou-se um produto rentável.
Ancorado na produção e comercialização regional da rapadura desde o setecentos, o Crato
desenvolveu-se e ganhou espaço na política caririense e provincial, o que pode ser observado no
papel desempenhado pela localidade na centúria seguinte, durante a Revolução Pernambucana
(1817) e a Confederação do Equador (1824), quando influentes famílias, sacerdotes e outros
figurões da localidade estiveram entre os principais lideres de tais movimentos no Ceará. A
influência política do Cariri em tais conflitos de independência atesta a força das redes de relações
de poder tecidas por famílias economicamente abastadas, que estendiam suas ações ao nível
provincial.
Por outro lado, é pertinente frisar que a região mediava relações entre o interior e o litoral,
transmitindo, pelo deslocamento de caixeiros e pessoas, “aspirações e necessidades emergentes”
(ALBUQUERQUE, 2004, p. 107). Nesse contexto, Crato – município mais desenvolvido da época
e dono do maior número de engenhos de rapadura no sul do Ceará – delineava-se como
proeminente liderança regional, com relações sociais, comerciais e culturais mais estreitas com a
cidade do Recife, do que com Fortaleza. A distância do Crato em relação às duas cidades é
praticamente a mesma – cerca de seiscentos quilômetros – e a capital do Ceará, à época, não exibia
vigor comercial que pudesse ser comparado à congênere pernambucana. A Fortaleza daquele tempo
era apenas a “insignificante sede administrativa do Ceará”, nas palavras de Della Cava (1976, p.
28).
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Há de se destacar também que algumas famílias enriquecidas com a agricultura e o
comércio, dispunham de cabedais suficientes para manter seus filhos em instituições de ensino
superior, como o Seminário de Olinda, importante difusor do “espírito liberal e nacionalista”
(CORTEZ, 2000, p. 21). Assim ocorreu com o político considerado liberal Pe. José Martiniano de
Alencar, que, após participação efetiva nos movimentos de 1817 e 1824, conseguiu projeção
suficiente para chegar à presidência do Ceará e ao cargo vitalício de senador.
No início da década de 1830, a Vila Real do Crato se envolveu em outro conflito armado,
realçando mais uma vez seu peso político na província. Após a abdicação de Dom Pedro I, no ano
de 1831, e até fins da década de 1840, uma série de revoltas estourou pelo país, de Norte a Sul
(CARVALHO, 2008, p. 250). No Ceará, rebentou um conflito entre as vilas do Crato e do Jardim,
que se estendeu de 1831 até o ano seguinte.
Indício da complexa conjuntura regencial, especialmente da polêmica centralização versus
descentralização, o conflito opôs liberais aos adeptos da restauração de Pedro I, esses últimos
capitaneados pelo Cel. Joaquim Pinto Madeira, líder político e militar do Jardim. Ao final do
confronto, os liberais cratenses saíram vitoriosos. Pinto Madeira foi condenado à morte, sendo
fuzilado no dia 28 de novembro de 1834 (PINHEIRO, 1963, p. 119).
A produção de intelectuais caririenses do século XIX, continuada por estudiosos do século
XX, instituiu uma Cultura Histórica – aqui entendida na conceituação de Jacques Le Goff, como a
relação que uma sociedade, ou, pode-se acrescentar, grupos sociais específicos, mantém com seu
passado (LE GOFF, 2003, p. 48) – que deu destaque à participação das elites210 do Crato nos
conflitos de 1817, 1824 e 1831.
A consagração destas efemérides começou a ser engendrada já no século XIX. Não por
acaso, o jornal cratense O Araripe, do Partido Liberal, publicou, em 1859, uma série de textos
intitulada Apontamentos para a história do Cariri, escrita pelo redator do semanário, João Brígido
dos Santos. Posteriormente, tais artigos foram reproduzidos em periódicos de Fortaleza e Recife e,
por fim, na forma de livro, no ano 1888. A obra de Brígido se constitui enquanto marco fundador da
cultura histórica regional aludida a pouco.
Na trilha dessa cultura histórica, em meados do século XX, os historiadores do Instituto
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Cultural do Cariri (I.C.C.) também centraram seus escritos na exaltação dos movimentos liberais
do XIX. Tal período, de certa forma, acabou ganhando a conotação de era de ouro da história local,
na qual o lugar adquiria projeção nacional, como assinala as palavras de exaltação proferidas a
seguir: “No setênio de 1817 a 1824 nenhum município brasileiro, julgamos, excedeu ao Crato em
brilho e lances de patriotismo” (PINHEIRO, 1953, p. 32).
Os intelectuais do I.C.C., nitidamente, buscaram representar o passado do Crato e das suas
elites – de que se julgavam herdeiros – sob a ótica de um protagonismo nos episódios acima
relatados, e os sujeitos históricos que tomaram parte dos movimentos citados – identificados nas
pessoas de sacerdotes e famílias ricas – passaram a ser apontados como referências identitárias de
uma cratensidade: “Ser liberal, heróico, patriótico era, pois, de acordo com as representações dos
intelectuais que plasmaram as marcas do passado cratense, uma característica da sua identidade,
posto que os ‘heróis’ daqueles movimentos liberais do século XIX eram cratenses” (CORTEZ,
2000, p. 25).
Embasada na leitura gloriosa de tais eventos, foi engendrada a interpretação de um
renascimento para o Crato em meados do XIX – aludida no início deste artigo –, isso porque, após a
era de ouro dos conflitos liberais, o Crato teria vivido um período de decadência, assim
caracterizado por J. de Figueiredo Filho:
Após tais movimentos, houve período negro, quando o cangaceirismo
tomou vulto, quase desequilibrando a vida normal da região. Houve como
uma temporada de decadência na antiga Vila Real do Crato. A instrução
pública como que parou. O gosto pela educação dos filhos enviados às
cidades litorâneas, teve quase colapso total (1968, p. 48). Grifos meus.
Uma das principais fontes utilizadas pela historiografia do I.C.C. para a análise desse
período, interpretado como de decadência, é o diário de viagem de George Gardner, que visitou a
então vila do Crato em fins da década de 1830. O botânico produziu uma narrativa crítica e áspera,
que revela indícios do choque de um homem europeu ao se deparar com outros costumes e pessoas
diferentes dele; com padrões culturais diferentes, não adaptados à sua lógica de civilização. Seu
relato recai, especialmente, em torno de aspectos morais, apresentando os moradores do Crato como
indolentes, com um clero e homens da “melhor classe social” afeitos à fornicação e ao adultério, e
com mulheres que nada mais faziam a não ser fumar e comer doces, deitadas em suas redes o dia
inteiro, só se levantando à hora das refeições. Destaca ainda os jogos de baralho que terminavam
constantemente em lutas com arma branca e, principalmente, o fato de a vila ser espaço para
ocultamento de bandidos:
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Os habitantes desta parte da província, geralmente conhecidos de cariris, são
famigerados no país por sua rebeldia às leis. Aqui foi, e até certo ponto
ainda é, embora em menor extensão um esconderijo de assassinos e
vagabundos de toda a espécie vindos de todos os cantos do país. Embora
haja um juiz de paz, um juiz de direito e outros representantes da lei, seu
poder é muito limitado e, ainda assim, quando o exercem, correm o risco de
tombar sob a faca do assassino (GARDNER, 1975, p. 93-94).
Os indivíduos famigerados descritos por Gardner eram conhecidos na região pela alcunha
cabra, o que revela sua origem mestiça. A maioria da mão de obra do Cariri recaia sobre homens
livres pobres, tendo um número reduzido de escravos. Alguns desses cabras eram apadrinhados por
autoridades e senhores ricos. Em um regime clientelista, suas tarefas não se resumiam à lida nos
engenhos. “Em tempos de rivalidade entre os proprietários de terra, aos trabalhadores da fazenda
eram entregues armas para que defendessem com lealdade os interesses de seus patrões” (DELLA
CAVA, 1976, p. 32). Dessa forma, muitos acertos de contas eram perpetrados por tais sujeitos a
mando dos ricos mandatários, a quem a Justiça não conseguia coibir.
Nestes termos, fica claro que a decadência apontada pela historiografia do I.C.C. não era
simplesmente de ordem moral, como equivocadamente pode mostrar uma leitura menos atenta de
Gardner ou das obras do Instituto Cultural do Cariri. Portanto, questões sociais e políticas
perpassavam tal contexto.
Ralph Della Cava oferece uma visão mais problematizada sobre o estado da região entre
1824 e 1850. Para ele, o Cariri fora atingindo por instabilidades econômicas no pós-independência,
já que não tinha produtos rentáveis à época, “como o algodão, de que a Europa então carecia e
comprava mais barato das regiões litorâneas do Ceará, que começavam a ser cultivadas e ficavam
mais perto” (DELLA CAVA, 1976, p. 28).
Por outro lado, apesar da relevância de suas elites nos movimentos liberais, a região não
conseguiu a hegemonia política que almejava no Ceará. Os líderes do Crato, considerados
demasiadamente radicais, “caíram em desgraça com os conservadores que dominaram, cada vez
mais, a estrutura de poder, altamente centralizada, do Império brasileiro recém-independente”
(DELLA CAVA, 1976).
Entre o fim da década de 1830 e início dos anos 1840, os chimangos – simpatizantes do
Partido Liberal –, perderam os principais postos políticos da província do Ceará, tendo em vista que
os conservadores subiram ao poder nacionalmente. No ano de 1840, chegou ao fim a presidência do
Senador Alencar, que liderou o Partido Liberal no Ceará até sua morte, em 1860. O conservador
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brigadeiro José Joaquim Coelho foi então nomeado presidente. Segundo Celeste Cordeiro, a posse
dos boticários-carcarás – como era conhecida a facção mais poderosa dos conservadores cearenses,
em alusão aos nomes dos líderes Antônio Rodrigues Ferreira, que era boticário, e Miguel Fernandes
Vieira, conhecido pela alcunha Carcará – tornou aguda o uso da violência na perseguição aos
inimigos políticos. O assassinato do liberal João Facundo, na época vice-presidente do Ceará,
tornou-se um símbolo desse contexto (CORDEIRO, 2004, p. 144).
Em tal conjuntura, o primado de Fortaleza sobre o resto da província adquiriu contornos
mais precisos, resultado de uma série de fatores econômicos e políticos que se estenderam da
década de 1830 em diante (OLIVEIRA, 2009, p. 19).
Nestes termos, enquanto a capital do Ceará passava por um processo considerável de
fortalecimento, construindo sua proeminência e hegemonia, e os conservadores assumiam as rédeas
da política provincial, o sul da província perdia espaço e prestígio político, sem melhorias nos
meios de comunicação com o litoral e entregue ao banditismo e desmandos de poderosos locais. Era
essa a decadência, destarte, que desgastava o suposto brilho áureo do Crato e Cariri.

Uma cidade renascida? Aspectos sociais e urbanos dos anos de 1850

Se o período entre 1830/1840 foi de decadência para o Crato e sua região, a década de 1850
foi representada pela historiografia local como marco inicial de um renascimento, observável em
uma série de fatores políticos, econômicos e sociais que realçaram o peso dessa cidade como
liderança regional.
Tratando desse renascimento, Ralph Della Cava afirma que as mudanças ocorridas no Cariri
em meados do XIX estavam ancoradas, principalmente, “em reviravoltas econômicas e
demográficas” (DELLA CAVA, 1976, p. 31). Centros urbanos em expansão, como Recife e
Fortaleza, bem como cidades interioranas menores, aumentavam sua demanda de alimentos e
matérias-primas baratas. O Cariri terminou por tirar proveito de tal situação, especialmente o Crato.
Em meados do século XIX, dava-se no seu município e arredores um incremento
populacional significativo. Tratando de dados do período, Thomaz Pompeu afirmava que o
“municipio do Crato vae espantosamente crescendo em população, varios nucleos vão se formando
todos dias” (BRASIL, 1997, p. 110). Para se ter noção deste crescimento populacional que
espantava o intelectual citado, vale a pena comparar a estatística produzida por ele com as
informações registradas no ano de 1838 sobre o número de moradores da localidade, feitas por
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George Gardner. Nas palavras do escocês, toda a população da vila na época chegava a “dois mil
habitantes, na maioria índios ou mestiços que deles descendem” (1975, p. 93).
Em início dos anos de 1860, os estudos de Thomaz Pompeu estimavam a quantidade de
residentes das ruas do Crato entre seis e oito mil (BRASIL, 1997, p. 113), o que significa dizer que
– apenas duas décadas depois da visita do naturalista escocês – a população local tinha, pelo menos,
triplicado seu tamanho, dando, portanto, um expressivo salto demográfico. O mesmo autor
calculava o número total de moradores do município em dezenove mil quinhentos e setenta e cinco,
dividido entre dezoito mil cento e oitenta e quatro livres e mil trezentos e noventa e um escravos.
Acredito que as peculiaridades naturais do Vale do Cariri funcionavam como um atrativo
imigracional para a região, o que ajuda a entender tal escalada demográfica. Um documento da
Assembleia Legislativa do Ceará, de 1846, corrobora tal tese. Na sua avaliação, o aumento
populacional do Cariri se dava devido aos “povos, que para ali concorrem acossados pelos flagelos
de que se vêem perseguidos da fome e da miséria nos estéreis sertões em que habitavão”.

211

Tratando especificamente do Crato, o Ensaio Estatístico da Província do Ceará também destaca tal
fator explicativo: “A agricultura é a industria principal do paiz, e para alli correm não só a prover-se
de mantimentos, como a refrigerar-se das secas os habitantes dos sertões visinhos da Bahia,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Parayba e Piauhy” (BRASIL, 1997, p. 102).
Esse desenvolvimento demográfico, por outro lado, não foi acompanhado por melhoria nas
condições de vida para parte da população citadina. A pobreza era considerável em tal contexto e
muitas pessoas viviam na marginalidade, a mendigar pelas ruas, como indiciam as palavras a seguir,
proferidas por Francisco Freire Alemão, líder da comissão científica montada pelo IHGB que
visitou Craro no ano de 1859:
Uma das coisas que mais aqui nos atormentam é a quantidade de pobres, de
órfãos, de aleijados, de cegos, de presos da cadeia, que nos vêm pedir
esmolas, de joelhos e chorando. É uma miséria terrível e nós não podemos
satisfazer a todos e nos achamos em grande embaraço. Eles supõem que
seremos muitos ricos e que podemos fartar a todos. O que fazer? Como
resistir a tanta desgraça? (2007, p. 14). 212
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212

“Província dos Cariris-Novos – representação da Assembléia Legislativa Provincial do Ceará ao Senado e Câmara
dos Deputados”. In. Revista do Instituto do Ceará. Tomo VI. Fortaleza, 1892, p. 224.
É interessante destacar que os pobres do Crato tinham uma criativa tática para arrancar doações dos cientistas da
Comissão Científica de Exploração, o que foi registrado no diário de Freire Alemão: “Uma maneira que eles têm de
levar-nos dinheiro é singular: trazem-nos um presente (são ovos, mangas, animais, galinhas, etc. etc.) e é claro que
a esmola deve ser superior ao valor do presente. O que fazemos é dar-lhes alguns cobres e restituir-lhes o presente,
com um presente que lhes fazemos. Não é um modo engenhoso de obter dinheiro? Às vezes nos vemos tão
aborrecidos, que tomamos o presente e o restituímos no mesmo momento sem lhes dar nada, com o que não vão
contentes” (ALEMÃO, 1997, p. 14).
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Freire Alemão chegou ainda a afiançar que a situação precária vivenciada por tais pessoas
seria consequência exclusiva de sua preguiça: “A pobreza, por indolência vive miseravelmente,
porque e terra é muito produtiva” (ALEMÃO apud DAMASCENO & CUNHA, 1961, p. 303).
Nestes termos, os pobres eram preconceituosamente culpabilizados por sua pobreza, como se todos
os recursos necessários para a obtenção de uma sobrevivência digna se resumissem ao caráter fértil
do solo ou estivessem acessível a todas as pessoas que habitavam o Crato naquela época.
Esses pobres eram as principais vítimas de uma série de doenças comuns na localidade. O
médico Freire Alemão não deixou de destacar os casos encontrados por ele de hepatite, tísica,
opilação, problemas do coração, gonorréia, sífilis, etc. Não passou despercebido, também, o grande
número de cegos existentes: “[...] rara é a pessoa que não sofre ou tem sofrido dos olhos. Há casas
onde há 2 ou 3 pessoas cegas. Dizem que hoje está ainda assim muito melhor do que foi em outro
tempo!” (Idem).
Contrastando com a penúria, moléstias e mortes de muitos cratenses, os donos de terra da
cidade gozavam de uma situação social bem melhor, pois a produção de cana, mandioca e, em
menor quantidade, de algodão e café, tomava conta dos campos ao sopé da serra do Araripe.
Entretanto, a preferência pela rapadura era notória. A própria Câmara do Crato dava mostras disso,
criando leis que garantiam a prevalência dos donos de engenho sobre os criadores de gado da
localidade, obrigando estes “a transferirem seus rebanhos para além dos campos férteis” (DELLA
CAVA, 1976, p. 32). A exportação de rapadura para as províncias vizinhas vivia um momento de
expansão e os donos de engenho buscavam garantir seus interesses por meio de mecanismos legais
protecionistas.
Na metade do XIX, novas personagens também passaram a ocupar a cena política cratense,
dividindo ou disputando espaço com os tradicionais donos de engenho de rapadura: um grupo de
comerciantes que se fixava na localidade – advindo, principalmente, do Icó, importante ponto
mercantil do centro-sul cearense – estimulou sobremaneira o comércio no Cariri com a
implementação e circulação de capital novo e a fundação de grandes lojas no Crato, que
comercializava tecidos e manufaturados europeus para sua região e interior das províncias
circunvizinhas. A presença de tais comerciantes – alguns dos quais também eram proprietários de
terra e engenhos – patrocinou a imigração de profissionais liberais, jornalistas, coletores e
advogados para a urbe nascente, que também se integraram às elites cratenses. Nesse cenário, veio a
lume o jornal O Araripe, impresso no Crato entre 1855-1865, porta voz desse segmentos sociais e
do partido liberal, importante fonte para a compreensão do Crato em meados do XIX.
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A produção historiográfica de Irineu Pinheiro e José de Figueiredo foi a principal
responsável pela exaltação dessas personagens migradas para tal rincão e de suas ações. Nela, os
comerciantes e profissionais liberais, alguns dos quais, coincidência ou não, antepassados dos
intelectuais do I.C.C.213 – espaço, por excelência, de criação e perpetuação desses mitos que vão
sendo ressignificados a partir de cada contexto –, aparecem como protagonistas do renascimento
cratense e como civilizadores do lugar:

Fixaram-se na nova terra fértil, menos sujeitas às crises climáticas
enriquecendo-a com seu labor e, portanto, civilizando-a, os Alves Pequenos,
os Candeias, os Bilhares, os Garridos, os Linhares, os Gomes de Matos e
outros cujas descendências se prolongaram até nós (PINHEIRO, 1950, p.
88). Grifos meus.
Figueiredo Filho vai além, caracterizando-os como o sangue novo que contribuiu para uma
moralização do Crato e para o despontar da civilização, já que, em sua opinião, teria surgido no Icó
“os primeiros núcleos familiares, sólidos e orientados sob princípios religiosos seguros”, advindos
da união de negociantes lusos com filhas de fazendeiros locais, o que teoricamente contribuíra para
a ascensão de “uma sociedade requintada em comparação com a vida mais tosca doutros locais”
(FIGUEIREDO FILHO, 1968, p. 51). As considerações do autor indiciam estratégias discursivas de
manutenção do status quo, visto que enaltecem as famílias abastadas como símbolos de civilização.
Exageros, preconceitos e idealizações elitistas à parte – indício da ligação entre a produção
historiográfica daqueles autores com os lugares sociais que ocupavam (CERTEAU, 1982) –,
documentos de meados do XIX deixa transparecer que a fixação desses comerciantes e profissionais
liberais no Crato, trouxe novas formas de comportamento, que buscavam apresentar-se como
polidas, educadas e condizentes à boa sociedade. Fontes que tratam de momentos de sociabilidades
do período corroboram tal percepção:

Domingo, 16 do corrente, o Sr. Tenente Coronel Antonio Luis Alves
Pequeno Junior, por occasião do baptisamento de seo quarto filho,
obsequiou a seos amigos desta cidade com um esplendido baile; que foi
assás concorrido.
Esta reunião provou bastante em favor do adiantamento moral do Crato.
213

Irineu Pinheiro, por exemplo, era neto do comerciante, político e tenente coronel da Guarda Nacional, Antônio
Luiz Alves Pequeno, de rica família icoense. Irineu chega a dedicar seu livro O Cariri: seu descobrimento,
povoamento e costumes ao ancestral: “À memória de meu avô, Coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, o segundo
dêste nome, cuja honradez, trabalho e inteligência, na derradeira metade do século passado, cooperaram para o
adeantamento moral e material do Cariri” (PINHEIRO, 1950, p. 4).
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Não faltou ordem, gosto e delicadesa entre os numerosos convidados. Todos
porfiarão em dar de seos costumes a melhor ideia. Por sua parte o Sr.
Antônio Luis e sua Exmª. Senhora abundarão em delicadesa e bons modos
para com seos hóspedes, que ficarão penhorados de suas attenções.
Uma numerosa companhia de senhoras, cujas graças erão mesmo superiores
no gosto apurado do seo trajar; grande número de officiaes dos dois corpos
da g. n. [Guarda Nacional], ricamente fardados, todos identificados no
pensamento de dar ao festim o maior brilho, fizerão bem agradaveis muitas
horas dessa noite que tão velós parecia correr.
Uma bella musica, uma companhia escolhida, licores variados e deliciosos,
um chá servido com profusão, são sempre cousas que muito agradão; mas,
cumpre confessá-lo, houve ahi cousa que mais nos prendeo a attenção: foi a
educação apurada que revellarão os convivas, as maneiras delicadas que
em todos se observou.
Julgando por essa bella reunião, qualquer estranho pode formar dos nossos
costumes o juiso mais honroso.
Agradecemos pois ao Snr. Tenente Coronel e Sua Exmª. Senhora as
attenções de que fomos testemunha e mesmo objecto, não o fasemos por
méra etiqueta, mas para ter a occasião de consignar o serviço que prestou ao
Crato em geral, acabando de plantar os habitos cultos de nossas capitães
(Jornal O Araripe, nº. 106, 22 ago. 1857, p. 1. Grifos meus).

O texto acima foi publicado na capa do jornal O Araripe, nº 106, em 22 de agosto de 1857, e
diz respeito a uma festa oferecida por Antonio Luís Alves Pequeno, comerciante, proprietário de
terras e político liberal, atuando como presidente da Câmara do Crato e como juiz municipal. A
música, as vestes, os licores, chás, belas companhias, tudo no baile parece apontar para o grau de
sofisticação que essa ascendente elite do Crato de 1850 buscava alcançar. O que mais impressiona
na fonte, é a fixação do autor – certamente o redator do jornal, João Brígido dos Santos – em
ressaltar, repetidas vezes, os bons modos dos anfitriões e convidados, afirmando que todos
possuíam senso de ordem, gosto e delicadeza. A educação apurada e a etiqueta presente no baile –
tão frisada pelo autor da nota – são representadas como símbolos do adiantamento moral da cidade,
exemplo a ser seguido pelos demais moradores da mesma.
Tais colocações fazem lembrar as teses de Norbert Elias, sobre o que conceitua Processo
Civilizador. O autor percebe a civilização como o produto de um aumento na interdependência
entre os indivíduos ou diferentes grupos sociais, resultando em uma maior complexidade de
relações e competições entre os mesmos e, principalmente, na necessidade de uma maior contenção
de impulsos e sentimentos frente à sociedade. Desta forma, a maior complexidade nas relações
sociais, leva a um aparato de autocontrole dos sentimentos e atitudes por parte dos indivíduos,
criando hábitos comportamentais condizentes à ordem social vigente (ELIAS, 1993, p. 194).
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Percebe-se, pela citação acima, que o autor nega a possibilidade de tal processo estar
totalmente contido nas mãos de um indivíduo ou grupo social específico, já que a civilização “é
posta em movimento cegamente e mantida em movimento pela dinâmica de uma rede de
relacionamentos, por mudanças específicas na maneira como as pessoas se vêem obrigadas a
conviver” (Idem). Portanto, a dinâmica histórica é muito ampla para ser explicada como projeto ou
produto particular de um homem ou de um grupo específico de homens.
Contudo, para Elias, é plausível que indivíduos pertencentes a estratos sociais semelhantes,
possam reconhecer e extrair dela “alguma coisa mais ‘razoável’, alguma coisa que funcione
melhor” em relação às suas necessidades e objetivos. Desta forma, grupos sociais, especialmente os
detentores dos meios de produção ou meios econômicos, podem impor sua vontade aos demais.
Interessante, é que o controle dos mínimos gestos e das pulsões torna-se maior em tais grupos, já
que passa a ser sinal de sua pretensa superioridade:
Servem como marcas de distinção e prestígio. Exatamente por esse motivo,
tal sociedade considera como transgressão do modelo dominante de controle
das paixões e sentimentos todo e qualquer ‘afrouxamento’ de seus membros
(ELIAS, 1993, p. 212).
Fazendo o dialogo entre a constatação de Elias e o texto de O Araripe, citado a pouco, fica
mais nítido o porquê da preocupação dos convidados e anfitriões em dar de seus costumes a melhor
ideia. O que estava em jogo era justamente a forma como cada um queria ser visto pelos demais.
Deixar escapar algum gesto considerado impróprio pelos que se encontravam no baile, por mínimo
que fosse, era a constatação da inferioridade, da não polidez, da descortesia, enfim, da incivilização
do desviante.
Esses atos de etiqueta eram espécies de cartão de visitas desse segmento das elites cratense,
ao ponto de até mesmo Freire Alemão – acostumado com ao apuro da Corte carioca – render
elogios a um sarau de que tomou parte no Crato. Seu texto destaca as espaçosas salas da casa, onde
se reunia “a maior parte da gente graúda do Crato”, com “homens bem trajados e muitas senhoras,
algumas das quais vestidas com simplicidade e elegância”. Comenta o bom instrumental das
músicas, as várias quadrilhas, os refrescos, chás e doces servidos. A apresentação de uma
brincadeira de reis, durante o sarau, também parece ter agradado o exigente viajante: “É um
divertimento popular que não deixa de ter sua graça” (ALEMÃO: 2007, p. 27).
Todavia, a ação de tais personagens não se reduziu à produção de festas requintadas. Embora
os comerciantes demorassem ainda meio século para “conseguir poder político compatível com sua
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riqueza, e mesmo assim, via de regra, só com o apoio de fazendeiros, estimularam a demanda de
serviços municipais mais amplos, tais como melhores transportes, serviços médicos e, sobretudo,
escolas” (DELLA CAVA, 1975, p. 32). Não por acaso, as contingências produzidas pelo
crescimento econômico e pelas pretensões civilizadoras das elites locais, também incidiram sobre o
incipiente centro urbano do Crato.

Reformas urbanas e discurso civilizador
De feição nitidamente rural, as ruas do Crato – ocupadas, na maior parte, por casebres de
taipa com teto de palha – começavam a adquirir novas formas em meados do XIX, com a
construção de sobrados que imitavam a arquitetura recifense, modelo de civilização para os ricos e
intelectuais da localidade. Segundo Waldemar Arraes Farias Filho, os “sobrados ‘modernos’ [como
eram conhecidas as edificações erigidas sob influência dos códigos da administração pombalina,
bem como, posteriormente, do Neoclassicismo instituído pela Academia Imperial de Belas Artes],
do Crato diferente dos sobrados coloniais, apresentavam fachadas adornadas e platibandas, cornijas
e parapeitos e até mesmo, porões altos” (FARIAS FILHO, 2007, p. 113).
A construção dos sobrados era, naquela época, um ato de afirmação da riqueza de seus
proprietários. Quanto mais imponente a construção, mais notória ficava sua fortuna e seu grau de
civilização. Investir nas construções era, portanto, patrocinar uma imagem de si. Por outro lado, as
construções também contribuam para criar uma nova feição para a cidade.
Um indício disso pode ser encontrado no código de posturas elaborado pela Câmara
Municipal e sancionado, no ano de 1854, pela Presidência do Ceará. Antes dele, outros códigos
vigoraram na localidade, como as posturas de 1840, 1845 e 1847. Nelas encontram-se alguns
poucos artigos que tratavam das edificações na localidade. Malgrado isso, nenhum daquelas leis deu
tanto destaque ao tema como a de 1854. Dos oitenta artigos desse código, quatorze dizem respeito a
questões como: alinhamento das residências nas ruas, licença para construção e reformas, tamanho
mínimo exigido para edificação de novas casas e sobrados, orientações aos cordoadores
(responsáveis pela aferição de medidas, fiscalização das obras, entre outras atribuições),
padronização de portas e janelas, construção de calçadas e de cornijas, substituição de fachadas de
taipa por alvenaria, eliminação dos telhados de palha, varredura semanal obrigatória na frente das
casas (calçada e rua), construção de cercados nos quintais à base de alvenaria e madeira (em
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substituição das cercas de palha), reboque e caiação anual dos frontispícios, etc.214 Essa ânsia
legislativa da Câmara, em minha opinião, aponta para como o reordenamento dos prédios da urbe
era interpretado pela elites locais como fundamental para a confecção de uma imagem do Crato
enquanto cidade civilizada e higiênica.
Seguindo essa lógica, os meados de 1800 também seriam o período da construção de
importantes obras públicas na cidade, inspiradas pelo segmento social de que tenho tratado ao longo
dos últimos parágrafos. No ano de 1850, a presidência da província sancionou uma lei que
autorizava a Câmara Municipal a edificar um mercado público, buscando dinamizar e organizar o
comércio local.215 A edificação foi erguida entre as ruas do Fogo e rua Grande, que posteriormente
ganharia o nome de rua do Comércio, sendo arrematada pelo já citado Cel. Antonio Luís, que
ganhou o privilégio de usufruir por quarenta anos dos rendimentos advindos das taxas cobradas pelo
uso do mercado (PINHEIRO, 1963, p. 135-136). A construção de uma obra pública não deixava de
incidir também sobre os interesses privados e o negociante em questão, certamente, saiu no lucro.
A primeira tentativa de organização de um sistema de abastecimento d’água para uso nas
residências igualmente teve ocasião pelos idos de 1850. O artigo 63, do Código de Posturas de
1854, tratava da construção de uma levada geral (um canal artificial) que conduziria a água do rio
Granjeiro, que corta a cidade, aos quintais situados entre o Sitio Pisa (limite sul da povoação) e
última casa da Rua Grande (limite norte).
O encanamento era feito à base de pedra, tijolo e cal com bicas de aroeira ou cedro.
Afirmava a lei que os proprietários das casas por onde o canal passava podiam construir tanques em
seus quintais para armazenas a água. Aparentemente, o uso de tal recurso natural devia se ater às
necessidades cotidianas de limpeza das casas, alimentação e higiene pessoal, visto que a água não
podia ser usada “para molhar plantações, e sómente as tirem com baldes para que lhes for mister”,
sob risco de multa de 10$000 para os infratores.216
Em meados do século XIX, a criação de espaços higienizados, no Crato, também incidiu
sobre uma prática cultural há muito arraigada na localidade: os sepultamentos realizados no interior
da Matriz da Penha. Em julho de 1853, a construção de um cemitério público foi iniciada no Crato.

214

Lei nº. 645 de 17 de Janeiro de 1854, publicada pelo presidente Dr. Joaquim Vilella de Castro Tavares, apud
OLIVEIRA & BARBOSA, 2009, p. 445-453. Tomo II.
215
Lei nº. 533 de 10 de dezembro de 1850, sancionada pelo presidente Ignácio Francisco da Mota, apud OLIVEIRA
& BARBOSA, 2009, p. 199-200. Tomo II.
216
Lei nº. 645 de 17 de Janeiro de 1854, publicada pelo presidente Dr. Joaquim Vilella de Castro Tavares, apud
OLIVEIRA & BARBOSA, 2009, p. 446. Tomo II.
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Provavelmente, a busca pela substituição no Crato dos enterros no templo pelo cemitério é um
indício da aceitação Das teses médicas – oriundas principalmente da França e assimiladas pelas
faculdades de medicina e autoridades brasileiras do século XIX – que definiram essa prática como
perigosa, já que provocaria os miasmas, tidos como um dos principais responsáveis pelas doenças
que grassavam nas cidades do Império.
Philippe Ariès, discorrendo sobre tal modificação nos ritos fúnebres na França, afirmou que
o “progresso do conhecimento referente à medicina e a higiene [...] tornou intoleráveis as
manifestações de fenômenos aos quais se haviam acomodado perfeitamente durante séculos. A nova
higiene revelou uma situação que antes não se percebia” (ARIÈS, 2003, p. 174). Esta intolerância
dos médicos passava a classificar como barbárie os enterros nos templos e o modelo de enterro
civilizado passava a ser o que tinha espaço em cemitérios localizados fora das cidades, em espaço
previamente indicado mediante estudo detalhado da localização do terreno em relação aos recursos
hídricos e aos ventos (COSTA, 2003). Essa reivindicação por uma gestão diferenciada dos espaços
foi gradativamente assimilada pelas camadas urbanas cultas, “que se mobilizaram na campanha
para remover dos espaços públicos qualquer lembrança da morte” (ARRAIS, 2004, p. 352).
Como as pretensões sociais e políticas das elites cratenses se justificavam sob a alegação da
busca pela civilização, percebo elementos desse projeto na construção de um cemitério na década
de 1850, tendo em vista que a obra estava pautada em um discurso sobre o desenvolvimento da
localidade, ao instituir práticas de sepultamento condizentes com o modelo higiênico propagado nas
cidades europeias e que começavam a ganhar legitimidade nas principais urbes do Brasil.
As mudanças urbanas empreendidas por essas elites do Crato, eram representadas como
símbolos de adiantamento e progresso. Um artigo publicado n’O Araripe – principal porta-voz dos
figurões adeptos do Partido Liberal na cidade –, exibe mostras significativas dessas representações.
Assinado por alguém pseudodenominado O Cratense, o texto afirmava que a vida das nações, tal
qual da humanidade, não era estacionária, pois “ella sempre progride nas vias do adiantamento que
constante solicita.” O Ceará, particularmente sua capital, e o Cariri eram apontados como “prova
desta verdade [...], o qual de algum tempo a esta parte ha marchado com passos de gigantes na
estrada dos melhoramentos naturaes e materias.” (Jornal O Araripe, nº. 103, 01 ago. 1857, p. 1-2.).
Para O Cratense, até pouco tempo, Fortaleza – malgrado o que dizia ser “sua categoria elevada
entre as sua irmãs do norte” e “sua crescente civilisação”– era uma “cidade pequena, despida de
formosura, e sem edifficios que lhe dessem bellessa.” Na capital, inexistiam edifícios dignos da
apreciação de um estrangeiro curioso que por lá passasse. Todavia, nos últimos tempos, belos
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prédios públicos e particulares tinham sido erguidos em Fortaleza.
Se a situação da sede administrativa do Ceará era tão ruim até pouco tempo, a do Crato era
pior ainda, frisava o artigo: “O nosso Crato, com razão era chamado = a Cidade das Palhas =, poque
não tinhamos nem sequer um edificio particular que merecesse esse nome.” Ao fazer referência às
palhas, o autor pretendia frisar a inferioridade das edificações citadinas, pois tal material substitua
as telhas de alvenaria, mais caras e, portanto, inacessíveis para parte da população. Casas cobertas
por palhas eram símbolos de pobreza que depunham contra a localidade, especialmente frente aos
viajantes curiosos citados no artigo, daí a razão do descontatentamento d’O Cratense e dos artigos
do Código de Posturas que pretendiam acabar com os telhados e cercados daquele tipo.
Todavia, tal como Fortaleza passava por um processo de aformosoamento, no Crato, “um
impulso maravilhoso da lei do progresso” vinha promovendo modificações consideráveis em suas
ruas. Para o autor, dava-se uma fase nova de incremento e regenaração, visível nas construções
recentes erguidas nesta cidade:
Temos ja varios edificios particulares, que na verdade merecem a honra de
serem vistos; ja temos um mercado publico, talves um dos milhores da
Províncias a cadeia publica ja não é aquella antiga palhoça e com quanto seja
um carcere terrivel, todavia externamente apresenta alguma belesa. A nossa matriz acha se
quase acabada, graças aos cuidados de nosso Parocho; a sua frente [fachada] tem uma
prespectiva a mais brilhante possivel; tudo enfim demonstra a lei do progresso, e nos
patentea o poder daquelle que com um – Fiat – do nada tirou tantas maravilhas (Jornal O
Araripe, nº. 103, 01 ago. 1857, p. 2.).

Nota-se na citação uma crença teleológica, em que a lei do progresso – apontada como uma
obra divina, daí porque a referência ao Fiat [faça-se] criador – levaria o Crato a um estágio superior.
As mudanças urbanas ocorridas na década de 1850, levadas a cabo pelas elites locais, eram
representadas como sinais do funcionamento dessa lei. Nessa perpectiva, a cidade, classificada
como bela e amena, iria marchar ovante na senda do progresso e da civilização. “Um futuro
risonho te espera. Não estaciones; avante, avante”, concluía o artigo.

Considerações finais
Esse artigo teve como meta expor uma contextualização histórica do Crato em meados do
século XIX, construída a partir de uma leitura da historiografia regional e de documentos da época,
tais como relatos de viajantes, estudos estatísticos, documentos oficiais, entre outros.
Após discorrer sobre o que a historiografia classificou como “idade de ouro” e “tempo de
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decadência”, demonstrei que a década de 1850 foi lida pelos intelectuais do I.C.C. de forma
alvissareira, sendo representada como o início de um renascimento, um tempo de superação da
decadência, já que, por esta época, a sociedade cratense passara por algumas transformações sociais
e econômicas que ressaltavam sua posição como liderança regional. A pesquisa apontou para
alguns aspectos sociais do Crato de meados do século XIX que ajudam a entender a crença nesse
renascimento, tais como: sua elevação à categoria de cidade, em 1853; o aumento da produção e
comercialização da rapadura com localidades limítrofes; o crescimento demográfico do período; a
chegada e ascensão política na localidade de comerciantes e profissionais liberais; as mudanças
ocorridas no centro urbano nascente, que mudava sua feição rural com a fundação de um mercado
público, sobrados e de espaços ditos higiênicos, como o cemitério, que substituiu as inumações
feitas na matriz da cidade, então representadas como insalubres; e a fundação do primeiro jornal da
cidade, O Araripe, órgão do Partido Liberal e porta-voz dos grupos sociais que ascendiam no lugar,
que circulou entre os anos de 1855 e 1865.
Tal conjuntura inspirou segmentos sociais a defenderem essas reformas urbanas, pautadas
em seus projetos particulares, a partir de um discurso que se representava como civilizador e
progressista, mas que escondia em seu bojo a miséria da maior parte da população e indiciava as
lutas pelo poder político e espaço social das elites locais.
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ESPAÇOS DE REPRESENTAÇÃO E CONVIVÊNCIA: OS DISCURSOS DA ORDEM E DA
MORAL NA CIDADE DO CRATO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
Rosana Lopes Pereira217
Centrada na Chapada do Araripe, a cidade do Crato destacou-se no cenário cearense como
uma localidade diferenciada, com potencialidades “naturais” a serem exploradas. Desta forma, a
urbe se desenvolvera em torno de denominações que lhe foram atribuídas ao longo de sua história,
seja por participações em situações políticas do Brasil, ou por possuir condições econômicas
melhores do que muitos lugares do Estado, e até mesmo de regiões vizinhas.
Segundo Iarê Lucas (2000: 17), no início do século XX, o Crato torna-se um dos principais
centros urbanos do interior do Estado do Ceará. Alguns setores como o comercial, por exemplo,
foram favorecidos com este crescimento. A cidade começava a dar pequenos passos em direção ao
progresso e, consequentemente, a modernidade.
O desenvolvimento econômico e político do município, contudo, não inibe a participação
ativa da Igreja Católica nos assuntos da sociedade, principalmente, referentes às questões morais de
seus cidadãos.
O Crato, conhecido como “cidade da cultura”, “Princesa do Cariri” entre
outros epítetos utilizados no decorrer da sua história para demonstrar o seu
adiantamento cultural, constitui um espaço em que foram elaborados
normas e saberes para disciplinar o comportamento feminino. (GAMA,
2006: 100).
Com uma predominância da religião católica nos assuntos da sociedade e com os poderes
públicos querendo organizá-la, a postura social das mulheres torna-se o ponto inicial para
conquistar a cidade “civilizada”.
Através dos meios de comunicação, principalmente jornais218, a Diocese conseguia propagar
seus discursos moralizantes e, consequentemente, induzir as pessoas a praticarem condutas
consideradas adequadas por ela. Essa visão idealizada da mulher, entretanto, não pertencia só ao
Crato. Isso decorria, como já vimos, de um processo histórico que ao longo do tempo só reforçou a
condição submissa que a mulher se encontrava.
Sobre este aspecto, Andréa Lisly (2006) em sua obra História e Gênero, lembra-nos de que
as mulheres estavam tentando desde o início do século passado, demostrar que elas eram apenas
217
218
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diferentes dos homens, mas não desiguais. Sendo atuantes na sociedade, poderiam desempenhar
papeis sociais iguais – guardando as devidas particularidades –, ao sexo masculino.
Voltando ao cenário da presente pesquisa, os assuntos religiosos da cidade do Crato estavam
em sintonia com as do poder administrativo. Em 1903, por exemplo, a diocese da referida urbe
funda um espaço educacional cuja finalidade, principal, era propagar os ensinamentos da religião
católica.
Expressando a maior satisfação com o feito, os párocos informam aos habitantes, através de
uma publicação no Jornal Cidade do Crato, a criação do Gymnasio Cratense. “Assim foi aberto em
nosso meio um novo estabelecimento de instrução onde a mocidade poderá colher as mimosas
flores da sciencia dando homens fortes à Religião e a patria219”.
O Crato, em meados do século passado, ver a chegada da modernidade. Os elementos que
caracterizavam este novo momento, como o cinema e a moda, representavam para a Igreja Católica
uma ameaça à ordem vigente. No jornal A Ação, por exemplo, a diocese expressa sua insatisfação
com as mudanças que estavam ocorrendo nos hábitos dos jovens, quando diz que “[...] Os menores
passam mais tempo no cinema do que na Igreja, recebendo a influência nefasta da cinematografia
indecorosa220”.
Podemos interpretar essa posição tomada por os representantes da Igreja Católica em relação
às transformações ocorridas nos hábitos dos jovens, a partir do que Michel Foucault denomina de
Ritual.221 A produção do discurso impõe padrões de conduta para aqueles que o pronunciam. Assim,
o discurso está envolvido em uma rede mais complexa do que ele apresenta em um primeiro
instante.
O ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam
[...]. Os discursos religiosos, judiciários, terapêuticos e, em parte também,
políticos não podem ser dissociados dessa prática de um ritual que
determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades
singulares e papéis preestabelecidos (FOUCAULT, 2011: 39).
Ao definir padrões de posturas sociais para a população e, particularmente, para as
mulheres, o poder público juntamente com a Igreja, utilizava o judiciário para colocar em prática os
seus objetivos. Em alguns processos criminais, por exemplo, a ré era previamente descrita como
sendo consumidora de aguardente, ou geralmente, que pertencia ao meretrício. Foi o que aconteceu
219
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em um processo de Lesão corporal de 1930222, onde algumas testemunhas deixaram claro que tanto
a acusada quanto a ofendida pertenciam ao mundo do meretrício, como está demostrado no
depoimento de José de Mello Fernandes ao dizer que “não conhece os precedentes de ambas,
sabendo apenas que ambas são meretrizes”.
Ou também poderia, algumas vezes, acontecer o inverso, como em um caso de homicídio 223,
onde a ré Joanna Gomes Duarte estava sendo acusada de matar o seu marido Olímpio Leandro de
Sousa. A maioria dos depoentes deixa evidente “que tanto a ré como a vítima eram pessoas de boa
conduta e que não bebiam aguardente” 224.
Consumir aguardente ou pertencer ao meretrício, estes eram alguns dos fatores que
distinguiam as pessoas “boas” das que não eram bem vistas pela sociedade, uma vez que não se
enquadravam nem na exigência da Igreja, pois esta repudia esses elementos apresentados, e nem às
regras postas pelas autoridades legais, uma vez que as infringem.
Essa concepção sobre a moral dos indivíduos e, em particular, das mulheres fazia parte
também, de um novo momento que a própria formulação das leis estava passando. Com o advento
da modernidade, a ciência médica ganha grande importância nos assuntos pertinentes à vida em
sociedade.
O judiciário encontra nos discursos dos higienistas, já a partir do século XIX, a justificação
para às novas exigências que estavam surgindo na sociedade – em virtude da modernidade, da nova
classe que estava emergindo, a burguesa. Em um discurso de verdade, como bem salientou Foucault
(1996: 19) esses conhecimentos científicos – se assim podemos chamar – garantiriam a veracidade
do sistema penal, assim como a sua aceitação no meio social.
No Brasil, a higienização da família progrediu em relação direta com o
desenvolvimento urbano [...]. A tarefa dos higienistas era a de converter os
sujeitos à nova ordem urbana. Ordem estranha ao antigo modo de viver
colonial que, a todo momento, a repelia e procurava deter seu progresso.
Esta ordem, contudo, precisava ser aceita, pois dela dependia a prosperidade
das elites e o progresso do Estado (COSTA, 2004: 36).
Buscando a consolidação de um novo modelo de vida cuja marca principal era a
“civilidade”, os responsáveis pela manutenção da ordem tentavam articular a introdução desses
novos hábitos sociais. As mulheres foram postas, portanto, como peças-chave para a afirmação
222
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desses ideais.
Além de possuírem, agora, essa missão, elas ainda permaneceram com os deveres “naturais”
de seu sexo. É o que nos mostra uma publicação direcionada às jovens, no jornal A Ação: “E então,
deixarás os pés da virgem, com a coragem dos fortes, com o fervor das almas grandes e generosas,
pronto a seguir tudo o que é bom e renunciar ao que é nocivo à tua alma [...]225”.
Com o título “Jovem! Maria Santíssima é teu espelho!”, os religiosos tentavam através do
periódico citado, lembrar que o sexo feminino deveria seguir o exemplo da Virgem Maria,
tornando-se com isso, uma mãe, mulher, esposa e dona de casa dedicada às funções que lhe
pertencem: a de zeladora do lar.
Pode-se captar nas entre linhas desses discursos colocados à disposição da população
cratense, uma criação de como seria a postura correta da mulher, qual a sua finalidade para
sociedade, e a sua posição na mesma. Adentrando no campo da representação estudado por Roger
Chartier226, vemos que as autoridades tanto do setor religioso quanto do poder público, produzem
uma imagem, uma representação sobre o ser feminino, uma vez que estes selecionam o que deve ser
transmitido sobre a mesma.
A partir da concepção que cada instituição tem sobre o que considera adequado sobre a
figura feminina, é que as verdades de cada qual vão ser transmitidas para a sociedade. Ou seja, essas
representações criadas para as mulheres como, por exemplo, mães e donas de casas dedicadas, são
justificadas através de uma personagem religiosa. Portanto, o discurso fora direcionado para esse
fim. Pois como demostrado anteriormente, os que falam têm uma função preestabelecida no
discurso.
Outro elemento recorrente nos processos é o ambiente em que os crimes ocorreram.
Geralmente, aconteciam nos sítios da cidade do Crato. Ou melhor, apenas um dos cinco processos
analisados se deu em ambiente urbano227.

O Crato no início do século XX tinha por base

econômica a agricultura. O campo – assim como outras atividades – garantia à cidade o status de
Princesa do Cariri.
Em um caso de Infanticídio ocorrido em 1919228, por exemplo, das seis testemunhas cinco
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são oriundas do trabalho agrícola. Noutro caso, agora de Danos Morais 229, todos os envolvidos,
exceto a acusada, trabalhavam na agricultura. E assim, acontece em maior ou menor escala, nos
demais processos analisados230. Podemos inferir, portanto, que o fator campo está nesse momento
presente na realidade do município.

A CIDADE DO CRATO NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
Com o passar dos anos, porém, aumenta-se a expectativa da sociedade, particularmente, de
um grupo letrado, em relação ao desenvolvimento da mesma. Nesta perspectiva, o rural dará lugar
ao moderno, o antigo ao novo. Como mostrado na citação acima, a urbe tentava sair da dependência
agrícola, não renegando a sua importância, mas sim criando oportunidades para outros setores se
desenvolverem, como o comercial, por exemplo.
O Liceu não representa uma casa de correção, mas de formação nas letras,
nas artes e em ofícios, condicionando uma possibilidade de emprêgo
honesto e fácil ao humilde homem de nossa pobreza, sem recursos para se
habilitar de outra maneira para ganhar a vida fora das lides agrícolas e do
trabalho, alugado231.
A Igreja por meio dos periódicos propagava as suas realizações na cidade, como a
229
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construção do Liceu. Através de seus discursos, os eclesiásticos expressam a preocupação com a
manutenção do poder público. “A prefeitura de Crato é um posto de alta responsabilidade que não
pode ser entregue a quem não ofereça as garantias de assegurar a prosperidade da Princesa do
Cariri232”.
Esses espaços educacionais criados pela Diocese contribuíam para a difusão dos valores
cristãos. Nesse sentido, a união com as autoridades políticas do munícipio será primordial para a
realização desse objetivo. O jornal terá papel de destaque nessa aliança, uma vez que possibilita a
troca de interesses entre as duas partes.
Para nós, católicos, o Licurgo municipal é merecedor de particular estima e
gratidão, por haver partido de sua iniciativa, o louvável projeto, já
transformada em lei, regulando o Ensino Religioso obrigatório, nas escolas
públicas do munícipio [...]233.
Retomando o conceito de ritualização, estudado por Foucault, percebemos que os
estabelecimentos voltados para o ensino, tornam-se um mecanismo para a introdução dos princípios
cristãos na sociedade. Ao mesmo tempo em que servem para afirmação e aperfeiçoamento dos
indivíduos que falam.
O jornal A Ação pertencente à Diocese, era um veículo de comunicação que tinha por
finalidade analisar os fatos do cotidiano a partir da ótica cristã. Sendo assim, o periódico abordava
diversos assuntos, elogiando ou condenando certas situações que acontecia na urbe. Exemplo disso
é quando ela trata do crescimento da criminalidade, quando coloca as causas desse fenômeno: “[...]
Além da perda do senso de pecado que responde pela decadência dos costumes, a causa mais
comum é a impunidade234”.
Seguindo essa linha, a Igreja põe para os moradores as coisas que estavam saindo da
normalidade, que estava fugindo dos “bons costumes”. Intitulando Tribuna do povo, o periódico
colocava neste espaço as insatisfações da população e, principalmente, dos religiosos. Uma dessas
reclamações se referia a perturbação que as noviças das filhas de Sta. Teresa no alto do seminário
estavam sofrendo por causa da instalação de uma amplificadora perto do local.235
Com o discurso voltado para justificar as suas opiniões e ações, a Igreja Católica enfatiza as
festividades religiosas na cidade a fim de permanecer vivo o seu papel na sociedade, uma vez que
232
233
234
235

Jornal A Ação, Crato, 1958, n. 831: 1.
Jornal A Ação, Crato, 1956, n. 766: 3.
Jornal A Ação, Crato, 1958, n. 831: 1.
Jornal A Ação, Crato, 1958, n. 807: 6.

489

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
ela estava perdendo lugar para as novas atrações e conceitos advindos com a modernidade. “Hoje,
às 19 hs o Circulo Operário vai renovar a Entronização do Coração de Jesus em sua sede social e
festejar a noite de São Pedro com fogueira na rua, leitãozinho e brincadeiras236”.
As mulheres, por sua vez, não escapavam das observações dos clérigos. Estas eram,
geralmente, assemelhadas à Virgem Maria, pessoa escolhida por eles para justificar as condutas
“corretas” que as mesmas deveriam possuir. “Este espírito não só mantém aceso o facho da fé
dentro das paredes domésticas, mas ainda se projeta na ação católica ou em qualquer setor
social237”.

FIGURA 3: AS MULHERES NA FEIRA DO CRATO
Ao tentar revitalizar a fé das mesmas e o bem proporcionado por essa permanência na
religião cristã católica, o discurso religioso acabava gerando uma imagem para o sexo feminino, que
acabava refletindo no seu comportamento perante a sociedade, no seu modo de falar, de se vestir
etc.
A educação foi entendida, logo em meados do século XIX, enquanto ambiente de construção
das condições básicas para a formação e desenvolvimento da chamada “sociedade civilizada”.
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Nesse sentido, a autora Cortez (2000: 158) levando em conta Costa (2004), nos indica que no século
XIX os intelectuais já tinham percebido a funcionalidade dos instrumentos educacionais como uma
forma de alcançar esse progresso em Crato surgindo com isso, várias escolas na cidade.
No micro-universo dos colégios a higiene antevia a sociedade ideal [...];
Separados das famílias, submeter-se-iam com exclusividade às criteriosas
regras da pedagogia higiênica. O novo homem e a nova sociedade
começariam a ser construídos no colégio (COSTA, 2004: 179-180).

CRATO HOTEL, REPRESENTA O PROGRESSO E A CHEGADA DA MODERNIDADE NA
CIDADE EM MEADOS DO SÉCULO PASSADO.
Com o advento da República em fins do século XIX, aumenta-se a preocupação com a
educação do povo brasileiro e com a ampliação da rede de escolas no País. No caso específico do
espaço aqui se dedica, o Cariri Cearense, algumas nuances devem ser consideradas. É o caso, por
exemplo, do chamado “milagre de Juazeiro (1889)”, fator desencadeador de discursos para a
consolidação da instrução como um meio de transformar hábitos, moldar comportamentos,
implantar costumes para a população, enfim, distinguir a sociedade cratense das demais localidades
e, em particular, da cidade de Juazeiro do Norte238.
238

Após a repercussão do milagre, ocorrido em Juazeiro do Norte no ano de 1889, onde segundo a crença a beata
Maria de Araújo transformara, durante uma missa presidida por Padre Cícero, a hóstia em sangue, a elite cratense
iniciou a tentativa de distinguir a cidade do Crato do referido munícipio, colocando-o como lugar culto, das letras.
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Favorecendo inicialmente um grupo restrito de pessoas, o acesso a esses meios de instrução
atingia uma parcela quase insignificativa da população, ou seja, apenas aqueles com condições
socioeconômicas favoráveis podiam desfrutar de seus benefícios. A grande massa da sociedade
ficara por certo tempo, de fora deste projeto “civilizador”.
Os processos abordados neste estudo correspondem aos anos de 1919 a 1950. Durante este
intervalo de tempo, que é de aproximadamente trinta anos, o número de pessoas consideradas
analfabetas é bem significativo. Das vinte e uma testemunhas arroladas em todos os processos
analisados, treze são relatadas como sendo analfabetas e duas como sabendo apenas assinar o
próprio nome. Considerando, também, estas últimas, é em torno de 72% o número de analfabetos
entre os depoentes.
Este número é ainda mais alarmante quando se trata do grau de escolaridade feminina. Ao
todo, oito mulheres foram acusadas nesses processos, das quais sete são analfabetas. Ou seja,
apenas uma sabe ler e escrever. Destas mulheres, Cinco exercem funções domésticas, uma é
agricultora, outra é meretriz e uma ficara sem definição no processo.
A partir destes dados, pode-se entender que a instrução não se fazia presente no universo
dessas pessoas, chegando a afirmar, por com seguinte, que a cultura letrada não fazia parte nesse
período, da realidade da camada menos favorecida, e ao que aqui interessa do universo de sujeitos
pesquisados.
Em um processo de Ofensa, por exemplo, uma das envolvidas ao responder sobre sua
origem, diz que “chama-se Francisca Maria da Conceição, com vinte e quatro anos de idade,
solteira, filha do Benedito Firmino da Silva e da Maria da Conceição, natural do sítio Caboclo,
deste município, doméstica, residente no mesmo sítio, analfabeta239”. Em outro caso, a ré chama-se
“Joana Gomes Duarte, tem trinta e dois anos de idade, casada no religioso, natural do Estado do
Ceará, presta serviços domésticos [...] 240”.
Doméstica, da zona rural e analfabeta, estes são alguns dos elementos que indicam o que se
pode considerar um perfil socioeconômico das acusadas. Pelo exposto, se pode deduzir que se
tratava de pessoas pobres. No crime de Infanticídio241 das seis testemunhas presentes no processo,
quatro eram agricultores. Em síntese, todos os envolvidos nos processos criminais eram
trabalhadores.

239
240
241

Processo-crime de Ofensa, CEDOC, 1950, caixa – I; pasta 02.
Processo-crime de Homicídio, CEDOC, 1933, caixa – IV; pasta 40.
Ibid.
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A Igreja Católica possuía papel de destaque na formação dos cidadãos cratenses. Como
demostrado no primeiro capítulo, a Diocese estava ligada diretamente com os assuntos da
sociedade, e sob sua tutela, várias instituições de ensino foram criadas na cidade. Sua influência
pode ser notada, inclusive com mais ênfase na década de 1960, período em que é criada uma das
mais importantes instituições de ensino superior do interior de Estado do Ceará naquele período: a
Faculdade de Filosofia do Crato.
Um dos mais expressivos centros de educação em Crato, fora também o seminário São José,
fundado em 1875. Como outros espaços, o Seminário representava um dos elementos da formação
discursiva da “cidade da cultura”. Destinado à educação dos homens, o seminário servia tanto como
formação sacerdotal como educacional. “Com efeito, no período de 1875 a 1967 estudaram naquele
educandário 1.858 alunos, dos quais 139 ordenaram-se, o que representa um percentual de 7,05%”
(CORTEZ, 2000: 138).
Para a educação feminina, a urbe dispunha, já nas primeiras décadas do século XX do Ginásio
Santa Tereza de Jesus, fundado em 1923. Comandado também pela Diocese, o colégio tinha por
função principal instruir as moças da cidade e de regiões vizinhas segundo os ensinamentos cristãos
católicos. Funcionando como internato, externato e semi-internato, a instituição mantinha uma
rotina religiosa para as estudantes.
Esse colégio logo incorporou às atividades didáticas, outras atividades
pedagógicas na vida de suas alunas. Trata-se da formação para o apostolado
leigo, para o que o Colégio possuía grupos do Apostolado da Oração, da
Obra das Vocações Sacerdotais, da Pia União das Filhas de Maria, a
Juventude Estudantil Católica Feminina (JECF) (CORTEZ, 2000: 165).
A instituição representava um espaço de formação e propagação dos “bons costumes”, de
como as mulheres deveriam se comportar com a família, amigos, marido, enfim, como deveriam
agir em sociedade. Mesclando a exigência pela intelectualidade e a formação de moças piedosas, o
colégio Santa Tereza de Jesus tornou-se, no século XX, num dos principais centros educacionais do
Estado.
Essa preocupação com as condutas sociais, de como o sexo feminino deveria se portar perante
a sociedade, pode ser percebida nos relatos dos envolvidos nos processos, em particular, das
testemunhas. De uma forma ou de outra, aparecia nos processos estudados, sintoma que nos coloca
em evidência fatores da circularidade dos discursos naquele momento.
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Em um processo-crime de Danos Morais242 ocorrido em 1940 a testemunha Raimundo
Fernandes da silva referindo-se ao comportamento da ré diz “que Anália Paulino de Sousa, é
conhecida como má vesinha, e sabe mais que a mesma é alimentada por Francisco Caninana243”.
Concordando com esta visão, a segunda testemunha José Alves da Silva, disse que a mesma “é
conhecida como fuchiqueira e má vesinha”.
Elementos como “má vesinha” ou “fuchiqueira” foram postos no processo como indicadores
de não cumprimento das normas sociais, de não enquadramento na vida em sociedade. Assim, como
não zeladora do seu bom funcionamento, uma vez que levaria intriga com suas fofocas.
Automaticamente, isso a colocaria numa condição de “pré-condenação”.
Outra testemunha, agora, em defesa da acusada Analia Paulino de Sousa, disse que a
“denunciada sempre teve bom comportamento anterior, sendo também dedicada ao trabalho”. Ter
um comportamento condizente com as normas sociais e possuir um emprego eram características
atribuídas como apelativos para a absolvição da ré.
A preocupação com a conduta situa-se num contexto político e social mais
amplo [...] os juristas estavam, como os médicos, imbuídos da missão de
formar cientificamente o cidadão completo, cumpridor de papéis
interdependentes: trabalhador, membro cumpridor de uma família e
indivíduos higienizados (moradia, lazer e corpo saudável, por exemplo)
(ESTEVES, 1989: 41).
Durante o interrogatório, o promotor sempre perguntava se as testemunhas conheciam os
costumes da acusada. Fora os descritos acima, os demais depoentes não souberam responder
dizendo apenas “que não conhece a acusada e bem assim os seus costumes”. Ou “que ignora os seus
costumes244”. O comportamento da denunciada era colocado como ponto necessário para
compreensão do crime.
Os agentes jurídicos tentavam através dos depoimentos das testemunhas encontrar fatores
que indicassem desvios sociais. “Os juristas, assim como os médicos, eram guardiões de um projeto
de progresso e civilização que se impunha à sociedade e que passava evidentemente pelo aspecto do
comportamento moral” (ESTEVES, 1989: 47). Desse modo, os “antecedentes” da ré eram
importantíssimos, para não dizer decisivos, na condenação, ou não, da mesma.

242
243
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Ibid.
Anália Paulino de Sousa estava sendo acusada de matar dois garrotes de José Correia Calazans, a arma utilizada no
crime era do mencionado Francisco Canina.
Falas de Raimundo Fernandes da Silva e José Alves da Silva, respectivamente.
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O promotor ao final do processo exprime sua concepção “por este procedimento ignóbil,
revoltante, perverso e deshumano, e como não milita em favor da denunciada atenuante alguma,
opino pela condenação da denunciada [...]”. A ré pegou dezessete dias e oito horas de prisão
simples.
Sem embargo, alguns letrados perceberam posteriormente a necessidade de fornecer
educação aos pobres. Seja por considerá-los com tendências á rebeldia ou por simplesmente
considerarem que deveriam ampliar o raio de ensino (CORTEZ, 2000: 161). O analfabetismo estava
presente entre os jovens cratenses e era motivo de preocupação naquele momento, para esses
intelectuais.
Um exemplo disso é a origem de uma menor de idade. Ao prestar esclarecimento sobre o
crime de Ofensa245 ela diz que “chama-se Cícera Hosana Maria da Conceição, de quatorze anos de
idade, solteira, filha de José Carneiro da Rocha, e de Hosana Maria da Conceição, natural do sítio
Umburanes, deste munícipio, doméstica, residente no mesmo sítio, analfabeta”.
Ao relatar seus dados, outra envolvida no processo diz que se chama “Aldenôra da
Conceição, com dezessete anos de idade, filha de Benedito Firmino da Silva, Solteira, natural deste
Estado, residente no lugar Carás deste munícipio, onde exerce a profissão de agricultôra,
analfabeta”.
Jovens, uma é doméstica, a outra agricultora; ambas não sabem ler nem escrever, este é o
quadro retratado pelo poder jurídico. Todos esses elementos apresentados indicam que elas não
possuem nenhum tipo de escolaridade.
No mesmo caso, a denunciada Hosana Maria da Conceição, diz que é “natural deste Estado,
residente no sítio Imburana deste munícipio onde exerce a profissão de agricultora, analfabeta [...].
Que é pobre e não tem advogado que se encarregue de sua defêsa”. Assim, a mesma deixa explícita
a sua condição socioeconômica.
A maioria dos envolvidos nos processos aqui apresentados, principalmente as mulheres, não
pertenciam ao mundo letrado, não sabendo nem mesmo ler ou escrever. “As últimas décadas do
século XIX apontam, pois, para a necessidade de educação para a mulher, vinculando-a à
modernização da sociedade, à higienização da família, à construção da cidadania dos jovens” (DEL
PRIORE, 2013: 447).
O jornal Cidade do Crato, no início do século XX, dedica vários espaços para anunciar a

245
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importância da instrução e incentivar os “paes de família” a colocarem seus filhos em instituições
escolares. Referindo-se à educação feminina, o periódico anuncia o colégio do Coração de Maria,
na cidade de Barbalha, instalado em 12 de Abril. Dispondo de “aulas de primeiras lettras,
cathecismo, Portuguez, Francez, Arithemetica, Geographia, Historia Patria etc [...],” o colégio
prioriza a “educação doméstica e religiosa246”.
Intitulado A Instrucção, o referido periódico tentava por meio deste espaço, conduzir os
cratenses ao mundo letrado, ao conhecimento. Argumenta-se que “de todos os fatores do progresso
o que mais positiva e directamente tem concorrido para levar a humanidade ao gráo de
adiantamento em que se acha na época presente indubitavelmente tem sido a instrucção247”.
Nesse sentido, a partir da década de 1910, intensifica-se a preocupação com o analfabetismo
na sociedade cratense, assim como em outras regiões, uma vez que estava acontecendo uma
discussão em torno da universalização e democratização da educação no país. Assim, a cidade de
Juazeiro do Norte destacou-se no cenário regional como um espaço onde o número de escolas era
bem significativo.
Em 1923, Juazeiro já tinha instalado quatro escolas primárias, financiadas
pelo estado e pelo município, e um grande número de escolas particulares.
Em 1932, fez a doação de um terreno para que o governo criasse o primeiro
colégio de formação de professoras rurais, escola Normal Rural, instalado
em 1934, a primeira no gênero a funcionar no Nordeste brasileiro (DELLA
CAVA apud ALMEIDA, 2013: 110).
As mulheres foram colocadas ao longo da história, portanto, como responsáveis por
determinada função, particularmente na instituição familiar, o que acabara refletindo e originando
representações para a mesma, das quais se destaca o de ser mãe. Esse papel fora por muito tempo, o
mais importante a ser desempenhado pelo sexo feminino. “A maternidade era vista como a
verdadeira essência da mulher, inscrita em sua própria natureza” (DEL PRIORE, 2013, p. 338).
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JESUÍTAS, MÍSTICA E NEGÓCIOS DO MUNDO: RESPOSTA POSSÍVEL À CRISE NA
MODERNIDADE
Maria Emilia Monteiro Porto248

A questão que aqui desenvolvemos diz respeito à resposta advinda de setores espirituais ao
que se constituía como uma crise geral da cultura europeia vivida no limiar da modernidade. Nosso
entendimento é que houve uma atitude política que apesar da perda de sua radicalidade no interior
de uma instituição religiosa como a Companhia de Jesus, acabou por dar as respostas possíveis no
âmbito de uma nova forma de ação- a militância e a marcialidade que nela está implicada.
As produções dos missionários jesuítas se elaboram a partir de uma perspectiva espiritual,
que agrega uma forte materialidade ao longo do processo de expansão do Ocidente. O sentido de
conquista espiritual projetado para América é próprio do ponto de vista religioso. William James
considera que a religião, qualquer que seja sua via, é sempre uma experiência radical, supondo até
certo ponto uma abertura extracotidiana, rompendo a circularidade da existência natural. As
variações da prática religiosa permitem aos distintos setores da sociedade uma forma de expressão,
e isso excede a Igreja como instituição unificadora. Desse modo, o credo cristão não é apenas
enunciação dogmática, mas também proclamação de uma ética. O “caráter santo” é aquele para o
qual as emoções espirituais são o centro habitual da energia pessoal. A função geral de sua caridade
na evolução do conjunto social é vital porque seus métodos são energias criativas, demandadas pelo
conjunto social e porque sua fé lhe concede autoridade que até certo ponto a converte em um
“condutor de povos”. (JAMES, 1986; BAROJA, 1985: 401-459). Na historiografia, as análises
sobre os fenômenos religiosos costumam acentuar sua irracionalidade, desconsiderando que é
justamente as características próprias disso que foi considerado irracional o que lhes autoriza diante
daqueles que se sentem representados por ela. Nesse movimento de obscurecimento do papel da
espiritualidade, a patologia toma dimensões sociais e políticas negativas em si mesmas, operando
nesse campo a crítica ao valor histórico do fenômeno. Na religiosidade feminina é associada a
estados histéricos; na religiosidade brasileira, a distúrbios emocionais dos mestiços ou como saída
para a opressão político-econômica a que as elites sujeitaram o conjunto da sociedade brasileira em
formação. (CERTEAU, 1982).
A Idade Moderna, que tem seu começo no século XVI, marcado na periodização histórica
248
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pela tomada de Constantinopla (1453) ou pela Expansão Ultramarina iniciada pelos reinos ibéricos
(1415), tem na reflexão de Hannah Arendt eventos mais significativos que ampliam a sua
compreensão. Eventos como a expansão ultramarina, a nova dimensão de espaço que se abriu com
Galileu e a desterritorialização de amplos setores camponeses que se implementou com a Reforma
Protestante, desencadearam novos modos de ação no mundo derivados da perspectiva de alienação
do mundo que inaugurou, potencializando o afastamento das questões centrais que vinham sendo
colocadas no âmbito das ideias de bem e de bom governo que circulavam no ambiente da
Renascença europeia em sua recepção da tradição clássica e cristã, particularmente aqui o
Humanismo. (ARENDT, 1989: 273-274).
Desde os romanos, humanitas era abster-se da cultura de massas bestializadoras dos teatros
da crueldade: os anfiteatros, o açulamento de animais, combates de gladiadores até a morte e seus
espetáculos de execução (SLOTERDIJK, 2000: 18, 19). Como conjunto de ideais, aparece com a
retomada das três grandes literaturas antigas – graga, romana e judaico-cristã e sua difusão entre o
público culto (DELUMEAU, Renascimento: p. 98).
A Idade Média, apesar da tradição cristã que a atravessou, não foi capaz de pensar esses
embates como um problema real e não possuía uma estrutura política capaz de difundir as ideias dos
humanistas medievais, obscurecendo assim uma proposta de reflexão universalista. As
circunstâncias dos reinos medievais desde a Baixa Idade Média indicavam um processo de
centralização política das monarquias europeias e possibilitaria a constituição de Estados
fortalecidos. Desse modo promoveriam os deslocamentos em busca de novas frentes de comércio,
territórios e produção e que saberiam capitalizar tanto os experimentos técnicos quanto a mão de
obra desterritorializada pelas expropriações de terras, tanto na Europa quanto nas colônias que iam
integrando.
As experiências extremas da Idade Moderna que clamavam respostas por parte desses
setores, levaram a uma importante ruptura quanto às formas de apreensão e vivência do mundo na
época medieval que lhe precedeu, cuja espiritualidade era objetiva e especulativa.
Ao lado dos impactos epistemológicos desses eventos, estão as vicissitudes em que o mundo se
envolveu como consequência da disputa internacional de caráter imperial em torno desses novos
mercados: de produtos, tecnologias, força de trabalho e territórios. Nesse sentido é marcante a
Guerra dos Trinta, desencadeada em 1618. Henrique Carneiro a apresenta em seu sentido de limite e
demarcação de uma época de crise econômica, de reação cultural contra as conquistas intelectuais
do Renascimento e da Reforma e as heterodoxias, aumentado o clima de desespero, intolerância,
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violência e destruição generalizadas: estimam-se as perdas e, torno de quase 4 milhões de mortos
em uma população de 20 milhões de habitantes; seu grau de destruição só seria superado com as
duas guerras mundiais do século XX, certas populações na Alemanha, teatro das operações,
perderam mais da metade da população e a quase totalidade da colheita e do rebanho. Representou
uma crise geral para o século XVII em termos de demografia e economia e com seu termo, marcado
pelo Tratados de Westfália, em 1648, constituiu-se um novo equilíbrio de poder e uma nova regra
do jogo das relações internacionais na qual a razão de Estado” coloca-se eticamente acima dos
princípios religiosos de soberania universal do Papado, antiga base das grandes monarquias
nacionais. (CARNEIRO, 2006: 163-164).
As imagens de mundo que tem grande fortuna desde o início da modernidade são as do Mundo
ao revés, mundo como teatro, como labirinto, a grande praça, a grande taberna: como contra-cultura
popular. Homem como ser agônico, em luta interna: haverá que encontrar os modos de vencê-lo em
proveito próprio. Com isso, entramos nas zonas da cultura barroca cuja consideração básica,
presente fortemente no jesuíta Baltasar Gracián, é que a primeira coisa que vemos não são as
essências das coisas, mas as aparências, de modo que conhecer é decifrar o jogo das aparências, que
não são falsidades, mas sim algo que de algum modo pertence às coisas (MARAVALL, 1997: 396).
A ciência moderna suspeita do depoimento dos sentidos; seu pressuposto básico é que só
eliminando as aparências se alcançaria o verdadeiro conhecimento: o Ser e a Aparência estão
separados (ARENDT, 1989: 287). A projeção ao Novo Mundo dos conflitos internacionais e tudo o
mais – ocidentalização -, ao lado das guerras de conquista empreendidas contra os nativos,
representaram por sua vez a colocação em cena das ideias Humanistas aplicadas a uma nova ordem
étnica, ética, política e teológica, representando do mesmo modo, uma mudança que caracteriza a
modernidade e que deflagra uma nova descrição dos padecimentos humanos. A ideia de crise da
época vai além das ocorrências citadas (guerras, etc,), mas da consciência de mudança e
transformação de uma época.
A crise se faz sentir de forma mais direta em setores ligados à abertura de novas fronteiras:
homens de guerra, migrantes, índios e missionários. É sobre essa dimensão que a perspectiva
missionária se apresenta como um problema a ser pensado. A Companhia de Jesus intercepta a
época moderna de uma forma especial: controlou novas tecnologias espirituais, colocou-se ao lado
do Estado português no projeto de um império cristão lançando-se em uma ação pragmática nas
fronteiras da Europa, Ásia, África e América. Colecionaram, no conjunto de sua escritura, dados
sobre o mundo, atualizando a realidade (BATTISTINI, 1993: 305). Experimentou o potencial
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bárbaro presente nos embates entre os homens no Novo Mundo e por isso nela o chamado ao
humanismo foi mais forte e premente, como nos faz pensar Peter Sloterdjik. Sua defesa dos dogmas
da teologia e da metafísica obscureceu o que havia de potencialmente revolucionário em sua ação.
É nesse ponto que convocamos Michel de Certeau, que localiza a Companhia de Jesus no marco
da reaparição de uma espiritualidade mística que se colocou como resposta à crise vivida na
modernidade (CERTEAU, 2006). Pela via da mística ou do que ficou de sua derrota; a militância,
que tem na relação índios-colonos-missionários, sua realização mais clara como proposta da agenda
humanista.
Houve uma experiência com o divino, que pode ser historicamente resgatada em vários
momentos. Ao longo da história do cristianismo, especialmente em suas raízes helenísticas,
desenvolveram-se modos de viver a experiência mística com o divino: Deus como único objeto de
amor. Certeau parte do campo da mística que se constituiu como uma tendência para a vida
religiosa e contemplativa, ocupando a mente com doutrinas e práticas religiosas. Tem se
caracterizado historicamente por um “fervor religioso que leva o praticante a alcançar um estado de
êxtase e paixão, e cujo objeto é a divindade”. Não é atividade intelectiva, mas noticia amorosa, de
contemplação infusa, de experiência imediata de Deus: “apaixonada aventura pessoal de voltar a
Deus”. Sua literatura, marcada em obras espirituais e teológicas, foi um importante veículo de
expansão da cultura espanhola nos séculos XVI e XVII. Apresenta um método (como ciência do
saber) e exercícios: as “artes” de servir a Deus são da mesma ordem que as artes de gramática,
aritmética, canto, navegação, construção. As periodizações de sua vigência variam um pouco, mas
coincidem na dinâmica de um auge no século XVI até tornar-se mera disciplina universitária no
século XVII (MELQUÍADES ANDRES, 1994). Assim, existiu na História uma busca da unidade
com Deus interior e subjetiva que representou uma ruptura com a espiritualidade medieval, ainda
que formada nela. Aparece no contexto de tendências a uma forte institucionalização que se verifica
desde o século XV com a Renascença: de Estados, de ordens religiosas, de saberes. Suas colocações
se realizam dentro do homem e na própria experiência; é experimental. Esses novos caminhos se
difundiram e foram estimulados por certas coordenadas espirituais que acompanhavam as
revoluções culturais, políticas, sociais e econômicas da época moderna e que são herança secular
cristã, judia, muçulmana e suas fontes mediterrânicas e nórdicas: a teologia universitária do século
XV, a fundação ou reforma de ordens religiosas monásticas, o estímulo de reformadores e santos e o
“mundo obscuro e complexo dos judeus conversos”, que possui um lugar de destaque na história da
espiritualidade da Península Ibérica (pelo que está implicado em sua conversão, adaptando-se, e ao
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mesmo tempo transformando, a espiritualidade católica).
A institucionalização do cristianismo e suas relações com o poder político que aumentam no
século XIII acabam por isolar a experiência mística na figura de algumas individualidades e
movimentos, colocados ao fim, no campo da heterodoxia: movimentos como o alumbradismo do
reino de Toledo (1510-1525), a interiorização erasmista, a fé sem obras de Lutero e os processos de
interiorização da nova espiritualidade espanhola, marcada por eventos como a mística da pobreza de
Villacreces no s. XV, os descalços franciscanos da Extremadura, a mística do recolhimento, os
exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola e a mística carmelita. o momento desta cisão: ele
inaugura uma de-cisão marcada pela profissionalização da Teologia que acabou por acentuar a
espiritualidade objetiva e especulativa praticada pelos medievais e expressa nas questões colocadas
pelos teólogos, das quais a relação entre Razão e Fé discutida amplamente pela Escolástica é bem
representativa. Os místicos modernos fizeram uso diferente da linguagem religiosa recebida do
mundo medieval, pois apresentam uma radicalidade: a certeza de que há um Locutor divino cuja
linguagem é o Cosmo; a verificabilidade das proposições que compõem o conteúdo revelado; a
prioridade que o Livro detém sobre o corpo e a supremacia ontológica de uma ordem dos seres
sobre uma lei do desejo. Assim, tomanmos a mística como a resposta radical dada por determinados
setores ao problema da relação do homem com o mundo.
O livro de Certeau parte do florescimento dessa tendência de espiritualidade mística que
encontrou entre os séculos XVI e XVII, processos de ascensão e de derrota, causada pela forte
institucionalização da espiritualidade na tradição católica. A questão girava em torno da ausência do
UNO: permanecer na busca do Uno e preencher a lacuna de sua ausência com interioridades ou ir
ao exterior do mundo. A maioria deles pertence aos séculos XVI e XVII, a regiões e categorias em
recessão econômica, desfavorecidos e marginalizados pelas mudanças e pelo progresso ou por
guerras. Orienta aos espaços da utopia. Os místicos (Inácio, Teresa) atuam e buscam nas ruínas de
uma ordem. São lugares de sofrimento e prova, e não lugares que garantem uma identidade ou
salvação. Enquanto os “eruditos” constituíam os ilhotes científicos a partir dos quais refazer uma
cena do mundo, os místicos se convertiam aos bárbaros. Atestam o desarraigo de seu saber diante da
desgraça que mina um sistema de referências.
A Companhia esteve diretamente envolvida nessa de-cisão. Viveu seu florescimento e
orientou sua derrota. Seu envolvimento com os negócios humanos foi tomado por seus críticos
como tendência de exterioridade e admitidas como “deficiências” (detrimenta) da Ordem. O
problema começa a circular desde 1592 à raíz da convocação da Quinta Congregação decidida pelo
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Papa Clemente VII e os informes escritos por membros radicais a pedido do Padre geral e recebidos
entre 1608 e 1625 (sendo já crítica na França desde 1606), fazem aparecer as resistências místicas e
abre um campo de reformas no interior da Ordem. As críticas vêm também de muitos dos melhores
autores espirituais da época: Pierre Coton, Lallemant, Jean-Joseph Surin, Caussade, Grou, Claude
Bernier, François Poiré, Giuseppe Blondo. Reivindicavam mudanças administrativas e espirituais de
retorno às origens e se queixam de que os Superiores não se preocupam com a formação espiritual
dos subordinados. São autoritários, despóticos, egocêntricos, duros e taxativos, não se dedicam à
oração e leituras espirituais, exames de consciência, que ”aparecem demasiado inclinados a
sobressair nas ciências e nos trabalhos intelectuais do que na prática da virtude”. Criticam esse
deslocamento ao exterior, ás ocupações externas, ao ativismo jesuítico e à segurança que encontram
nas ocupações exteriores e com isso o abandono do “homem interior”. Os Superiores são mais
gestores do que espirituais; são suspeitosos, confabuladores, intocáveis e seguros de si mesmos.
Querem a primazia do “affecto” sobre o “effecto”: disfrutar de Deus em vez de utilizá-lo. Ao lado
das queixas, se dá uma proliferação de devoções extraordinárias, tomadas com suspeita pela Ordem
e que podem ser entendidas como “saídas para as aspirações que já não encontram uma linguagem
nestas instituições. Não são rebeliões, mas escapismo.” (CERTEAU, 2006: 239-240, 243, 253).
A Ordem manteve-se fiel por muito tempo à tradição mística que circulava então, Ou seja,
resolviam os problemas práticos por meio de suas ferramentas de comunicação interna e quando
necessitavam de fundamento o iam buscar nos textos renano-flamengos, à escola carmelita,
Gertrudes de Helfita, Angela de Foligno, Catarina de Gênova,, Madalena de Pazzi, as “amantes de
Jesus Cristo” (CERTEAU, 2006: 247-248). Mas Inácio de Loyola, representante de uma etapa
importante do pensamento místico do século XVI, difundiu ao lado da ideia de que o homem foi
criado para louvar, reverenciar e servir a Deus e com isso salvar sua alma, a exigência de obras de
colaboração do homem com Deus no campo da salvação e a possibilidade de comunicação do
homem com Deus, bem de acordo com os postulados humanistas e renascentistas sobre a
valorização do puramente humano e econômico. O aparente paradoxo colocado por Certeau é que a
descendência dessa tradição espiritualista nascerá de sua derrota”. Ou seja, é sempre uma
alternativa que está colocada, embora seja impossível de ser aceita globalmente.
A resposta da Ordem foi a marginalização desses setores, a “perseguição às devoções
extraordinárias”: “espírito de devoção novo e alheio”, ”espírito particular”; “espírito interior”, a
doutrina “alheia ao espírito da Cia (1630) e aumento das atividades no exterior. Mas ao mesmo
tempo não poderiam desvincular-se de um ambiente espiritual que era a “fonte” divina do
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apostolado que a levaria a perder a legitimidade que a fundamentava. Daí a renovação de uma
literatura espiritual para circunscrever o espaço de um “espírito” da instituição. Com o general
Acquaviva os textos de Diretórios se tornaram mais técnicos e menos afetivos.

II

A ideia de atuação direta sobre a exterioridade do mundo pode ser colocada em termos de
uma militância, que aqui entendemos como ação marcial sobre a realidade. Existe um aspecto
marcial em sua ação nas fronteiras no devotamento a uma ideia de missão interior que verificamos
nas relações sobre as missões do Rio Grande verificando o impacto da crise no local e periférico e
as respostas oferecidas.
O discurso inicial dos jesuítas no Rio Grande, atravessado por tensões espirituais e materiais
e inaugura na região um “processo de produção de espaço ocidentalizado através da palavra”
(GIRALDO, 2001: 389). O moderno dessa escritura é sua capacidade de englobar o outro, colocálo em uma perspectiva, torná-lo visível, ainda que redefinindo o que significa ver e o que há para
ver.
O Rio Grande foi uma etapa da conquista de fronteiras do império português e desde então
ficou à deriva das limitações ou estímulos ao desenvolvimento lançadas por seu posicionamento
geopolítico no contexto geral da trajetória e expansão da colonização. Como região periférica a
militariazação permaneceu mesmo depois da conquista decisiva. Entre 1597 e 1634 os jesuítas
mantiveram uma ação intermitente ao longo da trajetória da conquista deslocando-se da Paraíba
com o objetivo de alcançar a região amazônica. A ocupação holandesa interrompeu o olhar jesuítico
sobre a região, sendo substituídos por outras ordens religiosas. Retornam em 1678 com missões que
acompanharam a conquista do interior e a política dura de repressão à grande resistência indígena
conhecida como a Guerra dos Bárbaros.
Alguns documentos aqui selecionados a partir do conceito de Pobreza e Caridade, procuram
demonstrar essa ação/reposta possível nessas missões associando-as ao âmbito das estratégias de
uma cultura barroca. Como caridade é a imagem que se apresenta na carta do P. Pero Rodrigues em
1599, onde a vemos associada à instituição e como remédio para a melancolia dos que estão no
meio do mundo:
(...) companheiro e a mim com doença de febres, a elle terçans e a mim
contínuas. Não tínhamos remédio algum humano de físico ou meizinhas,
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bem nos lembrava dos regalos quando adoecemos nos collegios dum pedaço
de suquar pera beber huma pouca d’água, ou huma talhada de marmelada, e
outras cousas que a charidade da companhia costuma. Enfim, temi morrer
naquele sertão, mas foy Nosso Senhor servido darnos saúde sem meizinha
humana. Nestes passos se aprende ter confiança em Deus, e a experimentar
a pobreza e paciência (LEITE, 1938: I, 525).
Na correspondência circulante na Câmara de Natal em meio aos conflitos entre índios, colonos e
missionários, temos pobreza e caridade como remédio oferecido pela Ordem ao Ouvidor Geral:
(...) entender a V. Mag.de., quão pouca razão tiverão os officiaes da Camara
do Rio Grande de se queixarem dos Pp. da Companhia de Jesus, que
assistem nas Aldeias do Guajiru, e das Guarayras: porque della consta, que
nunca faltarão com os seus Indios ao Serviço de Sua Mag.de., que Deus
guarde, nem tão pouco aos dos Moradores desta Capitania: pois hé tão
universal a vontade que tem os PP. de servirem à todos, que ainda aos que
não pertencem à esta Capitania, remedeão, quando podem, com Indios em
todas as necessidades: antes verá V.M., que os Pp. excederão nisso muitas
vezes as suas ordens: porque mandandose, que a metade dos indios
alternadamente estivesse ocupada nos serviços dos moradores, ficando a
outra metade na aldeia para terem cuidado de suas família, socedeo muitas
vezes darem os Pp. todos os Indios, sem reservarem pera si nem ainda os
próprios serventes da sua casa, por acudirem à pobreza de todos e não
faltarem à sua geral caridade. (Defesa do missionário João Guedes, de 22 de
Outubro de 1715. AHU, 73, 1713, Agosto, 07, Natal).
No episódio de 1691,descrito na Relação do que se obrou pellos Ppes. Da Companhia de
Jesus nas diocesis de Pernambuco desde o anno de 1690 atté o de 1691, vemos os conflitos entre as
tropas dos bandeirantes Paulistas e os colonos de Natal na disputa pelo serviço das mulheres e
crianças deixadas na Aldeia, e como os moradores, impotentes contra a autoridade e força bélica
dos paulistas, voltam toda sua hostilidade contra os missionários. Para contornar a situação em que
se viram, sendo o centro dos confrontos e disputas, resolvem, “movidos destas e outras razões e
sobretudo de caridade”, empenhar-se em pacificar os ânimos “de Paulistas e moradores”. (LEITE,
1938: V, 532).
Uma pintura que representa essas missões - A Morte do Padre Felipe Bourel-, retrata a
morte desse missionário alemão em 1709 na missão do Apodi, nos sertões da Capitania. É um
anônimo da escola portuguesa do século XVIII que se encontra no Museu de Belas Artes do Rio de
Janeiro cuja análise remete à tradição que os jesuítas chamaram de iconomística: uma teologia da
imagem articulada por chaves mentais, que não quer ser reprodução fiel do mundo exterior e sim
“nutrir a alma dos fiéis por meio de um imaginário exemplar”.. (COLI, s/a: pdf; MEDEIROS:
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Os missionários do Rio Grande, não sendo diretamente os “selvagens” de Certeau,
adaptaram-se à dinâmica da cultura do barroco. A questão não é a presença nova ou um
recrudescimento das narrativas sobre o sofrimento humano, pois as vemos no livro de Jó, nas sagas
de todos os povos conquistadores, nas hagiografias cristãs, nos documentos jurídicos, etc. de todas
as épocas. A questão é a maneira nova com que se lida com esse sofrimento que vai conformar a
cultura do Barroco e seus efeitos da representação.
A religiosidade tem nos finais do século XVI e princípios do XVII uma época rica
conceitualmente que se expressa na variedade de formas religiosas que irromperam na sociedade.
Elas se expressaram de modos variados: na arquitetura barroca, teatro religioso, romarias populares,
santorais e autos de fé, místicos, ascetas, moralistas e em individualidades que em seu conjunto
compõem uma “espiritualidade histórica”. A Idade Moderna possibilitou essa difusão pedagógica,
ampliando o alcance da cultura escrita e as possibilidades de mobilidade, visibilidade, legibilidade,
combinação de dados e desenvolvimento da arte de descrever (LATOUR, 1998: 78). No âmbito das
possibilidades de descrever a realidade é que aparece a de se criar uma imagem do mundo. A
essência da Idade Moderna está em muitas coisas (no fato de que o homem se libera das ataduras
medievais traçando uma distinção frente à imagem do mundo medieval ou antiga, libertando-se a si
mesmo e encontrando um subjetivismo e individualismo e como consequência também um imenso
objetivismo que concede mais importância ao não individual ao colocar tudo sob a forma do
coletivo: um jogo alternante e necessário entre subjetivismo e objetivismo); mas o decisivo não é
que a essência do homem se transforma desde o momento em que o homem se converte em sujeito
(espécie de consciência de que as coisas estão ante nós e que o sujeito coloca para si; ou seja, o
homem se converte no centro de referência do ente como tal), e sim que a Idade Moderna ao se
perguntar pela imagem do mundo só responde a um modo moderno de representação das coisas: o
moderno do Moderno é que só essa época começou a conceber o mundo pelo modo imagem, ou
seja, não como um decalque, mas o que ressoa: ‘estamos a par de algo’. O fato de que o mundo
possa converter-se em imagem é o que caracteriza a essência da Idade Moderna (HEIDEGGER,
1995: 87-89). A importância dessa consideração em nosso argumento é o fato de que os jesuítas
estarão na vanguarda da produção de uma imagem de mundo. Como rede comunicativa, operaram a
passagem entre dois sistemas de representação: do legível ao visível, da linguagem à imagem, e
justamente em um momento em que a figura do espectador tomava importante força. A
instabilidade da imagem levou os jesuítas a estabeleceram o seu controle através da imaginação:
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imaginação controlada, de modo que expresse o divino e seu domínio sobre as forças
embrutecedoras entre os homens. Essa é a perspectiva do humanismo cristão. Para as consequências
disso na sociedade de massas: Guy Debord (DEBORD, 1997).
Os epitáfios e emblemas fúnebres proclamavam então o triunfo da morte e essa forma de
representação foi atribuída às atividades dos jesuítas pela importância que concederam à meditação
sobre a morte em seus comentários aos Exercícios espirituais de Santo Inácio, nos retiros que
promoviam e que obedeciam a sua procura de efeitos: mover as consciências para dirigi-las a certas
ideias.
As descrições de padecimentos estão sujeitas a essa lógica. Porque ao fim, o clímax da
experiência religiosa é um fato corporal, processado pelo corpo: a boa nova do Evangelho é carnal:
o Verbo se fez carne, este é meu corpo.
Os missionários do Rio Grande poderiam ser associados à figura dos selvagens de que nos
falou de Certeau: esta gente que está que está no meio, entre o sujeito místico do século XVI, ao
sujeito econômico, como parte dos dois mundos. Materializado no caso de Labadie, um desses
radicais que já não encontra lugar nesse mundo, pode ser estendido a outros modelos: jesuítas que
viram protestantes (Manuel de Morais), os processados pela inquisição interna ou as “conversões
muitas vezes ainda mais radicais, mas mais silenciosas, que se multiplicam entre os conquistadores
cativos do Novo Mundo, África ou Ásia. Essa atopia marcaria um discurso de limite entre o desejo
místico de unidade e a mística possível depois da derrota da interioridade. “Há que voltar ao lugar
‘finito’, o corpo, que a mística ou o místico ‘infinitizam’” (CERTEAU, 2006: 289).
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AS RESPOSTAS PSÍQUICAS A UM CONTEXTO DE FRONTEIRA

Juliana Barbosa Peres

Os índios como é bem colocado na historiografia viviam entre a Cruz e a Espada, dentro de
um quadro assolado pelas doenças, secas, descimentos, Paulistas, escravidão, guerras justas,
emboscadas, Deus e Diabo. Ilusoriamente, protegidos por uma política indigenista oscilante e
ambígua. Uma realidade instável, dura e violenta. Para os indígenas, só restavam duas alternativas,
a escravidão ou a aceitação de uma fé cristã.
Marina Massimi (2001) fez uma importante indicação sobre a constituição psíquica do sujeito
ao fazer a análise das teorias que foram construídas pelos jesuítas sobre a Medicina da Alma,
afirmando: “O princípio unitário da saúde é o equilíbrio, de modo que qualquer desequilíbrio, seja
no corpo seja no espírito, é causa de doença.” (MASSIMI, 2001: 628). Trazendo o conceito de crise
para o âmbito do psíquico, o presente trabalho pensa situações de desequilíbrio da unidade psíquica,
a partir de casos contidos na carta de 1700249 do Padre Ascenso Gago, escrita na situação de
fronteira das serras de Ibiapaba. Apesar da descrição sob um prisma religioso, a convivência entre
indígena, missionário e colono acarretou em desorganizações dessa unidade do índio, ocasionando,
como resposta a esse cenário de turbulências que a fronteira apresentava, sintomas que podem ser
percebidos descritos nesses relatos.
As situações de tensão e de desconstruções—dentro de um processo de ocidentalização—,
nas quais os indígenas imergiam, são enxergadas aqui como possíveis desencadeadoras de crises
nervosas que acometiam a estes. Sendo assim, tem-se como objetivos discorrer sobre o cotidiano
instável da fronteira que era Ibiapaba e sobre casos que são descritos na carta de 1700, entendendoos sob o prisma de fenômenos psíquicos, cujos sintomas são respostas a esse universo de violências.
O contexto temporal em questão é o da Guerra dos Bárbaros—conflitos que envolviam os
indígenas e se intensificaram entre a segunda metade do século XVII e a primeira metade do XVIII.
O espaço trabalhado é a área do sertão setentrional, onde estão localizadas as serras de Ibiapaba.
Como coloca Pedro Puntoni (2002), a expulsão dos holandeses (1654) e a acentuação da
expansão da pecuária pelo sertão fizeram com o que os conflitos, envolvendo indígenas, que antes
249

Transcrição realizada por mim, estando prevista no quadro de atividades da base de Pesquisa, da qual faço parte,
“Fronteira missionária jesuítica na conquista Paraíba-Maranhão (1585-1759): trânsito e troca de saberes sobre o
homem e o mundo natural”, coordenada pela prof. Maria Emília Monteiro Porto.
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eram mais limitados, tornassem-se mais frequentes. A partir de 1687, os levantes dos índios
bárbaros se tornaram mais radicais no sertão norte do Estado do Brasil, especialmente no Rio
Grande e Ceará. Ainda segundo o mesmo autor, os conflitos estavam longe de serem guerras de
conquista e submissão de novos trabalhadores, eram mais guerras de extermínio, limpeza de
território. E a isso somou o contexto de aculturação e miscigenação no qual alguns índios estavam
submetidos (PUNTONI, 2002: 49-77).
É nesse contexto de conflitos intensos que se desenrola com mais intensidade um processo de
ocidentalização dos que eram originários dessas terras. Para tanto, os jesuítas seguem o plano de
civilização a partir de aldeamentos, com a aglutinação de diferentes grupos indígenas em um espaço
comum, denominado pelos religiosos de Aldeia. Assim, os descimentos eram feitos, com a
imposição do medo, concentrando os índios em um só espaço. E desse espaço surge um território
que vai trazer marcas da modernidade e da miscigenação. Para tanto, são (re)significados símbolos
e imagens cristãos; nega-se, demoniza-se, inferioriza-se a cosmologia indígena e o saber que dessa
emerge; propaga-se o medo; há uma nova marcação de tempo, uma nova cosmologia, que agora
envolvem disciplina e rigidez, céu e inferno, salvação e pecado.
A fim de cumprir os objetivos dessa pesquisa, faz-se uso do método de análise de discurso
como forma de compreender o que está sendo dito apesar da localização do sujeito que fala como
um missionário jesuíta envolto pelos dogmas religiosos. Localiza-se aqui os jesuítas e suas
escrituras como frutos de sua formação caracteristicamente metódica, disciplinar, que exigia uma
incessante troca de cartas com os seus superiores. O que tornava esses sujeitos donos de uma
cultura literária que não era vista em muitos viajantes. Assim sendo, a correspondência jesuítica é
uma valorosa fonte de informações sobre as relações entre europeus e nativos no Brasil colônia
(BARTHES, 1989; EISENBERG, 2000).

IBIAPABA E SEU ENTORNO

O conjunto montanhoso de Ibiapaba situa-se na fronteira do que são hoje os estados do Ceará
e Piauí. Espaço de natureza geográfica e humana de proporção significativa dentro da América
portuguesa; no século XVII, com uma concentração de quase 5000 indígenas, é onde se localiza o
maior contingente desses povos nas terras do Brasil colônia. É nesse período que ocorre a entrada
comandada por Pero Coelho, que resultou no aprisionamento de índios e, também se dá a ação das
missões jesuíticas, totalizando três missões: a primeira, realizada em 1607 pelos padres Luís
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Figueira e Francisco Pinto, vindo este a morrer após uma emboscada dos índios Caicais; a segunda,
em 1656, com os padres Antônio Ribeiro, que depois deu lugar a Gonçalo de Veras, e Pedro
Pedroso; e após um período de latência, inicia no começo dos anos 1690, a missão que estabeleceria
a aldeia de Nossa Senhora da Assunção, com os padres Manuel Pedroso e Ascenso Gago, da qual
resultou a carta que aqui se fez fonte. Para esse espaço também migrou, após a expulsão dos
holandeses, índios que fugiram temerosos de possíveis revanchismos da Coroa portuguesa em
decorrência da aliança que estes fizeram com aqueles provenientes dos Países Baixos.
Embora feita a seleção de apenas uma carta como fonte chave para essa pesquisa, a citação
de trechos de outras cartas também se mostrou necessária ao trazer o entorno das serras,
principalmente quanto a Guerra do Açu—pelo peso que essa ocupa dentro do que foi o cenário da
Guerra dos Bárbaros. Como o relato do missionário Pero Dias, na carta de 1689, fazendo ascender à
mente imagens de dor e sofrimento a que os índios estavam submetidos, descreve o cenário de
turbulência em que se encontravam as duas aldeias do Rio Grande (Guajuru e Guarairas):
A que mais padeceu foi a última de Guajuru, porque não só padeceu os
inconvenientes sobreditos, mas muito mais dos moradores,(…) destruíram
os mantimentos dos pobres Índios, (…) descompunham suas mulheres e
filhas (…) em tom de guerra e companhia formada, acometeram a Aldeia
para expulsarem os Padres (…). Vencido este impossível, sobreveio outro
maior, porque um esquadrão de gente de São Paulo, que nesta guerra andava
contra o Tapuia, vieram semelhantemente cercar a povoação dos Índios em
pazes, querendo que lhe entregassem os ditos Tapuias, (…) vendo os
moradores Portugueses que os Paulistas tinham levado os Tapuias, tornaram
com mão armada em som de guerra a cercar a Aldeia em paz, com que à
força de armas levaram as mulheres e filhos dos que foram com os Tapuias
(…) vinha ser uma guerra cruel e tão perniciosa que totalmente se perdia
toda a Capitania do Rio Grande (…)2501.
Um outro episódio, também dentro do cenário da Guerra do Açu, convém ser evidenciado: o
massacre de Jaguaribe, em 1699, no qual o mestre de campo Manuel Álvares de Morais Navarro,
utilizando-se do conceito de guerra justa, realiza uma emboscada na ribeira do Jaguaribe que
resulta na morte de 400 paiacus e no aprisionamento de outros 300 (PUNTONI, 2002: 243-245).
Um exemplo de que notícias de turbulências em outros territórios aterrorizavam os que
estavam nas serras é descrito na carta de 1695 dos padres Manuel Pedroso e Ascenso Gago, na qual
dão a ideia de que os índios da Ibiapaba carregavam consigo um medo constante, nesse caso diante
250

Carta de 1700, Bras. 10, 9-12v.
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a violência cometida aos índios do Guaçu e do Rio Grande e que temerosos de que episódios
semelhantes pudessem vir a acontecer, solicitavam a proteção de suas terras:
Os Índios da missão, assim os de língua geral como os Tapuias não cessam
de pedir que lhes conserve as suas terras e que lhas não deixe tomar aos
brancos, porque não querem que os brancos tenham bulhas com eles, assim
como as tiveram com os Índios do Guaçu e rio Grande251.
POLÍTICA CIVILIZADORA

Não praticada no primeiro momento da conquista, a política de aldeamento foi tomada como
estratégia no decorrer da ação missionária, a partir do plano de reforma das missões proposto por
Nóbrega, tendo como viés a imposição pelo medo. A percepção de que esta política traria mais
efeito tanto para os objetivos da Coroa quanto para os objetivos das ordens religiosas de
evangelização faz com o que tal reforma seja posta em prática. A Igreja se localizaria no centro da
aldeia, ficando os índios sob a vigilância contínua dos religiosos. O índio não tinha outra saída se
não se submeter à fé cristã ou caso se negasse, ficaria à mercê de uma guerra justa. A função era
civilizar uma natureza humana tida como bárbara, inconstante. Como aparece na carta de 1700 dos
missionários Manuel Pedroso e Ascenso Gago: os Tapuyas destes Certões, quanto mais tem de
barbaros, tanto menos tem de constantes, he necessaria huma perpetua vigilancia, e continua lida.
O cotidiano em uma aldeia se dava, portanto, sob uma rotina vigilante e repetitiva, aos
Domingos e dias Santos se lhes diz missa, acudindo também todos a ouvi-la, os já Batizados da
parte de dentro da Igreja, e os Catecúmenos da parte de fora em o terreiro dela 252. Existia, assim, a
imposição da prática de novas rotinas, cristãs e domésticas; era necessário a participação nas missas
e o cuidado com a roça; e, embora houvesse uma dissimulação diante algumas práticas que
provinham da natureza do índio, existia, ainda assim, a intenção de controle da relação que o
indígena tinha com o corpo, com o tempo e da realização de alguns rituais.
No documento elaborado por Vieira, denominado de Visitas e escrito no final dos anos 1650,
esse jesuíta formula um conjunto de cinquenta parágrafos que abordam sobre a disciplina dos
missionários e o trato para com os índios. Constitui-se, assim, a referência primordial quanto ao
aspecto organizacional do dia a dia nas missões. Nos parágrafos 14 ao 37, regula a rotina diária
tendo como base o ensino catequético e as rubricas litúrgicas.(ARENZ, 2014: 63-88)
251
252

Carta de 1695, LEITE, III, 38-56.
Ibidem
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Todos os dias da semana, acabada a oração, se dirá logo uma Missa que a
possam ouvir os Índios antes de irem às suas lavouras; e para isso se terá a
oração a tempo que quando sair o sol esteja ao menos começada a Missa, a
qual acabada se ensinarão aos Índios em voz alta as orações ordinárias: a
saber Padre Nosso, Avè-Maria, Credo, Mandamentos da Lei de Deus, e da
Santa Madre Igreja; e os sacramentos, acto de contrição, e confissão,
geralmente os diálogos do catecismo breve, em que se contêm os mistérios
da fé (§ 14) (ARENZ, 2014: 73).
Essa imposição de novas práticas aos índios e de (re)significações de símbolos e imagens
encaixam-se no que foi a ocidentalização desses povos originários, pretendida tanto pela autoridade
civil quanto eclesiástica. Era uma empreitada multiforme que realizou a conquista das almas, dos
corpos e dos territórios do Novo Mundo. Introduziu novas referências materiais, políticas,
institucionais e religiosas. Perturbou os espíritos da população. Gerou para o indígena a perda de
suas referências. Para as populações originárias dessas terras americanas ou de outras terras (índios
e negros) ter suas próprias referências é questão de sobrevivência (GRUZINSKI, 2007: 75-124).
O choque da Conquista obrigou os grupos ali presentes a se adaptarem a
universos fragmentados e fraturados, a viverem situações precárias,
instáveis e imprevisíveis, a se contentarem com intercâmbios quase sempre
rudimentares. Essas características marcaram fortemente as condições em
que se desenvolveram as mestiçagens da América espanhola, criando, em
todos os sentidos da palavra, um ambiente caótico, sensível à menor
perturbação (GRUZINSKI, 2007: 92).
Segundo ainda este mesmo autor, as consequências dessas pertubações e perdições de
referências para as novas gerações indígenas foram desastrosas. Diante disso, além da realização de
levantes e alianças por parte dos indígenas, que outras respostas podem ter sido dadas a essa
localização entre a cruz e a espada?

RESPOSTAS ÀS TENSÕES DA FRONTEIRA

Além desses quadros de tensão com conflitos e evangelizações impostas, as doenças
também eram outro fator que tornavam a conjuntura ainda mais caótica. A morte de índios por
doenças oriundas de outros ares era uma constante. Uma pesquisa sobre doenças descritas em
crônicas de viajantes é feita por Rosangela Baida e Cândida Chamorro (2011), dando origem a um
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artigo denominado Doenças entre indígenas do Brasil nos séculos XVI e XVII. Neste, as autoras
trazem uma citação de Santos Filho (1977) na qual tem uma lista das doenças mais frequentes nos
territórios dominados pelos portugueses e holandeses: “lues, maculo, disenteriais, ‘ar de estupor’,
catarros, opilação, dermatoses, verminoses, febres, espasmos, bouba, tétano, tosses, verminoses,
hemaralopia, a parasitose provocada pelo ‘bicho-de-pé’, e doenças, próprias das mulheres e
crianças”. Dentro do campo do psíquico, a presença da doença “ar de estupor” chama bastante
atenção. Mais a frente, as autoras discorrem, a partir de uma citação do viajante Guilherme Piso 253,
sobre o que seria considerado como “ar de estupor”:
Entre as doenças crônicas comuns no Brasil, no tempo dos holandeses,
consta o chamado estupor, que atacava os nervos e causava “profundo
torpor aos membros”. Considerava-se proceder “da inclemência do ar e da
incompleta obstrução e intempérie fria das partes nervosas. Pois a pituíta
lenta e glutinosa, em lugar dos espíritos, ora promanando da cabeça, ora
gotejando da medula espinhal para os membros, se apodera facilmente dos
nervos e ataca os tendões dos braços ou dos pés, ou simultaneamente os
ambos, sobrevindo o resfriamento não só dos nervos como das veias,
artérias, carne, membranas e pele” (Piso, 1957: 94) (BAIDA;
CHAMORRO, 2011: 12)
No Glossário de Psiquiatria, estupor é descrito sob duas formas:
Estupor - Estado caracterizado por incomunicabilidade, ausência,
diminuição profunda ou bloqueio dos movimentos voluntários e falta de
resposta psicomotora; a consciência pode estar perturbada, de acordo com a
natureza da condição causal. Os estados estuporosos ocorrem em associação
com doença cerebral orgânica, esquizofrenia (especialmente a sua forma
catatônica), doenças depressivas, psicose histérica e reação aguda ao
estresse.
Estupor dissociativo (F44.2) - Profunda diminuição ou ausência de
movimentos voluntários e da capacidade de resposta aos estímulos externos,
tais como luz, ruído ou toques na ausência de quaisquer indícios de uma
causa física. Além disso, há evidências positivas de uma etiologia
psicogênica, sob a forma de eventos ou problemas estressantes recentes254.
Posto isso, cabe adentrar agora nos casos descritos na carta de 1700255 que deu vazão para a
realização dessa pesquisa. Esta carta foi elaborada dentro do contexto de construção da Aldeia de
Nossa Senhora da Assunção e, traz fatos que denotam um cotidiano desregulado; como o possível
253

254
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Guilherme Piso: médico e naturalista holandês. Participou como médico de uma expedição nos anos 1637 - 1644
para o Brasil, com patrocínio do conde Maurício de Nassau.
http://www.psiquiatriageral.com.br/glossario/c.htm
Carta de 1700, Bras. 10, 9-12v.
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enlouquecimento de um indígena diante a culpa que carregava da morte do filho, o que fez com o
que depois lhe viesse a aparecer um demônio; ou também o de um mancebo tapuia Cariri que com
o adiamento do seu batismo, por este não falar a língua dos tabajaras, apresentou uma privação do
seu juízo, vindo a ter um forte frenesi que o levou a quebrar a pia batismal e, após um momento de
lucidez, recebendo o batismo, vem a padecer novamente, segundo o relato, dessa vez com a perda
permanente da sua consciência. Neste documento, o missionário diz que poucos meses antes desses
acontecimentos, índios Critiguadus adentraram a aldeia e ameaçaram atacar os índios e as roças
deste local. Fez-se aqui a opção de citar integralmente apenas um dos casos, pois pelo fato dos
sintomas estarem mais claros, a possibilidade de se debruçar sobre as suas hipóteses é maior.
Entendendo o caso:
a) Quem padecia: menina de nove a dez anos de idade; não estando claro de qual nação provinha;
b) Condição imposta pelos missionários antes de padecer: Catecúmeno
c) Sintomas: paralisia motora temporária de um dos membros (perna esquerda);
d) Possível diagnóstico256: histeria;
Sucedeo pois que huma menina da Idade de nove para des annos adoeceo de
huma dureza, que a maneira de taboa se lhe pos de baixo da anca para o lado
esquerdo, a qual em breves dias tomou todo aquelle lado, e ainda que lhe
applicamos alguns banhos de agua quente, e algumas unturas de bicuiba,
cazeira de baga, nada lhes aproveitou antes crescendo a dureza cada vez
mais, cauzando lhe muitas dores sobre magra, e dibilitada, a chegou quasi as
portas da morte. Era catecumbena, e sabia a doutrina sufficientemente,
acabamola de instruir melhor, e pedindo se queira baptizar, a fizemos levar a
Igreja, adonde recebido o Baptismo, lhe fes o sacerdote huma cruz com o
oleo sagrado do Chrisma sobre a dureza, que a tinha reduzido naquelle
estado, recebeo o Baptismo de tarde, e foi levada para a sua caza, e inda no
outro dia de manha a vizitarla o Missionario a achou já saã, e de pé sem
dureza alguma ou vestigio della.

Em suas conferências introdutórias sobre a Psicanálise, Freud afirma que a história da
histeria tem seu início regido pelo preconceito e a origem do seu nome nos primórdios da medicina
vinculava as neuroses às doenças do aparelho sexual feminino. Na Idade Média, seus sintomas eram
associados a feitiçaria e possessão. Para esse mesmo autor, a histeria baseia-se integralmente em
modificações fisiológicas do sistema nervoso (FREUD, 1888/2006: 77).

256

Apesar do que foi considerado aqui como uma anamnese, tenha sido feita a partir do relato de um missionário, se
achou conveniente para fins de pesquisa, estabelecer um possível diagnóstico.
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As paralisias se encontram dentro do quadro sintomatológico da histeria proposto por Freud
(FREUD, 1888/2006: 78-83). As paralisias histéricas seriam paralisias, de fundo psíquico, de
alguma parte do corpo. Assim, na conferência Algumas considerações para um estudo comparativo
das paralisias motoras orgânicas e histéricas (1893) procura tornar clara a diferença entre o que
seria uma paralisia de fundo orgânico e de fundo histérico. Para ele, a paralisia histérica se
diferencia da paralisia orgânica, principalmente, pela sua característica dissociativa, ou seja, a
paralisia de um membro não condiciona a paralisia de outro membro, o que ocorreria mais
comumente nas paralisias orgânicas, nestas se o braço está paralisado em consequência de uma
lesão cortical orgânica, há quase sempre um comprometimento concomitante, menor, na face e na
perna (FREUD, 1893/2006: 208).
Outras características da paralisia histérica seriam: a) a delimitação precisa—característica
que pode ser identificada na seguinte descrição do missionário: a maneira de taboa se lhe pos de
baixo da anca para o lado esquerdo; e, b) a intensidade excessiva, o que poderia nos remeter a isto
seria a seguinte afirmação do religioso: crescendo a dureza cada vez mais.
Os sintomas histéricos, para Freud, procederiam de um afeto que não pode ser liberado pela
via normal, tendo sido reprimido, ele encontra na conversão o caminho para se satisfazer. Tal afeto
é oriundo de alguma excitabilidade e que por algum motivo foi reprimido (FREUD, 1893/1996: 3946; 224-234; FREUD, 1917/2006: 361-378).
(…) encontraremos pelo menos dois grupos de condições sob as quais a
reação ao trauma deixa de ocorrer. No primeiro grupo acham-se os casos em
que os pacientes não reagiram a um trauma psíquico porque a natureza do
trauma não comportava reação, (…), ou porque as circunstâncias sociais
impossibilitavam uma reação, ou porque se tratava de coisas que o paciente
desejava esquecer, e portanto, recalcara intencionalmente do pensamento
consciente, (….). O segundo grupo de condições é determinado, não pelo
conteúdo das lembranças, mas pelos estados psíqucos em que o paciente
recebeu as experiências em questão, (….) (FREUD, 1893/2006: 45-46).
Tais causas que fazem com o que a reação a um estímulo psíquico não ocorra e, com isso
venha a se formar um sintoma histérico, podem ser associadas ao ambiente turbulento, caótico, no
qual essa menina indígena das serras de Ibiapaba estava inserida. Haja vista que um cenário de
diferentes violências (natureza do trauma), dentre as quais tem-se, como assinala GRUZINSKI
(2007), a perda de referências originárias, diante um sujeito de organização psíquica instável
(estado psíquico em que o paciente recebeu as experiências) levaria a um possível recalcamento de
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afetos e, portanto, a uma possível conversão física dos mesmos. Hipótese aplicada aqui ao caso que
se investiga, que tem na paralisia de baixo da anca para o lado esquerdo seu principal sintoma
(diante o que nos é possível acessar a partir do relato do missionário).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo sabendo que a formulação de um diagnóstico seja impossível de ser feito, se optou
aqui por hipóteses, mesmo que até estas sejam difíceis de serem formuladas diante a fonte da qual
foram retirados os prováveis sintomas. Entretanto, tal tipo de pesquisa abre para que seja possível
verificar que as consequências do encontro entre o Velho e o Novo Mundo vão além do campo
econômico ou político, resultando também em respostas psicogênicas que se constituíram diante
uma desestruturação do aparelho psíquico, principalmente, das populações autóctones. Que
consequências teriam essas desorganizações para as gerações posteriores é um ponto que pode ser
pensado partir de pesquisas dessa natureza.
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JESUÍTAS, HUMANISMO E ADMINISTRAÇÃO FILIPINA NA CAPITANIA DO RIO
GRANDE 1599-1640.
Felipe da Silva Gonçalo257
Orientadora: Maria Emília Monteiro Porto258

Lógica capitalista que se constituía na Idade Moderna. Conquista do Rio Grande, fronteira
colonial tomada em 1597:

O século XVI, que intercepta a história colonial da América portuguesa no início da Idade
Moderna, marca um momento que as atenções ultramarinas estavam voltadas para a
comercialização atestando um forte interesse no capitalismo que vem surgindo na colônia.
Capitanias do Norte é a expressão que designa as capitanias ao norte da rica indústria de exportação
de açúcar e exploração de trabalho escravo nas plantações de cana de açúcar e nos engenhos, que se
instalou em Pernambuco. Compreendem uma região entre a Paraíba e a Amazônia que começou a
ser desbravada em 1585 com a conquista da Paraíba e antes integradas ao comércio do pau brasil,
de animais e plantas exóticas. No momento em que a Amazônia começa a pertencer
administrativamente ao Estado do Maranhão em 1621, depois de feitas as conquistas de Rio
Grande, Ceará, Maranhão, as Capitanias do Norte se limitam, ainda que de uma forma bastante
difusa, ao Maranhão. Daí a Amazônia começa a adquirir identidade administrativa. Por outro lado,
Capitanias do norte, apesar de ser o modo corrente em que essas que se tornariam Capitanias de
administração portuguesa, eram referidas nos documentos primários, é também invenção
historiográfica (no bom sentido). Foi classificada como uma etapa da conquista portuguesa por José
Honório Rodrigues e se eternizou como louvor das forças locais na conquista do Brasil.
Na conquista do Rio Grande percebemos uma ação política específica para o momento, pois
havia a necessidade por parte da coroa em garantir sua posse, vendo que a França já bem
comercializava com os índios e que certos latifúndios estavam em início de prosperar como o da
Paraíba.
Esses conflitos se davam, porque os europeus faziam carga de pau brasil no litoral das
capitanias do norte. Regina Célia (GONÇALVES.2007:55), nos conta em seu livro Guerras e
Açúcares que desde os anos 1530 já era relatado pelo donatário de PE as guerras contra os
257
258
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potiguara. Os coletores de pau brasil eram relatados por Duarte Coelho Pereira pois faziam isto em
suas terras, insuflando a revolta contra o trabalho escravo na cana de açúcar e diante da prisão que
era o trabalho nas plantações com a monotonia diária se recusavam a trabalhar nas plantações. Os
Potiguara ganhavam armas como pagamentos pelo trabalho de coleta do pau brasil e em decorrência
de as possuírem, faziam assaltos as fazendas, matando os novos moradores e quando conseguiam
capturavam os moradores para seus rituais antropofágicos, Foi um período muito caótico para os
novos donos da terra do litoral brasileiro, pois os assaltos de indígenas e franceses eram bastante
comuns:

... e enquanto o gentio(índios) lhe fazia a carga de pao, eles corrião toda a
costa e fazião prezas muitas vezes de emportância, e chegava seu
atrevimento a cercar as bocas das barras e saquear as villas deste estado.259
Isso acontecia de maneira cruelmente bárbara quando os franceses tomavam de assalto e
trocavam de uma forma muito desumana seus escravos, muitos deles negros, crianças e mulheres,
com os índios potiguares para serem comidos em rituais como nos mostra na carta de conquista do
Rio Grande:

Deixo outra mais bárbara crueldade a que não podião chegar senão homens
alienados da fee e nome christão, que muitos dos que tomavão, assi
portugueses como negros guineos e hião vender aos Potiguares a troco de
pao e farinhas, e eles os tinhão a borrecado como em currais e quando
querião fazer suas festas os matavão em terreiro e assados os comião.
E por fim, o último dos três interesses que geravam essa guerra, eram os escravagistas, que
capturavam indígenas para venderem e exportarem para outras colônias. Este tema, como nos diz
Francisco Weffort (WEFFORT,2002:35) sobre a escravidão no Brasil é fruto de uma tradição
europeia desde a antiguidade, que se encontrava em declínio, mas que recupera suas forças no novo
mundo. Mas deixo claro, que as alianças eram muito importantes, e para entendermos o desandar da
aliança

luso-tupi

para

a

afirmação

da

franco-tupi,

por

exemplo,

segundo

Célia

(GONÇALVES.2007:45), a boa relação dos franceses com os potiguares se dá pela retorno diante
259

Fonte Primária: Carta do Provincial Pero Rodrigues ao General da Cia. De Jesus Claudio Aquaviva, Bahia, 19 de
Dezembro de 1599, ARSI, Bras. 15, II, 473-478.
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das necessidades que iam surgindo entre os dois, logo realizavam casamentos com chefes indígenas
aliados e geravam herdeiros, logo um francês escravagista não iria fazer um potiguar de escravo,
mas sim um tapuia, e isso também se aplicava aos portugueses que também usava dos ardis para
conseguirem alianças com outros troncos indígenas como foram os tapuias. Portanto foram esses
motivos do desencadear da guerra que dizimou quase toda a civilização autóctone do norte do
Brasil. Imagina se um período de muitos conflitos e discordâncias, de difícil comunicação com o
centro para que se mantenha a organização.
Espanha e Portugal seguem uma tradição de conquista, e isso é refletido nas novas colônias.
Desde a Reconquista que os ibérios vem articulando suas formas de dominação, e como
consequência o norte do Brasil é dominando pela politica expansionista, exacerbada de violência e
barbaridades, traços de uma cultura do personalismo, do sistema econômico capitalista,
religiosidade, patriarcalismo e dos escravos, ou seja, como é dito por Emília (PORTO, 2008:111)
são traços da cultura ibérica que se confrontam com o modelo tradicional. Diante das atrocidades
cometidas contra os índios, os jesuítas vão lutar em favor dos índios, com os anos posteriores ao da
conquista do Rio Grande, será proibida a escravidão indígena; isso leva a mais um desacordo com
os colonos que necessitavam da mão de obra escrava. Junto com a coroa os latifundiários
conseguiram através da guerra justa uma forma de escravizar os índios legalmente. A guerra justa
nos trás para uma reflexão das guerras do presente, pois a guerra justa no período da colônia seria
quando índios invadissem terras de colonos ou em uma guerra por vingança, seria desta forma
justificado a escravização indígena. Oque me faz refletir que as últimas guerras (Israel, 2° guerra
mundial...) foram todas sustentada por “justificativas”, resultando nas atrocidades que sabemos que
irão acontecer, pois é algo comum as guerras.

Período Filipino: Cia. de Jesus como politica colonial para as fronteiras

A Coroa portuguesa, diante da necessidade de conquistar as fronteiras e de dar uma resposta
à Reforma Protestante, que já então tomava dimensões geopolíticas, decide apoiar a Contra
Reforma e a Companhia de Jesus, como sua vanguarda na defesa do catolicismo e na pacificação
das fronteiras coloniais. Essa participação da Cia. De Jesus no novo mundo foi financiada pela
coroa ibérica, vendo que Felipe II da Espanha foi educado por jesuítas. Este período é singular pelo
fato de Portugal está sobre reinado da Espanha passando por mudanças e por coincidir com o
generalato de Claudio Aquaviva que foi considerado um dos mais importantes para a Cia. De Jesus
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depois de Inácio de Loyola, pois foi responsável por mudanças na Companhia de Jesus, na estrutura
da ordem, de como devia proceder às cartas e visitas dos procuradores. Agora deixo uma passagem
da carta que bem explica oque se passa nesta carta de conquista do Rio Grande.
“ A derradeira porta da conversão do gentio, que neste dous anos
passados(97,98 e 99(ano da conquista) se tem começado a abrir he em o Rio
Grande comarca dos Petiguares. E porque estiveram muitos anos em guerra
com os Portugueses dando entrada(portos) e tendo comércio com os
franceses e tratarei primeiro de como forão conquistados, e depois como
fizeram pazes com os nossos...”260

Hermenêutica do fato religioso sobre a perspectiva espiritual: discurso humanista e contra
reformista no século XVI,

frequentado pela perspectiva espiritual própria da ação

missionária.

Se por um lado, havia um interesse político da Coroa portuguesa sobra a Cia de Jesus, por
outro lado a própria Companhia possuía princípios que eram frequentados por motivos espirituais,
pois vinham para estas terras com o intuito de evangelizar. A ordem jesuítica quando foi criada por
Inácio de Loyola, surgiu com os objetivos de fazer missões, de viajarem para terras desconhecidas
hostis com os quem vem de fora, com a ideia de conseguir mais almas para o cristianismo.
Seu procedimento em suas missões abrangiam atividades que acarretavam disputas de terras
com colonos, desacordos com os escravagistas de índios e com instituições representativas da
sociedade moderna, como as Câmaras, a Santa Sé ou outras ordens religiosas.
Vinham de uma tradição greco-romana, enraizada na guerra, no heroísmo, junto com a
religiosidade. Com a ação jesuíta de resposta a Contra Reforma nota se que há uma nova política, a
humanista, a do antropocentrismo, atenções não somente voltadas a guerra, riqueza e glória, mas
também no lado humano do outro, nas consequências do modo de fazer, como por exemplo, a
defesa ferrenha que os Jesuítas fazem dos índios convertidos, nos discursos dos padres se exalta o
lado humano do índio, o seu perfil, como amigável, esforçado e produtivo.
A Cia. de Jesus seguia metodologias, estruturas e trabalhavam diretamente com discursos.
Certeau nos fala. (CERTEAU.2006:31-54), que o jesuíta é também o discurso, é algo real da fonte.
Na obra A escrita da história de Certeau, nos diz respeito da prática história, epistemologia usada

260

Ibdem
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pela ordem Jesuítica, carregada de interpretações e de significados e essas práticas que resultam nos
“discursos não são corpos flutuantes, pois estão ligados a operações e definidos por funcionamento,
e na prática do contexto de que se está estudando. Pois o discurso jesuítico a qual será minha fonte
primária, não é apenas ideologia religiosa, mas a própria história, e essa história sendo uma prática
e um discurso.”
Para M. Certeau (CERTEAU.2006:33), analisar o passado requer do pesquisador a
localização do seu trabalho e para isso divide em 3 partes, são elas, lugar social, prática e a escrita.
A primeira parte se dá pela localização da fonte, ou seja, o lugar social será de onde parte a fonte,
segundo Certeau, é necessário saber oque está por trás e a quais procedimentos ela seguiu, irei dá
como exemplo o Jesuíta que escreve as cartas para o superior da Companhia, o lugar social deste
jesuíta parte da ordem jesuítica, sua fundamentação, seus critérios e sua verdade será sustentada
pelo oque está situado
A segunda parte será a prática. Aqui será os procedimentos e técnicas utilizadas pelo
historiador para organizar seu discurso. A prática como uma maneira de testar as possibilidades do
documento, usar um método para preencher as lacunas, criar novos questionamentos. As práticas
ganham um maior desenvolvimento a parti do século XVII, com a ciência moderna, onde haverá
vários novos modelos de pragmatismo, não, mas uma ciência reveladora, mas uma ciência prática,
que não se importa apenas em saber oque é, e sim a sua funcionalidade.
Por fim, a terceira parte será a Escrita. A escrita vai ser o cruzamento dos dois itens
anteriores, o lugar social e a prática. Será a escrita que irá resgatar e dialogar com o passado. A
fonte da escrita será limitada, pois só será oque estiver no documento, no entanto a pesquisa com
base nela será ilimitada, abrindo várias possibilidades para criar novos questionamentos com oque é
dito e com oque não está dito no documento. Essa será a ideia de Certeau para a escrita da História,
devendo seguir ou responder estes três itens para que o leitor possa se localizar no trabalho, e para o
pesquisador poder trabalhar a fonte. Certeau se encaixa neste trabalho não apenas por ser um
Jesuíta, mas por nos deixar claro que os discursos são meios que torna possível esse dialogo com o
passado.
A ordem que foi destinada a administração das almas das colônias Ibérica foi a Jesuítica,
uma ordem que em seu funcionamento age viajando para missões onde a conversão é exigida, sendo
bem preparados, pois são lugares na maioria das vezes em fronteiras, em que muito de seu corpo e
mente são exigidos. Segundo Regina Célia(GONÇALVES.2007:55), em 1579 o cardeal D.
Henrique já reafirmava a determinação para conquista e povoar o norte, mas só com o governo de
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Felipe II da Espanha, que se tem uma maior ação para conter as matanças que estava acontecendo
nas capitanias do norte do Brasil e para dar uma resposta a contra reforma, pois a coroa seguia uma
tradição religiosa e via uma possibilidade de conseguir mais almas para a coroa e consequentemente
para o cristianismo. Está ordem se desenvolveu á lógica capitalista, pois os primeiros interesses para
com esta terra era a do lucro fácil, “ terra de ninguém”, onde franceses, holandeses, espanhóis e
portugueses a bem comerciavam com os indígenas por aqui. A companhia consegue crescer, devido
ao início dos seus trabalhos, indo a missões de conquista, quando bem sucedida ganhavam terras
para construção de engenhos e escravos, na Capitania do Rio Grande consegue até uma parte do
forte, até pelo fato curioso de que o arquiteto era um jesuíta que detinha os conhecimentos dessa
área desde a Europa, que foi o jesuíta Gaspar de S. Peres, na carta a um trecho que evoca essa parte:

o Padre Gaspar de S. Peres ao qual nomeadamento pedio o capitão pera lhe
dar alguma boa traça do forte que El Rey lhe mandava fazer como lha deu
porque sabia bem dessa arte e a exercitara em Espanha e no Brasil antes de
entrar para Companhia quando professava a milícia.(p.17)261
Daí por diante a Companhia tem um grande crescimento de bens, mas, a sua perspectiva na
missão é a de conter o injusto cativeiro feito pelos escravagistas e donos de latifúndios, que viam no
índio uma maneira de enriquecer.
O pe. geral Claudio Aquaviva foi uma pessoa fundamental para a companhia de Jesus nas
províncias, conseguindo mudanças para a ordem. Foi o quinto padre geral da ordem, nasceu em
Outubro de 1543 e veio a falecer em 31 de janeiro de 1615. Era filho do Príncipe Giovanni Antônio
Acquaviva, mas decide recusar a herança das terras do Pai e aos 25 anos entra para a Cia. De Jesus.
Em 19 de fevereiro de 1581 foi eleito a general da ordem, sendo o mais novo a tomar este posto.
Coincidindo com a abertura de fronteiras no norte do Brasil. Foi julgado pelo papa mais de uma vez
por acusações sobre sua administração na ordem, decorrente das visões que tinha da dicotomia entre
Centro ( Roma) e Província( Brasil).262 A relação desta carta será entre o provincial com o geral da
ordem. Charlote de Castelnau(CASTELNAU,2006:71) explica que o geral seria a cabeça de todos
os membros da ordem, cujo os poderes eram elevados, ficando abaixo só do Papa e dos príncipes
seculares, tinha o poder de designar ações e nomear superiores, como por exemplo os provinciais,
que não possuíam tanto poder, mas agiam como delegados e que, o governo do provincial não seria
261
262
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autônomo, mas em partes organizado em Roma.263 Esta carta que trabalho seguiu modelos rígidos,
pois era assim que funcionava a ordem jesuítica, centralista e rígidas quanto a organização das
cartas, havia uma hierarquização, em que cada nível era responsável por afazeres, como no artigo de
Jose del Rey(FARJADO,1974:28) nos explica que há o Epistolário oficial, Epistolário oficialinformativo e as cartas anuais e mais os procuradores da província e da ordem. No caso da carta de
Pero Rodrigues ao general Cláudio Aquaviva, será uma correspondência de um Epistolário oficialinformativo, em que os provinciais teriam que enviar para Roma informações das visitas que faziam
nos territórios encomendados, os provinciais teriam que escrever de tal maneira que o General
possa ter quando possível, o estado de todas as pessoas e coisas das provinciais.264 As trocas de
cartas era algo muito evidenciado e evocado pela ordem, como nos diz Charllote, não há liberdade
de escrita na companhia, as cartas seguem um modelo representativo para o bom funcionamento da
ordem. Havia instruções de como escrever as cartas, pois o centro que era Roma não tinha
conhecimento algum das províncias dispersas pelos continentes e era através das cartas edificantes
que o centro responderia as necessidades das províncias.

Relato de 1599 do P. Pero Rodrigues: atitudes práticas diante da experiência de conquista e
colonização ações relatadas e consciência de perplexidade diante do sofrimento humano

Vamos interceptar essa conquista pelo discurso jesuítico na carta do P. Pero Rodrigues
relacionado à primeira conquista na fronteira entre Paraíba e Rio Grande.
A carta que irei trabalhar do Provincial Pero Rodrigues ao General da companhia Claudio
Aquaviva demonstra a emergência de se conquistar as terras e as dificuldades encontradas para essa
missão, que no plano maior não se atém ao Rio Grande, mais englobando a PE, BA, MA, PR. Essa
conquista do litoral do norte do Brasil, foi de fato uma grande vitória para os Portugueses e nesta
perspectiva uma derrota para o gentio natural dessas terras, e como toda guerra houve muitas
atrocidades, desencantos, submissões, escravidão, mortes injustas, perdas de identidades, isso tudo e
muito mais sofreram os índios em demasia, e ao tentar enxergar o passado nos diálogos com as
cartas do passado, percebemos formas de desumanidade são perpetuadas, que o dano é devastador.

263

264
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FARJADO, José Del Rey. DOCUMENTOS JESUÍTICOS RELATIVOS A HISTÓRIA DA COMPANHIA DE
JESUS NA VENEZUELA. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. 1974.

528

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
São bem elogiados na carta as ações dos dois padres que vieram para a conquista do Rio
Grande, o Superior Padre Francisco de Lemos e seu companheiro Padre gaspar de S. Peres, por
desenvolver atividades que necessitava muito de sí, citarei algumas passagens da carta que
demonstra o esforço da companhia em tratar da paz e cito as missões volantes que eram realizadas
pelos padres que iam em aldeias que já foram dominadas e pregavam os exercícios da companhia.
Nesta parte da carta do provincial os padres iam buscar acordos antes das armas:

Huma das cousas de mais importância que os Padres nesta missão e
conquista fizeram foy que no mesmo tempo da guerra forão muitas vezes
em batéis pelo Rio arriba acompanhados de alguns soldados a falar com os
contrários, e persuadirlhes que se quisesse render e fazer pazes com os
nossos, que deixassem seu fero costume, de comer carne humana por
vingança dos que tomão em guerra, que se viesse pera a Igreja...265
Uma curiosidade sobre os índios é que são de fatos guerreiros, mas não lutam se não por
vingança, não guerreiam entre sí por mercadorias, para enriquecimento, isso são valores europeus,
não dos indígenas. Retomando as ações dos padres, eles ajudavam como pode os enfermos da
época, muitos por doenças que viam da Europa, um dos principais motivos das mortes eram as
epidemias por doenças estrangeiras.

...de tal maneira se pegou o mesmo mal a eles que se afirma que mais
morrerão de doença de que ouverão de morrer indo a guerra por diante;
Elles mesmo confessavão que das três partes morrerão as duas, e os
francezes dicerão que ouve Aldea em que amanhecião cem pessoas mortas.
Os padres e capitães também adoeciam nestas terras pelo contato, doenças como a varíola
matavam muitos, e aqui os padres também são elogiados pelos exercícios de cuidar dos índios que
adoeciam por “bexiga” e quando podiam consolavam na morte.

Fez-se grande estrago neste gentio porque matarão os nossos muita gente
em que entravam muitas crianças das quaes os padres baptizarão algumas
vinte e tantas que achavão ainda vivas com cruéis feridas, e logo acabavão,
andando com a água as costas vendo onde achavão crianas pera morrer...266
Este tempo que os dois padres passaram no Rio Grande, eles realizaram a pedido do capitão
265
266

Ibidem
Ibidem
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ofícios da semana, com cerimonias, e isso “porque causaria isto muita devoção a todos...”267,
segundo o capitão. E os jesuítas consegue já em 1596 serem os únicos a realizarem trabalhos no
sertão saindo assim do litoral, e isso futuramente ocasionará em uma rica cultura dos interiores do
Rio Grande do Norte, graças a ocupação do sertão.268
Os jesuítas tentam acordos de paz antes que as armas, para evitar mais mortes, ajudando
muitas crianças e pessoas enfermas, devido a uma guerra generalizada que ocorria no norte por três
interesses. Vou explicar o motivo que se deram essa guerra, trazendo muito sofrimento e injustiças
para os povos originários da terra.
No inicio da colonização os potiguares que são os índios originários do litoral norte do
Brasil eram amigáveis, pois vinham de uma grande vitória contra os inimigos indígenas que são
chamados de Tapuia. A uma parte da carta que revela essa amizade: “Todas estas terras erão
povoadas de Potigoares os quaes comerceavão com os portugueses com muita paz e proveito de
ambas as partes,...”
Tempo depois está paz acaba para os portugueses, devido ao injusto cativeiro que faziam
com os índios. Os índios que não se submeterem a escravidão passaram a ter guerra contra os
portugueses e entenderam que a politica portuguesa era a de dominação da terra. Pelo que se nota na
carta de Pero Rodrigues, os portugueses diferente dos franceses, como era muito ligado a igreja
autorizava a mudar a cultura dos povos indígenas, e de necessitarem de uma mão de obra
domesticada e nisso fazem dos índios escravos para venderem e trabalharem nos latifúndios, uma
parte da carta nos mostra essa mudança de comportamento:
“mas pelo tempo adiante avexados de alguns homens com injustos
captiveiros se vierão a levantar e fazer cruel guerra matando os índios, que
estavão da paz a muitos portugueses em diversos assaltos e fazendo
despovoar muitos engenhos e fazendo, e fizeram esta guerra com mor
atrevimento depois que tiveram commercio com os franceses,...”269
Conclusão: grau de adesão

Portanto, a atuação da companhia de Jesus nessa região periférica do Rio Grande, foi sem
267
268

269

Fonte primária
PORTO, Maria Emília Monteiro. Estudos sobre as missões jesuíticas na capitania do Rio Grande: Arcaísmo e
modernidade nas fronteiras coloniais. 2008. Ed. Universitária da UFPE, 1105-139.2009.p111.
Ibidem

530

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
dúvidas uma maneira da coroa impedir ou tentar acalmar os ânimos desta terra, dando como
resposta a evangelização do gentio em meio a grande matança que ocorria. Uma ação humana para
tempos difíceis e que na visão de um conquistador europeu que não tinha remorsos em despovoar
uma terra pelos seus interesses. A idade Moderna foi um período que marca a história do mundo,
talvez como a mesma importância que foi o homem ir a lua. Os desdobramentos dessa época ainda
resultam nos dias de hoje, com as guerras ceifando milhares de inocentes pelo mundo, em linhas
gerais pelos mesmos motivos, como o do lucro e pela religiosidade, sempre “justificadas”. Nesta
carta que trabalhei mostra outra visão dos católicos, não negativa que conhecemos usurpadora de
cultura, mas de forma positiva dando suporte aos infelizes. Falo da renovação que houve na
perspectiva espiritual da Ordem eclesiástica, que desde o século XIII vem passando por
aprimoramentos, em que tal momento domina a escrita e línguas, muito usadas para persuasão dos
gentios. Maria Emília (PORTO, 2008:113-114), evidencia que um dos principais problema que a
idade moderna sentiu e que surtiu mudanças na mentalidade da Europa com o novo mundo, foi sem
duvidas o sofrimento humano, compreendendo que depois do inevitável, os jesuítas vão
compreender o sofrimento como algo tolerável. E o sucesso do catolicismo vai ser tido pelo
sincretismo que houve no novo mundo através das missões evangelizadoras.

FONTES UTILIZADAS:

Encliclópedia
Católica
Online.
Dísponivel
em
<http://ec.aciprensa.com/wiki/Claudius_Acquaviva> Acesso em 7 Novembro de 2007.

:

CASTELNAU-L’ESTOILE, Charlotte de. OPERÁRIOS DE UMA VINHA ESTÉRIL: Os jesuítas
e a conversão dos índios no Brasil 1580-1620. Edusc, 2006.
FARJADO, José Del Rey. DOCUMENTOS JESUÍTICOS RELATIVOS A HISTÓRIA DA
COMPANHIA DE JESUS NA VENEZUELA. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.
1974.
Fonte Primária: Carta do Provincial Pero Rodrigues ao General da Cia. De Jesus Claudio Aquaviva,
Bahia, 19 de Dezembro de 1599, ARSI, Bras. 15, II, 473-478.
PORTO, Maria Emília Monteiro. Estudos sobre as Missões Jesuíticas na Capitania do Rio Grande:
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COSTURANDO MEMÓRIAS, TECENDO TEMPORALIDADES: OS PENITENTES
PEREGRINOS PÚBLICOS, A “MISSÃO ABREVIADA” E O ESPAÇO SAGRADO EM
JUAZEIRO DO NORTE, CE (2000-2015)
Roberto Viana de Oliveira Filho270
Introdução:
Uma voz rouca e firme reverberava pelas paredes da “Igreja do Socorro” em Juazeiro do
Norte no Ceará, em 02 de Novembro de 2013 – dia de finados. Não era a voz de um sacerdote no
meio da sua homilia, mas de um senhor com uma grande barba e roupas azuis, que segurava um
livro pequeno e volumoso de capa preta com firmeza como se fosse uma arma ou escudo. Esse
senhor se apresentou a mim como João José Aves de Jesus271 e disse que era um Penitente Peregrino
Público.
Sobre essa mesma comunidade de penitentes encontrei relatos com os seguintes nomes:
“Penitentes do braço da Cruz”, “Aves de Jesus”, “Azulzinhos”, “Penitentes do Rosário da Mãe de
Deus” e “Borboletas Azuis”

272

. Escolho aqui a denominação “Penitentes Peregrinos Públicos”273

em respeito à fala dos meus interlocutores que se identificaram assim, desde a primeira entrevista,
na qual, tive oportunidade de conversar com eles.
O livro que João José abraçava com fervor, intitula-se “Missão Abreviada” e foi escrito em
1858 pelo padre português Manoel José Gonçalves Couto274. A pregação que o penitente fazia com
tanto entusiasmo tinha como conteúdo, a iminente chegada do final dos tempos e os conselhos que
nós devemos seguir para não cair nas artimanhas do diabo e no fogo eterno.
Parte dessa pesquisa pauta-se na análise das ressignificações que esse grupo de penitentes
faz desse e de outros textos escritos. Busca-se pensar, de que forma, a partir dessa leitura particular,
270

271

272
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Mestrando pelo Programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG),
linha de pesquisa: “cultura, poder e identidades”. Bolsista CAPES. Professor da rede pública de ensino (médio) na
cidade de Juazeiro do Norte, CE. E-mail: robertovianahistoria@hotmail.com.
João José é um dos poucos Penitentes Peregrinos Públicos que ainda peregrina pelas ruas de Juazeiro do Norte. Ele
chegou a Juazeiro por volta de 1980 onde conheceu o Mestre José e a partir daí iniciou sua vida de penitência. Após
a morte do Mestre, esse penitente modificou de forma significativa as práticas do grupo. Adiante discutirei com
mais detalhes essa questão.
A maioria das denominações aqui citadas são aceitas pelo grupo. Entretanto, o título de “Borboletas Azuis” por
vezes foi veemente rejeitado. A comunidade “Borboletas Azuis” é originária de Campina Grande, na Paraíba, e
inicia suas atividades também na década de 1970. Vestem-se de azul e proclamam o fim do mundo através de um
dilúvio. Os adeptos desse grupo formaram uma comunidade chamada Jesus no Horto com a doutrina Católica
composta por cerca de 700 membros. Estocaram alimentos a espera do dilúvio que ocorreria no dia 13 de maio de
1980.
Usarei, a partir desse momento, a sigla P.P.P para referir-me aos Penitentes Peregrinos Públicos.
Debaterei mais adiante sobre esse livro e sua importância para a construção do imaginário desse grupo.
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esses indivíduos “costuram” temporalidades em suas narrativas e práticas, transportando elementos
do cotidiano e da vivência religiosa de séculos passados para o presente.
Em linhas gerais, esse grupo de penitentes, tem como meta a redenção dos pecados e a
salvação a partir da mendicância, peregrinação e privação dos bens materiais. Nas suas casas (pelo
menos até o ano 2000 enquanto o Mestre José estava vivo) não existe água encanada, nem energia
elétrica. Todos os homens e mulheres que adentrassem no grupo passariam por um ritual chamado
de “Batismo da Cruz”, no qual, são queimados todos os seus documentos oficiais e eles
“renasceriam” com um novo nome para uma “nova vida”. Os homens passam a ser conhecidos
como José Aves de Jesus e as mulheres Maria Aves de Jesus.
Segundo a antropóloga Roberta Bivar C. Campos275, o grupo surgiu “nos idos de 1970
quando José, líder fundador da comunidade de penitentes Aves de Jesus, migrou para a cidade de
Juazeiro do Norte com sua costela, Regina, acompanhados por Nosso senhor Jesus Cristo”
(CAMPOS,2013:45). Aqui chegando, eles conheceram uma penitente chamada “mãe Angela do
Horto” que os orientou a viver da mendicância, chamar a si mesmos Maria e José e vestir azul e
branco. José transformou-se em Mestre José e liderou até 2000, ano do seu falecimento, essa
comunidade.
A base doutrinária do grupo está nos ensinamentos do padre Cícero Romão Batista276,
especialmente em um texto cuja autoria é atribuída a ele, “A Machadinha de Noé”, e nas prédicas
contidas no livro “A Missão Abreviada”. A partir da minha pesquisa de campo277 pude inferir que o
grupo de P.P.P passou por grandes transformações após a morte do Mestre José no ano 2000.
Mudanças essas que trouxeram um novo significado para a vida dessas pessoas e para a forma de
encarar as práticas católicas laicas em Juazeiro do Norte.
Meu objetivo nesse trabalho, é discutir como as apropriações e interpretações feitas pelos
indivíduos desse grupo, sobre textos como: “A Machadinha de Noé” e a “Missão Abreviada”,
transformam a vida dessas pessoas e nos fazem pensar na construção de um espaço sagrado, no
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Ver: CAMPOS, Roberta Bivar C. Quando a tristeza é bela: o sofrimento e a constituição do social e da verdade
entre os Aves de Jesus – Juazeiro do Norte-CE. Recife. Editora Universitária da UFPE, 2013.
Cícero Romão Batista nasceu em 24 de março de 1844 na cidade do Crato, filho de Joaquina Vicência Romana e
Joaquim Romão Batista ambos cratenses. Tinha duas irmãs: Maria Angélica Romana e Angélica Vicência Romana.
Seu pai faleceu em 1862, vitimado pela epidemia de cólera que assolou a região em meados do século XIX. Foi
estudar no Seminário da Diocese cearense aonde se formou em Novembro de 1870. Voltando a sua cidade natal,
assumiu em 1872 a Capela de Nossa Senhora das Dores na povoação do Juazeiro, onde mais tarde aconteceria o
primeiro milagre da hóstia vertendo sangue, ao ser comungada pela beata Maria de Araújo. (NOBRE,2012:241)
Iniciei a pesquisa de campo em Novembro de 2013. As entrevistas utilizadas nesse trabalho são de Novembro de
2013, Março de 2014 e Junho de 2015.
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qual, elementos de uma cultura religiosa laica que permeia o Cariri cearense desde o século XIX,
podem ser claramente percebidos nas narrativas orais que analisarei neste artigo.

Do texto a fala: os caminhos da memória.
Foi na área da Antropologia, a partir dos estudos de Roberta Campos278 e Ana Christina de
Carvalho279, que os primeiros trabalhos acadêmicos sobre os P.P.P ganharam corpo. O recorte
temporal das antropólogas estende-se até o ano 2000, quando o Mestre José faleceu.
As considerações de Campos pautam-se no debate sobre a negociação de verdade nos
discursos dos penitentes e a inserção dos mesmos em uma cultura bíblica280, na qual, acontece uma
“transformação de imagens bíblicas em representações concretas e o seu reverso, a subjetivação da
natureza e a transformação de elementos da paisagem em ícones e emblemas sagrados” (CAMPOS,
2013:37). A autora ainda se utiliza das categorias: misericórdia, compaixão e penitência,
entendendo-as como um elo que une os Penitentes Peregrinos Públicos aos romeiros que
jornadeiam até a cidade de Juazeiro do Norte. Para Campos, é através dessa apropriação das
escrituras bíblicas que os penitentes elaboram suas práticas:

Essa comunidade acredita viver em tempos bíblicos, sendo os eventos da
Bíblia parte de sua própria história. Em outras palavras, os eventos e
personagens bíblicos aconteceram e viveram nas redondezas do Juazeiro do
Norte. [...] A Bíblia, os causos, os benditos, além de serem gêneros
narrativos de forma e conteúdo estéticos, funcionam como modelos de
conduta. Através da Bíblia os Ave de Jesus aprendem a ser caridosos,
misericordiosos etc. As imagens bíblicas associadas a tais emoções são
constantemente produzidas e reproduzidas através dos causos, benditos e da
prática da mendicância. (CAMPOS,2013:230)
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Ver: CAMPOS, Roberta Bivar C; “Contação de ‘causos’ e negociação de verdade entre os Aves de Jesus, Juazeiro
do Norte – CE”. Etnográfica [Online], vol. 13 (1) | 2009. _______. Quando a tristeza é bela: o sofrimento e a
constituição do social e da verdade entre os Ave de Jesus (Juazeiro do Norte- CE). Recife, Ed. Universitária da
UFPE, (2013)._________,2004, “Quando o final dos tempos chegar: o uso de uma linguagem apocalíptica e
negociação de significados entre os Ave de Jesus”, em L L. M Musumeci (org.), Antes do Fim do Mundo. Rio de
Janeiro, UFRJ, 144-166
Ver: CARVALHO, Anna Christina Farias de. Sob o signo da fé e da e da mística: um estudo das irmandades de
penitentes no Cariri cearense. 1. Ed. – Fortaleza: Editora IMEPH, 2011.
O conceito de cultura bíblica foi lapidado pelo antropólogo Otávio Velho no seu livro: “A besta-fera: a recriação do
mundo” onde ele “difere da interpretação clássica do fenômeno messiânico enquanto movimento social,
investigando-se seu caráter revolucionário, reformador ou conservador, e propõem sua compreensão como
manifestação cultural”. Ver: VELHO, Otávio. 1995. Besta-Fera: Recriação do Mundo. Ensaios de Crítica
Antropológica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará. 250 pp.
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Penso essa problemática através de uma perspectiva diferente. Nas entrevistas que realizei,
também pude perceber elementos bíblicos imbricados nas falas dos penitentes, contudo, uma forte
resistência ao uso da Bíblia aparecia em quase todas as falas. Uma questão paradoxal se apresenta
aqui: Por que esse grupo de penitentes rejeita o uso da bíblia em seus rituais e práticas e ao mesmo
tempo encontramos em suas narrativas elementos bíblicos? Através das falas do penitente João José
e de uma seguidora, Dona Virgínia, é possível responder essa questão. Ao ser perguntado sobre o
que pensa da Bíblia, João José responde:
Eu quero só dizer a você que o que disser hoje aqui se você fizer uma
reunião com vinte e cinco países pode dizer o que eu estou dizendo aqui. Se
precisar de minha presença na palavra eu vou pro mei deles que nem um
gato desses sem fazer mal a ninguém. Só pra pegar os rato que aparecer pra
dizer que essa Missão não é verdadeira. Por que nós num pega não é pra
rasgar não como o gato pega o rato não. Nós pega é pra segurar a palavra da
verdade. Aqui é a Missão! Nós pode ver daqui por diante pra vinte e cinco
países que essa Missão ela grita na frente de todas as bíblias do mundo!
Nem que o diabo não queira!281
A segunda fala partiu do seguinte questionamento: “Quem escreveu a Missão Abreviada?”:
A Missão foi escrivida. Foi dita por Jesus e escrita pelos apóstolos. A
Missão Abreviada. Por que ela pertence a religião do pai eterno para o pai
Adão e do pai Adão para o pai Noé e do pai Noé pra Jesus. E de Jesus, dos
princípios do testamento pra começar com ele e terminar com ele agora, o
Juízo Final. Nós tudo agora vamos trabalhar para o Juízo Final282.
A próxima narrativa é de Dona Virgínia e veio em resposta a pergunta: “O que a senhora
pensa da Bíblia?”:

A Bíblia é um livro que ensina muitas coisas. Tem muita parte da Missão
nela. A Bíblia é nova. De mil e quinhentos pra cá. A bíblia é de mil e
quinhentos pra cá. A Missão é antiga. É do começo do mundo. Foi de São
Pedro que fez a Missão. A Missão de Jesus Cristo. Foi o primeiro livro do
mundo283.
Existe aqui uma clara disputa simbólica entre o uso da Bíblia e da Missão Abreviada.
Penso que esse embate pode ser compreendido a partir de uma análise historiográfica que caminha
entre os debates que envolvem os conceitos de ultramontanismo, reforma católica e religiosidade
281
282
283

Entrevista realizada no dia 07 de Junho de 2015.
Idem.
Idem.
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popular no cariri cearense. Outro desdobramento teórico que pode ser útil para entender essa
problemática é a discussão dos conceitos de tática e estratégia a partir de Michel de Certeau.
O século XIX é palco de uma série de mudanças que transformaram significativamente a
atuação da Igreja Católica no Brasil. Entre essas modificações está uma reforma religiosa, por vezes
chamada de romanização, em que elementos ultramontanos formaram sua base doutrinária.
Segundo o historiador Ítalo Domingos Santirocchi,284 o ultramontanismo pode ser caracterizado:

Por uma série de atitudes da Igreja Católica, num movimento de reação a
algumas correntes teológicas e eclesiásticas, ao regalismo dos estados
católicos, às novas tendências políticas desenvolvidas após a Revolução
Francesa e à secularização da sociedade moderna. Pode-se resumi-lo nos
seguintes pontos: o fortalecimento da autoridade pontifícia sobre as igrejas
locais; a reafirmação da escolástica; o restabelecimento da Companhia de
Jesus (1814); a definição dos “perigos” que assolavam a igreja (galicalismo,
jansenismo, regalismo, todos os tipos de liberalismo, protestantismo,
maçonaria, deísmo, socialismo, casamento civil, liberdade de impressa e
outras mais), culminando na condenação destes por meio da Encíclica
Quanta cura e do “Sílabo dos Erros”, anexo à mesma, publicados em 1864.3
(SANTIROCCHI, 2010:24).
É importante perceber como essa prática se desdobra de uma forma particular na história
de um dos nomes que forma a base doutrinária dos P.P.P: padre Cícero Romão Batista. No ano de
1889 esse padre foi personagem importante de um acontecimento que mudaria a história de Juazeiro
do Norte e abalaria a sua própria formação que tinha como base essa reforma ultramontana.
A historiadora Edianne Nobre285 nos conta que “no dia seis de março de 1889, em uma
reunião do Apostolado da Oração que havia se estendido por toda a madrugada, a hóstia sangrou na
boca de uma jovem beata chamada Maria de Araújo, em comunhão ministrada pelo padre Cícero
Romão Batista.” (NOBRE,2012:241). Esse evento ficou conhecido da historiografia como Milagre
da Hóstia e atraiu com o passar do tempo levas de pessoas que jornadeavam até Juazeiro em busca
dos lencinhos que tinha limpado o “precioso sangue”.
A figura do padre Cícero concentra, portanto, a meu ver, assim como as práticas dos
penitentes, uma relação paradoxal: apesar de sua formação estar totalmente ligada aos ditames
284
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Ver: SANTIROCCHI, Ítalo Domingos. Uma questão de revisão de conceitos: Romanização - Ultramontanismo Reforma. Temporalidades: Revista Discente do Programa de Pós-graduação em História da UFMG, Minas Gerais,
v. 2, n. 2, p.24-33, Agosto/Setembro 2010.
Ver:NOBRE, Edianne S. “Caminhos e sujeitos da historiografia do Padre Cícero” In BUARQUE, V.A. C. (org.).
História da historiografia religiosa. Ouro Preto: Edufop/PPGHIS, 2012.
________. O Teatro de Deus: as beatas do padre Cícero e o espaço sagrado de Juazeiro. Fortaleza: IMEPH, 2011.
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ultramontanos e reformadores, ele agregou ao seu redor uma série de práticas populares 286.
A minha hipótese aqui é que sob a égide do padre Cícero, formaram-se grupos de beatas,
romeiros, penitentes e tantos outros que inauguraram no cariri cearense uma cultura religiosa laica
que ao mesmo tempo incorporava elementos ultramontanos e populares. As narrativas dos P.P.P
sobre a Missão Abreviada e a Bíblia encontram eco nesse debate, por exemplo, nesta fala do
penitente João José, na qual, ele responde sobre como teria conhecido a Missão Abreviada:

Eu já tinha um conhecimentozinho dela pela educação dos meus pais, do meu avô,
da minha mãe, da minha avó, que é a primeira educação que nós tem. E eles foram
de família muito Católica, missionária. Eu já tinha uns conhecimento de parte da
missão quando encontrei com ele287 pra aprofundar mais dentro da missão
verdadeira, do conhecimento Católico pra não ser tão fácil de ser iludido por tantas
igreja que tem hoje que a pessoa com quarenta, cinquenta, sessenta anos
confessando, comungando, ainda passa pra outra religião, isso não é Católico. [...]
Quando eu cheguei aqui em 1956 em Juazeiro, eu era muito criança, tinha uns sete,
oito anos, morava num sitiozinho, quando cheguei meu pai me levou pra uma
missa no Socorro e na Matriz e nos Franciscano, lá com sete, oito anos e eu
admirei a missa que foi celebrada. Meu pai mermo não deu sinal pra mim sobre a
missa, fiquei lá assistindo, rezando. Ai quando acabou no caminho de casa
perguntei pro meu pai: pai, por que os padre hoje celebraram a missa tão diferente?
Não é assim não meu pai, a missa não é assim não. Meu pai dizia: Meu filho é o
tempo marcado, é o fim das Era. [...] ai eu: mas pai, tá muito diferente. Ai ele disse:
E num é por causa disso que nós vai deixar de confessar, comungar, ir pra missa,
casar e deixar de ser católico não. [...] É meu pai mas tá muito diferente.288
Aquilo que antes era parte da ortodoxia, devido à reforma no culto começou a ser
condenado pela própria, mas permaneceu nas práticas populares, principalmente nos lugares em que
a influência da instituição não chegava com tanta força, caso do Cariri no século XIX. Essa disputa
acabou gerando uma inversão da ordem estabelecida, na qual, os penitentes ao mesmo tempo em
que se reconhecem como parte da religião católica, rejeitam um dos seus mais importantes livros, a
Bíblia.
Para o historiador Michel de Certeau, existem mil maneiras de jogar com esses sistemas
impostos: “nesses estratagemas de combatentes existe uma arte dos golpes, dos lances, um prazer
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Ver: NOBRE, Edianne S. O Teatro de Deus: as beatas do padre Cícero e o espaço sagrado de Juazeiro. Fortaleza:
IMEPH, 2011.
O penitente está se referindo a José Aves de Jesus (Mestre José), o líder do grupo de Penitentes Peregrinos Públicos, que
faleceu no dia 9 de Fevereiro de 2000.
Entrevista realizada com o Penitente no dia 11 de Junho de 2013, em sua residência no bairro Tiradentes em Juazeiro do
Norte, Ceará.
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em alterar as regras de espaço opressor” 289. Ainda segundo o autor, essas pessoas:
Reempregam um sistema que, muito longe de lhes ser próprio, foi construído e
propagado por outros, e marcam esse emprego por “super-ações” [sic],
excrescências do miraculoso que as autoridades civis e religiosas sempre olham
com suspeita, e com razão, de contestar às hierarquias do poder e do saber a sua
“razão”. Um uso (“popular”) da religião modifica-lhe o funcionamento. Uma
maneira de falar essa linguagem recebida a transforma em um canto de resistência,
sem que essa metamorfose interna comprometa a sinceridade com a qual pode ser
acreditada, nem a lucidez com a qual, aliás, se veem as lutas e as desigualdades que
se ocultam sob a ordem estabelecida. (CERTEAU,1994:74)
Entendo, portanto, que a Bíblia representa para essas pessoas, uma força institucional: a
Igreja Católica romanizada; esta rejeita em seus cultos o livro que para os penitentes é o seu centro
de mundo: a Missão Abreviada. Essa rejeição à Missão cria, por consequência, um imediato
afastamento do grupo ao livro-base da Igreja Romana: a Bíblia. Para esses penitentes, os
ensinamentos “verdadeiros” e “originais” estão em outra Igreja, a do padre Cícero, na qual, a
Missão Abreviada é o escudo contra os perigos, a única das verdades, “o primeiro livro do mundo”.
“De dois mil não passarás”: a morte de um mundo e o começo de outro

O segundo pilar que sustenta as práticas religiosas dos P.P.P é um texto que a autoria é
atribuída ao padre Cícero conhecido como “A Machadinha de Noé”. Trata-se de um aviso do padre
aos seus “amiguinhos” sobre a iminente chegada do final dos tempos. É uma espécie de profecia
que, assim como a Missão Abreviada, sofreu ressignificações por parte dos penitentes. A partir da
leitura desse material, o primeiro líder do grupo, Mestre José, teria profetizado o final dos tempos
no ano 2000.
MACHADINHA DE NOÉ
Aviso do Padre Cícero Romão Batista sobre os principais acontecimentos do
fim do Mundo
(1931)
Meus caros amiguinhos, é chegado o último momento de dar-vos o meu
aviso a todos os habitantes da face da terra, como os sinais prediletos por
Nosso Senhor Jesus Cristo, antes da sua sagrada morte paixão, converteivos e arrependei-vos dos vossos grandes pecados. Disse: Nosso Senhor
Jesus Cristo, quando vires, pestilências, fomes, guerras, revoluções, nação
contra a mesma nação, reino contra reino, que são as novas formas de
governo, repúblicas, ditaduras, belchevismo ou comunismo, como hoje está
289

Ver: CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.
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convertida a Rússia em um governo anti-cristão, forma de governo esta que
brevemente se espalhará por toda face da Terra, terremotos, inundações,
coisas espantosas, diversos fenômenos, estas coisas são princípios de dores,
e sinais do fim do mundo, ou destruição dos homens sobe toda a face da
Terra, tudo isso devido ao pecado e a corrupção, cada dia os homens vão se
afastando de Deus e de sua santa religião, o que amam os homens de hoje?
A vaidade, a orgia, as riquezas e a toda sorte de corrupção, disse, Jesus
Cristo, que nos últimos tempos havia de multiplicar-se a iniquidade e o
amor de muitos havida de esfriar; quer dizer que a santa religião cristã será
abandonada, a Terra atualmente está cheia de falsas religiões de falsos
profetas, de falsos cristos as doutrinas anti-cristãs estão sendo propagadas
em toda parte tal como a tal espiritismo ou fetichismo moderno levantado
em todos os países do mundo, tudo isso são os verdadeiros sinais do fim do
mundo porém disse Jesus Cristo, que o evangelho do reino de Deus seria
pregado em todo o mundo, que é a religião cristã, então chegai o fim, olhe!
Que estou os avisando! Convertei-vos e arrependei-vos hoje mesmo, que é
chegado o tempo do juízo final e do ajuste de contas, e quem não se
arrepender mais tarde corará sem remédio, ai de vós pecadores, ai!
O título do texto faz alusão à história de Noé e ao instrumento que o teria ajudado a
construir a “arca da salvação”, que teria dado abrigo àqueles que o grande dilúvio divino não
destruiu. Penso que os seguintes elementos funcionam como esta machadinha para o grupo de
P.P.P: o padre Cícero, A Missão Abreviada e os seus ritos penitenciais. Todas essas machadinhas
ajudariam a construir a “grande arca”: Juazeiro enquanto espaço sagrado e último local para a
salvação.
A leitura deste texto pelos integrantes da comunidade originou uma “profecia” que ganhou
repercussão rendendo algumas reportagens em jornais locais e nacionais. Pela interpretação dos
P.P.P. o mundo findaria no ano 2000 e padre Cícero voltaria para guiar os seus “amiguinhos” 290 ao
reino dos céus. Nas matérias jornalísticas o grupo foi muitas vezes tratado como um conjunto de
“fanáticos” e as suas ações foram imediatamente associadas a outro grupo, originário de Campina
Grande, os “Borboletas azuis” 291, que também teriam profetizado o fim do mundo.
Exemplos como uma matéria da “Folha de São Paulo” datada de 30 de março de 1997,
escrita por Paulo Mota, foram responsáveis por disseminar uma ideia preconceituosa para com os
membros desta comunidade associando-os a fanáticos religiosos.
Uma seita de fanáticos fiéis do padre Cícero Romão Batista adota, no
cotidiano, rituais de penitências e sacrifícios como forma de salvar a alma
diante da iminência do fim do mundo, profetizada por eles para ocorrer até o
290
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Forma carinhosa como o padre Cícero chamava os fiéis.
Ver nota da página 1 sobre esse grupo e sua relação com os P.P.P.
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ano 2.000. Autodenominados de ``aves de Jesus penitentes do padre Cícero
Romão Batista'', eles são conhecidos popularmente como ``penitentes'' ou
``borboletas azuis'', devido às fardas azuis que usam.292
A interpretação escatológica do fim do mundo difundida pelos membros desse grupo é
fruto de uma complexa dinâmica histórica, (simplificada e reduzida ao nível do fanatismo na
reportagem) em que, mais uma vez, observamos uma interpretação muito característica de textos
considerados sagrados pelos penitentes. A antropóloga Ana Christina de Carvalho entende que os
costumes do grupo oferecem possibilidades de pensar tanto em práticas ligadas ao messianismo
como ao milenarismo.
Existe um longo debate teórico sobre a utilização desses conceitos293, porém, Ana Christina
propõe que existe uma chave interpretativa que reúne, de forma mais aproximada do pensamento
dos penitentes e das interpretações que eles fazem dos seus textos sagrados, ao mesmo tempo
milenarismo e messianismo: o Apocalipse de São João. Citando o historiador francês Jean
Delumeau, complementa:
Tendo a crença no reino messiânico derivado dos meios judaico ao
cristianismo, é o Apocalipse de São João (20 1-15) que fixa de maneira
definitiva a duração desse reinado de mil anos. O autor, com efeito, vê um
anjo descer do céu e aprisionar o dragão por ‘mil anos’. Então os mártires e
todos que se recusaram a adorar a Besta e sua imagem voltaram a viver e
reinaram com Cristo por mil anos. Esta é a primeira ressureição. (...) Os
outros não puderam retornar a vida antes de se completar os mil anos. (...)
transcorridos os mil anos, Satã, solto da prisão, sairá a seduzir as nações.
Logo acontecerão a última batalha antes da ressureição – a de todos os
mortos – e o julgamento geral. Essa passagem do Apocalipse é a que
conjuga messianismo e milenarismo. (DELUMEAU,1997:22 apud
CARVALHO,2011:58)
Mais uma vez é possível observar como a cosmovisão dos P.P.P é fruto direito de uma
apropriação popular de textos escritos, que caminha entre a simbologia bíblica, o culto a “Missão
abreviada” e à “Machadinha de Noé” e as suas respectivas ressignificações. Observando as
apropriações que os penitentes fazem desses escritos, a reflexão feita pelo historiador Carlo
Ginzburg em seu livro O queijo e os vermes é cada vez mais pertinente:
Os almanaques, canções, livros de piedade, vida de santos, tudo o que
constituía o vasto material da produção livreira, a nós surgem como
292
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NOGUEIRA, Paulo Mota. Jornal Folha de São Paulo. Seguidores fanáticos de padre Cícero vivem em casas sem
luz e água encanada e têm todos o mesmo nome. Seita de Juazeiro espera o fim do mundo disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff300307.htm#_=_ Acessado em: 01 de Julho de 2015.
Para citar alguns estudiosos no campo sociológico e historiográfico: Monteiro (1974), Della Cava (1977),
Hoornaert (2001), Campos (2013), Nobre (2012).
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estáticos, inertes, sempre iguais a si mesmos. Mas como eram lidos pelo
público de então? Em que medida a cultura predominante oral daqueles
leitores interferia na fruição do texto, modificando-o, remodelando-o,
chegando mesmo a alterar a sua natureza? (GINZBURG, 1939:22)
Seja como for, findado o ano 2000, o mundo como o conhecemos não acabou. Contudo,
nesse mesmo ano uma espécie de mundo chegou ao fim para os P.P.P: Mestre José morreu. Após a
morte deste emblemático líder o grupo passou por uma série de transformações que modificaram de
forma significativa a forma do grupo encarar diversas questões. Chego a pensar se ainda podemos
classificar esse conjunto de pessoas que têm uma mesma raiz de pensamento, mas
contemporaneamente práticas muito diferentes, de grupo.
A primeira dessas mudanças que destaco é a transformação no culto à Missão
Abreviada. Enquanto o Mestre José estava vivo, esse livro era tido como uma relíquia e a
aproximação ao material só era permitida em casos especiais e somente pelos devotos. Segundo
Ana Christina:
A mística que envolve a Missão Abreviada pode ser aproximada de uma
verdadeira devoção, pois envolve além do culto ao livro enquanto
representação do sagrado, atitudes e ritos de veneração. Esta inter-relação
promove uma negociação com o sagrado que reverte o objeto em relíquia,
enquanto parte do sagrado. No imaginário dos Penitentes Peregrinos,
encarna o próprio Deus objetivado. O livro nos foi mostrado, não sem antes
termos sido advertidos que não poderíamos pegar ou tocar “na Santa Missão
Abreviada”,
só
os
devotos
podem
manusear
o
livro.
(CARVALHO,2011:71,72)
Nesse sentido, nesta pesquisa, encontrei um dado novo e surpreendente: enquanto o Mestre
José estava vivo, a “Missão Abreviada” encontrava-se em sua posse, “velhinha e quase esquecida”,
como disse um penitente. Contudo, o penitente João José Ave de Jesus, resolveu fazer algo
inovador: “reciclar”, reeditar, imprimir e distribuir a Missão Abreviada para qualquer pessoa que
desejasse adquirir o livro.
Esse acontecimento criou uma nova rotina organizacional, permitindo que este penitente
estabelecesse uma relação com gráficas, empresas, comunidades católicas (pastorais) e
possibilitando, de certa forma, a renovação e ressignificação do seu próprio sentimento missionário.
O que estava escondido, “velhinho” e distante, ganhava novos espaços e possibilidades. Em seus
discursos, o penitente atribui o relativo sucesso de sua empreitada missionária (e o rompimento dos
obstáculos) aos ensinamentos do padre Cícero e a construção de Juazeiro do Norte como esse
espaço propício para o uso e propagação da “Missão Abreviada”.
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Além de uma nova apropriação deste livro, o penitente João José, também estabeleceu
mais uma divisão do já fragmentado grupo. Para arcar com as demandas financeiras da produção do
livro, este senhor teve que abrir mão de um dos principais preceitos do grupo original: não negociar.
Além da venda da “Missão Abreviada”, o penitente produz e vende: imagens de santos, novenas,
catecismos católicos e folhetos com “A Marcadinha de Noé”.
Essa atitude não foi bem vista por muitos dos antigos membros. Dona Virgínia chegou a
relatar:
O grupo acabousse. Os homi já morreram tudo. Só tem Manoel e compadre
Zé Pedreiro lá perto da Sucam. Só tem ele doente que não pode mais nem
andar. Joca (João José) foi da penitência, mas depois ele foi negociar. Ele
vende Missão, produz Missão, vende rosário, quadro de santo, então os
penitentes legítimos não compram, não negociam, nem pega em dinheiro,
nem recebe dinheiro. Tá certo por que foi o que ele seguiu né? Se ele seguiu
ele vai ganhar por que ele faz muita caridade. 294
Encontrei nos relatos dos últimos P.P.P que tenho notícia, o mesmo teor nostálgico e triste
de Dona Virgínia. A comunidade, que segundo alguns chegou a abrigar mais de cem pessoas, hoje
resume-se (segundo os dados que pude apurar) a: João José (Seu Joca), Dona Virgínia e Seu
Manoel, Compadre Zé Pedreiro, Dona Zefinha e Dona Marinete (que chegou a cuidar do Mestre
José em seus últimos momentos de vida) e família de Sr. Francisco (onde eles apenas se consideram
seguidores da Missão e apenas o filho mais velho Israel de 20 anos aderiu a penitência).
Penso que essa comunidade divide-se hoje em três distintos núcleos que, apesar de
algumas disparidades doutrinárias, bebem da mesma religiosidade laica que desde o século XIX
permeia o Cariri cearense:
1. “As Mulheres” – “Todos os dias às três da tarde o senhor pode ir que elas estão tudo lá
conversando e rezando” foi à frase que eu ouvi de uma moradora do bairro Tiradentes quando
perguntei se ainda existiam penitentes naquela localidade.
Uma importante questão que se desenha neste momento é a participação feminina no
grupo. Originalmente o papel das mulheres nos P.P.P resumia-se a cuidar dos afazeres domésticos,
da educação dos filhos e da organização do trajes e aparatos estéticos que o grupo precisava.
Gradativamente, após a morte do Mestre José, importantes membros masculinos do grupo também
faleceram, contudo, as suas esposas, originalmente privadas de voz, sobreviveram.
Hoje, em 2015, são as mulheres as guardiãs da memória do fragmentado grupo. Encontrei
294

Entrevista realizada em 07 de Julho de 2015.
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nos relatos de Dona Virgínia, Dona Zefinha e Dona Marinete verdadeiros tesouros que trazem a
tona diversas questões sobre todos os temas aqui abordados. A análise das falas dessas doces
interlocutoras serão historicizadas na minha dissertação de mestrado em que muitas outras questões
tratadas aqui superficialmente serão exploradas.
2. “A Casa da Missão” – É o núcleo que o penitente João José organiza. Tem como base a
redistribuição da “Missão Abreviada” e uma tentativa de reorganização do pensamento missionário
do grupo. Intitulo este primeiro núcleo de “A cada da Missão”, pois foi com esses dizeres que João
José pintou a frende de sua casa: A Casa da Missão é aqui. Faça seu pedido, leve para casa. Haja
em cada família padres e missionários de cidade à capital. Ide e ensinai a todas as criaturas.
Machadinha de Noé. Penitente João José Alves de Jesus.
Os usos feitos deste espaço funcionam, a meu ver, como táticas exercidas na busca de uma
nova representação do sagrado. O espaço é construído através das experiências, crenças e relações
ali estabelecidas, como sugere Merleau-Ponty: “[...] o meio pelo qual é possível a disposição das
coisas. No lugar de pensarmos o espaço como uma espécie de éter onde todas as coisas estariam
imersas, devemos concebê-lo como o poder universal de suas conexões” (1999: 328).
As representações sobre a penitência, a salvação e a vida no além, presentes na Missão
Abreviada, e de certa forma, materializadas na Casa da Missão, funcionariam como essa via
alternativa às imposições da ortodoxia, marcadamente: a eliminação do culto penitencial em
favorecimento do culto romanizado na região, processo que se desenrolou durante todo o século
XX. Em contrapartida, são classificados pela Igreja e por parte da mídia, como fanáticos e loucos,
como visto anteriormente.
3. “Os seguidores de Olício e o penitente Israel” - Após a morte do Mestre José, segundo a
maioria dos relatos, o líder não deixou nenhuma pessoa em seu lugar, contudo, um penitente
conhecido como Olício deu continuidade a uma liderança até o dia do seu falecimento em 2005.
São poucos os relatos sobre esse curto período de liderança do Mestre Olício, contudo, foi a partir
destes que tive uma das mais inusitadas surpresas desta pesquisa.
O sentimento de que aquele grupo de penitentes chegou ao fim, como pode ser percebida
nas falas anteriores de Dona Virgínia, por exemplo, ficou marcado na minha memória. Entretanto,
no dia 07 de Julho de 2015, uma senhora me chamou em um cantinho e disse algo parecido 295 com
isso: “rapaz, eu vou te levar na casa de um menino que reza, o nome dele é Israel, que é igual aos
295

A senhora não permitiu que eu gravasse nossa breve conversa, tento reproduzir aqui a fala para ilustrar melhor esse
encontro.
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penitentes, mas você não diz que fui que te levei não viu, que eles lá são muito fechados”.
Chegando a casa, encontrei na fachada as mesmas cores das residências dos P.P.P: azul e
branco. O senhor que atendeu a porta, Francisco, usava roupas de manga longa, tal qual os costumes
antigos ensinavam. A primeira coisa que me foi dita: “Esse horário que você chegou é muito
esquisito” – eram três horas da tarde – “estamos nos preparando para rezar, ler a Missão, jantar e
dormir”. Eu perguntei se podia conhecer o rapaz que haviam me falado. “Poder, você até pode. Mas
tem que desligar esse celular, ir na mesa do santíssimo, fazer o sinal da cruz e não pode demorar
muito”.
Na sala que fui convidado a entrar duas paredes estavam completamente preenchidas como
imagens de santos, dos penitentes, do Mestre José e do Mestre Olício. Não demorou muito e o
jovem penitente, Israel, apresentou-se a mim: Trajava roupas azuis, barbas longas, rosário no
pescoço. Não me foi permitido entrevistar a família pelo adiantar da hora, contudo me foi concedida
uma entrevista no dia seguinte.
Passei pelo mesmo ritual do dia anterior: joelhos no chão, reverencia ao altar, sinal da cruz.
Depois de muitos argumentos consegui convencer os meus interlocutores a gravar a entrevista. O
pedido foi aceito com uma condição: não poderia gravar na sala do santo. Nos dirigimos para a
calçada e conversamos por uma hora e meia sobre a história dos P.P.P, a “Missão Abreviada”,
filosofia, sistemas de governos, penitência e fé.
O senhor Francisco também de barbas longas e olhar profundo se auto declarava como um
“seguidor da Missão” e dizia que o seu filho, Israel, era um “Penitente”. Duas categorias novas se
apresentavam para mim naquele momento. Os “seguidores da Missão” acolhem os ensinamentos do
livro, vivem de acordo com algumas regras e práticas muito comuns as comunidades religiosas
laicas do século XIX, mas não se reconhecem como “Penitente” pois lhes falta algo nas suas
práticas: a peregrinação e a “morte” para o mundo material.
O Penitente Israel me relatou que seguia a penitência nos moldes que “os antigos”
ensinavam. Essa família não teve contato direto com o Mestre José, mas sim como o Mestre Olício,
segundo eles o seu “mais obediente discípulo”. Israel, em 2015 com seus 20 anos de idade, resolveu
“morrer” para a vida material e alcançar a salvação através da penitência. Abandonou os estudos
formais na oitava série (atual nono ano) do ensino fundamental. A partir desse momento iniciou
uma vida autodidata tento acesso a teólogos, historiadores e filósofos.
Um novo mundo a ser explorado se apresentou a mim naquele dia. Na tarde de 07 de
Agosto de 2015 caminhei por três diferentes mundos que não são possíveis de problematizar em tão
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poucas linhas. Os problemas aqui apresentados fazem parte da caminhada de uma pesquisa em que
novos elementos são vivenciados a cada nova visita que destino a essa localidade. Três mundos que
se convergem, complementam e que de alguma forma estão ligados por Bíblias, Missões,
Machadinhas, padre Cícero e Juazeiro do Norte, a terra da mãe de Deus.
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CARIRI ENCANTADO: A CONSTRUÇÃO IMAGINÁRIA DE UMA REGIÃO
Carlos Rafael Dias296
NTRODUÇÃO

A região do Cariri, situada no extremo sul do estado do Ceará, é descrita, comumente, a
partir de uma série de representações de ordem natural e sociocultural, tais como “oásis do sertão”,
“território livre” e “caldeirão das culturas” (CARIRY, 2008, p. 391). Esta última, por exemplo, é
fruto da própria formação social e antropológica da região, fruto das intensas imigrações que a
região vem sendo alvo desde a sua colonização, a partir do século XVIII, bem como pelas
miscigenações envolvendo as etnias básicas que moldaram, no geral, o povo brasileiro. Não
obstante, o Cariri apresenta interessantes particularidades tanto nos seus aspectos naturais quanto na
sua formação histórica.
O meio ambiente caririense é atípico em relação ao sertão nordestino, geralmente de clima
quente e seco, solo pobre e vegetação de caatinga. A natureza caririense seria, portanto, diferenciada
pela existência de fontes de água, solos férteis, vegetação diversificada e clima ameno em parte do
ano – fatores de condicionamento natural decorrentes, em grande parte, da presença da Chapada do
Araripe, imponente planalto localizado na divisa dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco
(PINHEIRO, 2010; FIGUEIREDO FILHO, 2010).

A NAÇÃO CARIRI

Teria sido essa natureza prodigiosa o principal atrativo para o estabelecimento dos cariris,
um dos troncos étnicos dos ameríndios brasileiros, em tempos remotos na região hoje conhecida
como Cariri cearense. Conforme esclarece Kraisch (2008), “cariri é a designação da principal
família de línguas indígenas do sertão do Nordeste, onde vários grupos locais ou etnias foram ou
são referidos como pertencentes ou relacionados a ela.” Por sua vez, Abreu (1989) informa que os
cariris são majoritários no espaço interno do território nordestino brasileiro, o que os levou a um
contato mais intenso e contínuo com os conquistadores e religiosos missionários, a partir da
segunda metade do século XVII, quando se principiou o processo de desbravamento e ocupação do
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interior dessa região com a expansão da pecuária. Como se mostraram renitentes à empresa
colonizadora, os cariris foram dominados e aldeados, mas sem antes terem resistido bravamente
(PINHEIRO, 2010, p. 8).
Anterior à chegada dos invasores, os habitantes nativos e legítimos proprietários da terra
cariri mantinham um sistema de crença onde a relação com o sagrado era de fundamental
importância na sustentação e cultivo de uma filosofia de vida caracterizada pelo que se hoje
denomina de sustentabilidade. Nesse sistema, o vale por eles habitado era “território sagrado”; e foi
em defesa dessa terra de fertilidade e de fartura, onde se situava também o “espaço mítico”, que os
cariris enfrentaram belicosamente os colonizadores e, anteriormente, outras nações indígenas que se
embrenharam sertão adentro, tentando se estabelecer na região, empurradas tanto pela escassez de
víveres e secas cíclicas, como pela ação colonial de conquista do interior nordestino (CARIRY,
2008, p. 367).
A resistência dos cariris aconteceu a partir de uma confederação que durou trinta anos,
envolvendo tribos localizadas notadamente no Ceará, mas também em Pernambuco, Rio Grande do
Norte e Paraíba. Chamada pejorativamente de “Guerra dos Bárbaros” foi uma reação ao avanço de
poderosos sesmeiros provenientes notadamente da Bahia, de Pernambuco e de Sergipe, e que se
apossaram das terras ocupadas pelos indígenas, provocando violentos conflitos. Ao final, os cariris
foram vencidos, entre as décadas de 10 e 20 do século XVIII, por expedições militares que ficaram
conhecidas como “jornadas do sertão” (GOMES, 2009, p. 138). Após terem sido aldeados por
padres católicos da Ordem dos Capuchinhos, os cariris foram submetidos à catequização, tendo
sido, no final do século XVIII, expulsos definitivamente de suas terras.

RELIGIOSIDADE, SABERES E FAZERES TRADIONAIS

As missões evangelizadoras e os aldeamentos de catequização dos indígenas constituídos no
século XVIII, além da presença de elementos oriundos de religiões tradicionais de matriz africana,
geraram, no Cariri, práticas religiosas marcadas por rituais diversos herdados do catolicismo
ibérico, como novenas, procissões, confrarias, romarias, santuários domésticos, penitência e intensa
devoção aos santos. Desta forma, mesmo as religiões dos indígenas, negros e mestiços sendo
relegadas ao extremo, permanecem latentes e pulsantes, sendo vivenciadas através do espiritismo,
da religiosidade e crenças populares (HOORNAERT, 1994).
Este universo mítico, resultado do sincretismo religioso norteador de práticas e concepções
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de mundo típicos da região, recebeu forte influência das missões itinerantes bastante comuns nos
sertões nordestinos no século XVIII, a exemplo das pregações dos frades italianos Vital de
Frescarolo, Caetano de Messina e Serafim da Catania. A tônica dominante das pregações desses
missionários era o anúncio do fim dos tempos, com a aproximação do apocalipse e a urgência da
salvação da alma frente à ameaça do castigo divino ou o perigo do inferno, - o que vem contribuir,
sobremaneira, com a construção e definição de uma concepção religiosa calcado na escatologia e no
maniqueísmo típicos do catolicismo popular europeu. Além do mais, o próprio contexto geográfico
e cultural, marcado pelo isolamento das populações, como lembra Barros (2014, p. 76), torna alguns
personagens sociais elementos-chave neste processo, como padres, mascates, cantadores, violeiros,
poetas e beatos. São os produtores e transmissores de visões de mundo, artífices de ideias e sonhos.
O Cariri é, assim, um locus comumente relacionado à religiosidade popular. Neste contexto,
ganhou destaque a presença do Padre Mestre Ibiapina na região, entre as décadas de 1860 e 1870.
Sua ação, ao mesmo tempo evangelizadora e civilizadora, resultou em empreendimentos voltados
para o atendimento de diversas demandas socioeconômicas e existenciais dos sertanejos mais
pobres, como construção de cacimba, açudes, igrejas e cemitérios, além de edificação das chamadas
casas de caridade297, misto de hospitais, orfanatos e escolas para meninas e moças pobres. Notável
foi a assistência por ele prestada às vítimas da epidemia de cólera que grassou o sertão nordestino
na década de 1860. Igualmente, instituiu as ordens de beatos e beatas sem a devida autorização
eclesiástica, o que seria considerado uma grave e intolerável desobediência aos preceitos canônicos
(BARROS, 2014, pp. 118-126). Foram-lhe ainda atribuídas curas milagrosas que ainda hoje
repercutem no imaginário da população local (PINHEIRO, 2010b, p. 53).
Não resta dúvida que a atuação do Padre Ibiapina na região é um dos fatores que
fermentaram um terreno bastante movediço à hierarquia da Igreja daquela época: a religiosidade
popular. Por isso, o padre foi intitulado de “O Apóstolo do Nordeste” ou ainda “O Peregrino da
Caridade”, visto que nas suas andanças deixava uma marca que combinava o bálsamo imediato à
esperança da superação de muitos desafios e problemas comuns àqueles tempos de dificuldades e
limitações típicos dos sertões abandonados.
A ação pastoral do Padre Ibiapina, com sua pregação impregnada de conteúdo utópico e
revolucionário, veio a preparar o terreno onde brotaria os chamados “fatos extraordinários” de
Juazeiro. Tais fatos despontaram pela primeira vez durante uma missa celebrada pelo Padre Cícero
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Romão Batista, no ano de 1889, quando a hóstia ministrada à Beata Maria de Araújo teria se
transformado em sangue. Segundo relatos, tal fenômeno repetiu-se diversas vezes durante cerca de
dois anos, provocando uma polêmica que ainda hoje perdura. Em decorrência, uma série de
epifenômenos sociológicos aconteceu na região, a exemplo do movimento armado conhecido como
Sedição de Juazeiro, ocorrido em 1914, quando um exército de jagunços e romeiros depôs o
governo do Estado cearense, e da comunidade camponesa do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto,
que guarda semelhança com o Arraial de Canudos, tanto na experiência coletivista que ensejou
quanto no seu trágico fim, destruída por forças policiais no ano de 1937.
A propósito, há relatos da passagem de Antonio Vicente Mendes Maciel, que viria a ser o
Conselheiro de Canudos, por terras caririenses. Ainda como comerciante, esteve na região várias
vezes, quando escutou o mito da Pedra da Batateira298, que veio a fundamentar o seu discurso
messiânico de que “o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão” (CARIRY, 2008, p. 373). Depois,
após abandonar o lar por conta da humilhação sofrida ao flagrar sua esposa em traição conjugal,
buscou abrigo no Cariri, quando virou beato por influência do Padre Ibiapina, iniciando aí uma vida
de peregrinações pelos sertões do Nordeste (BARROS, 2014, p. 125).
Por outro lado, o Cariri igualmente é descrito como um centro de manifestação de cultura
popular ou um “Caldeirão de Culturas”, sendo, assim, uma região emblemática no contexto da
formação cultural brasileira. Esta posição seria por conta de um diversificado patrimônio cultural
que se manifesta em expressões e linguagens tradicionais: música, canto, dança, poesia, festejos e
representações diversas que se expressam em palavras, falas, gestos, crenças, imagens e formas.
Neste sentido, as enunciações do Cariri como “Oásis do Sertão” e “Celeiro do Nordeste” também
são empregadas para enaltecer as riqueza e diversidade cultural da região, notadamente no campo
artístico.
Uma maior atenção aos patrimônios material e imaterial de origem popular começa a fazer
parte do trabalho de pesquisa dos intelectuais caririenses notadamente a partir da segunda metade
do século XX, quando se observa, segundo Bezerra (2013, s/p),
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Batateira ou batateiras, segundo Figueiredo Filho (1955, p. 1), é uma corruptela da palavra itaytera, que na língua
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volumosa das fontes da encosta da Chapada do Araripe, a nascente da do rio Itaytera. Sobre o mito da Pedra
Batateira, uma de suas variantes é uma lenda muito difundida no Cariri, que se refere a uma enorme pedra existente
sobre uma caudalosa fonte d´água. Esta pedra conteria a força das águas serranas, impedindo que o vale do Cariri,
notadamente o Crato, que se situa em uma depressão topográfica, seja inundado. Reza uma profecia, no entanto,
que, um dia, momento de acerto de contas dos indígenas cariris com os brancos colonizadores que os perseguiram e
lhes roubaram a terra, essa pedra rolará, provocando a temida inundação.
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[...] uma intensa necessidade de coleta e de investigação de um arcabouço
documental que privilegia elementos considerados folclóricos [...] que
devidamente selecionados, contribuíram para legitimação do Cariri cearense
como um espaço cultural diferenciado [...].
Neste cenário efervescente de manifestações populares, há espaço para as expressões
festivas que são, na essência, sinônimos da própria cultura sertaneja, com destaque para os autos
natalinos, os rituais profanos durante a Semana Santa, como a malhação de Judas, e as festas
juninas e de celebrações aos santos padroeiros. São eventos que quebram a rotina de trabalho
estafante da população mais pobre, promovendo tanto a experiência de alegria na vida quanto a
gestação de espaços de sociabilidade e cooperação.
“OLHARES” INTELECTUAIS

Em meados do século XX, um grupo de intelectuais fundou o Instituto Cultural do Cariri
(ICC) com a proposição de “reinventar” a região, elegendo o território natural, o legado indígena e a
cultura popular, mesmo folclorizada, além da consagração de um passado heroico e pioneiro, como
principais elementos dos seus discursos formuladores de um projeto identitário regional. Um dos
propósitos do ICC era conduzir o processo de conceituação e identificação do Cariri como espaço
destacado do cenário nacional pelas suas características naturais e raízes histórico-culturais
peculiares, além de encetar campanhas visando a valorização da região.
Na década de 1960, completado o primeiro ciclo da existência do ICC, foi possível
contabilizar a influência deste órgão junto à opinião pública local, incluindo uma recepção
significativa das ideias apregoadas pelos seus intelectuais, com propostas de redimensionamento do
conceito de região a partir de novas representações identitárias do Cariri. Dentre os receptores das
ideias difundidas pelo ICC, figuravam os jovens artistas e intelectuais caririenses.
No turbilhão de mudanças comportamentais e de valores que, naquela época, varria boa
parte do mundo ocidental, esses jovens traziam consigo a contestação típica da idade e a
criatividade inerente ao fazer artístico, buscando romper com a arte academicista, com as estruturas
de poder vigentes na cidade e com os limites impostos pela Igreja (MARQUES, 2004, p. 24).
Não resta dúvida de que, assim como ocorreu na década de 1950, com a geração fundadora
do ICC, a região do Cariri é reinventada pela nova geração, a partir de meados dos anos 1960 e
ponto de melhor ebulição nas décadas de 1970 e 1980.
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Marques (2004, p. 126), ao analisar a produção dos jovens artistas da década de 1970 e sua
aproximação ao passado indígena e à cultura popular, sem abrir mão de novos experimentos e do
engajamento político, afirma:

Ao tempo em que buscavam se legitimar como depositários da história da
região, identificando-se como herdeiros dos índios cariris por sua revolta e
marginalidade, a geração de 70 reconstruía o discurso regionalista,
repensando a tensão das fronteiras em tempos de modernidade.
Nas narrativas da história regional existe, implícita ou explicitamente, a utilização de
representações indígenas da parte dos intelectuais caririenses para designar seus projetos ou para
significar seus discursos. A geração fundadora do ICC as usou profusamente, a partir da própria
designação da revista da entidade, Itaytera, mas, principalmente, quando entronizou o indígena
cariri no panteão dos heróis da história regional. Outro bom exemplo dessa apropriação é o uso de
lendas e de mitos indígenas como matéria prima da construção de um imaginário histórico e social
da região, além do reconhecimento da importância do seu legado cultural como um dos elementos
de identificação regional.
OS NOVOS “GUERREIROS CARIRIS”

Dessa forma, fortemente influenciado por essas representações que utilizam o legado dos
cariris, é fundado na região, no final da década de 1970, o movimento Nação Cariri, com a
pretensão de ser um elo entre a cultura popular tradicional e jovens artistas contemporâneos
sintonizados com outras influências (CARIRY, 2010, pp. 112-113). O movimento, que tinha como
porta-voz um jornal com o mesmo nome, permaneceu ativo por quase toda a década de 1980,
clamando por uma resistência cultural frente ao establishment cada vez mais devorador de utopias.
No tocante à apropriação do imaginário do indígena cariri, esses “novos guerreiros” deixam
claro, logo no editorial da edição de lançamento do periódico, que pretendiam dar um novo e
legítimo sentido à região, refundando-a como um espaço imaginário:

A sétima geração tapuia somos, habitamos as terras violadas dos
Tapuias/Incas Cariris e sabemos que este verde vale que cresce em nós,
antes foi a “terra sem mal”, vasculhada rústica e tragicamente pela mitologia
Tupinambá-Guarany. Aqui viveram livres os Cariris, ensolarados filhos do
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lago encantado na altura da grande montanha, de onde emigraram, num
tempo que se perdeu nas noites, mas que ardia sua fogueira no gume das
lendas contadas pelos pajés. E aqui um povo bonito cresceu, guerreiro do
canto, das iniciações sagradas, dos ventos irmãos povoadores de mito, das
danças mágicas pra espantar os maus fluidos e o olhar ruim dos estranhos.
Ai! Terríveis e cruéis foram os colonizadores brancos. Sob o fio das espadas
e a pólvora da culubrinas apagaram o fogo Cariri. Povoaram o vale como
serpentes e edificaram casas grandes y igrejas y engenhos y cadeias, com o
sangue e os ossos da grande Nação.
[...]
A sétima geração somos, e já profetiza o poeta que nascemos armados de
canto. Maduros e cheirosos os nossos corações estão [...] A Era de Aquarius
em nós. (...) Rolará a pedra da presunção-intelecto, a pedra fossilizada nos
corações velhos, dando passagem às águas do espírito intuitivo, do coração
fresco do homem liberto. [...] É chegado o tempo do advento das águas de
gêneses do amor, da criação. Novos guerreiros vestidos de canto (Apud
MARQUES: 2004, pp. 125-126)
Esses discursos são marcados por uma postura ambivalente, que ora aponta para rupturas,
ora para permanências. Alguns elementos imagéticos presentes nestes discursos, como o território
natural, o legado indígena e as manifestações da cultura popular, apontam para uma continuidade
dos discursos clássicos proferidos pelos fundadores do ICC. No entanto, emergem sérios
questionamentos acerca das fronteiras naturais que restringem o espírito universalista próprio da
época.
A noção de nação expressa através do movimento surgido no sul do Ceará, mas que
extrapolou seus limites territoriais de origem ao incorporar colaboradores e correspondentes de
várias partes do Brasil e do mundo, não se limita ao seu caráter físico, territorial. A ideia do
universal pelo do regional passa a ser uma senha cultivada e alimentada nos atos, gestos,
sentimentos, saberes e desejos daqueles artistas.
Percebe-se, pois, que esse novo projeto identitário, particularmente, vai apelar para a
ancestralidade perdida ou silenciada, seja na representação do guerreiro cariri, seja na apropriação
das manifestações da cultura popular ou ainda na edenização da natureza.
A geração das décadas 1970 e 1980 se apresenta como um novo sujeito perante o desafio, ao
mesmo tempo crucial e cruciante, de reinventar o Cariri sem abrir mão do patrimônio edificado
pelas gerações anteriores, que conferia à região um status tão festejado, e sem prescindir das
benesses que a modernidade recente oferecia, projetando-a para além-fronteiras e tirando-a do
marasmo provinciano e das amarras de um tradicionalismo inerte, para não dizer castrador de
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sonhos e utopias.
Neste sentido, a produção intelectual dessa “nova” geração vai buscar e/ou encontrar suporte
em uma literatura que desponta naquele contexto, a exemplo dos livros Milagre em Joaseiro, de
Raph Della Cava, e A terra da mãe de Deus, de Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, que
propõem um novo olhar sobre a formação histórica caririense através de um imaginário instituidor
de uma sociedade sertaneja peculiar.

CONCLUSÃO

No decorrer das últimas décadas, a partir dos emblemáticos anos 1960, percebe-se que
muitas concepções se transformaram na sociedade, a exemplo do conceito de identidade. De uma
noção baseada em um sujeito unificado e centrado, formulada a partir do iluminismo, a identidade
passou a ser concebida na relação entre o sujeito social com o seu meio e em constante afirmação.
Esta constante busca pela identificação possibilita a coexistência de várias identidades e permite,
com ou sem aparentes problemas, a cada indivíduo, participar desses leques identitários. Neste
sentido, o patrimônio cultural é de suma importância para a materialização de uma identidade, ainda
mais se for considerada a vigência de uma época de incertezas e de esgotamento dos paradigmas
clássicos da modernidade.
Vivemos, pois, enquanto alternativa de vida social, um processo de reencantamento do
mundo?
Observa-se, assim, a partir da década de 1970, uma produção diversificada e significativa
que analisa e discute as naturezas dessa anunciada e decantada peculiaridade regional. Muitas
dessas obras enveredam por um caminho não muito comum até então, pois recorrem ao estudo do
imaginário social para entender os acontecimentos e fenômenos regionais a partir das
representações criadas pelos sujeitos sociais que, buscando responder a uma determinada realidade,
constituíssem como um referencial unificador e estimulador de determinadas práticas sociais.
Ao final da década de 1970 ficou bem delineada a forma como a geração de jovens artistas e
intelectuais caririenses reinventou a região através de um projeto identitário repaginado com as
“sobras” dos discursos formulados pelos fundadores do ICC. Assim, a década de 1980 foi de
afirmação para aquela nova geração que passa a ocupar espaços cada vez mais amplos e
representativos.
Dentre as representações propostas a partir da produção artística e intelectual de
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representantes da chamada “geração setenta”, observa-se a utilização de elementos míticos que se
manifestam no inconsciente coletivo da população regional, já presentes no universo religioso e
mágico dos indígenas cariris, pioneiros ocupantes do espaço regional, e que se propagaram através
das práticas de religiosidade popular bastante comum no Cariri.
Assim, partimos da existência e desenvolvimento de uma formação histórica regional,
representada sob a denominação de “Civilização Cabocla Sertaneja”, e que se configuraria a partir
de um espaço tradicionalmente reconhecido nas narrativas históricas como Cariri cearense, região
tida como peculiar por ser um centro de efervescência de fenômenos calcados notadamente em
construções e proposições de cunho imaginário e, portanto, com forte carga simbólica.
No âmbito desta proposição, percebe-se a existência de um processo histórico e
sociocultural, que lhe é conferido um estatuto de modernidade em vez de uma aparente
configuração tradicional. Ou seja, em meio a uma gama de elementos tidos como conservadores e
até milenaristas, emerge um discurso formulador de novas e modernas práticas, não obstante sua
incontestável base tradicional.
O repertório de informações gerador desta preposição teórica é, notadamente, a obra do
cineasta Rosemberg Cariry, sintetizada no ensaio Cariri, a nação das utopias (2008), onde a região
caririense é descrita como o núcleo irradiador de valores e projeções (utopias) de um espaço interregional de fronteiras não fixas. O Cariri seria, desta forma, um “centro geográfico e histórico”
provocador de atração de multidões sertanejas motivada pela fertilidade e sagração do território. A
superestrutura desta construção sociocultural estar, por sua vez, permeada de elementos calcados no
imaginário mítico que é, ao mesmo tempo, produtor e produto de projeções.
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OS ROMEIROS DA MÃE DE DEUS: MUITO MAIS DO QUE ‘UM ROSÁRIO NA MÃO E
UM CHAPÉU DE PALHA NA CABEÇA’, HISTÓRIA DE FÉ E DEVOÇÃO EM
JUAZEIRO DO NORTE.
Mateus Pinheiro299
INTRODUÇÃO:

Houve um período na história onde o estudo sobre os romeiros de Juazeiro do Norte não
seria aceito. Houve um tempo em que à história era feita por grandes personagens e acontecimentos
históricos. Como a vida está em constantes mudanças à história teve que se adaptar a novos temas e
abordagens. De Acordo com o historiador Christopher Hill:
A história precisa ser reescrita a cada nova geração, porque embora o
passado não mude, o presente se modifica; cada nova geração formula
novas perguntas ao passado e encontra novas áreas de simpatia à medida
que revive distintos aspectos das experiências de suas predecessoras (Hill,
p.32).
A partir da Terceira Geração dos Annales, novos temas começaram a ser estudados pela
historiografia: mulheres, negros homossexuais, passaram a ser problematizados. A historiografia
estava voltada para as estruturas políticas dos grandes homens, não dando importância para
acontecimentos insolados.
A história segue o seu curso, trazer personagens, fatos e acontecimentos esquecidos ao longo
do tempo é a principal função do trabalho do historiador. Para isso, não devemos ter medo de sujar
as mãos com a poeira do tempo histórico.
Dentro dessas páginas corroídas pelo tempo, encontramos personagens e novos
acontecimentos a serem contados, ler nas entrelinhas, aquilo que não foi dito pela historiografia
oficial. Atuando como detetives, juntando os fragmentos, construímos novas histórias.
A partir da leitura de Duglas Teixeira Monteiro encontramos elementos que constituíram
para a problematização desse trabalho. Segundo Monteiro:

Graduando em história pela Universidade Regional do Cariri, membro do NESHA, (Grupo
de Estudo em História Social e Ambiente), atualmente é membro do IPESC, (Instituto José
Marrocos de Pesquisa) e bolsista de Iniciação Cientifica (PIBIC URCA), orientado pela professora
MARIA DE FÁTIMA MORAIS PINHO. E-mail: dpinheirotorres@bol.com.br
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Sabe-se bastantes a respeito de Cícero, das figuras que, de modo direto, o
cercaram-nos vários momentos de sua carreira (...). Conhece-se pouco,
todavia, sobre os horizontes ideológicos e as expectativas políticas e
religiosas dos seus fieis mais humildes, ou seja, da grande massa de seus
‘afilhados’ (MONTEIRO, p. 47).
De acordo com Monteiro, existe uma forte produção sobre o Padre Cícero, porém
desconhecemos outras histórias, entres as quais destacamos o papel dos romeiros, que passaram a
ser considerados personagens marginalizados pela produção local: ‘homens e mulheres incultos e
bárbaros’ (CORTEZ, 2000, p.16). Levamos em consideração para esse trabalho a importância e a
relevância acadêmica desse tema, que continua pouco explorado pela historiografia.
Buscamos nesse trabalho compreender o papel dos romeiros da ‘mãe de Deus’ personagens
chaves para entendermos as histórias e acontecimentos da ‘Cidade Romeira’. O pequeno povoado
encravado na chapada Araripina estava fervilhando de gente, atraídos pela historia de um ‘suposto
milagre’300 que invadiam os ‘sertões’301. A relação igreja e fiéis, igreja e estado, o surgimento de
outras religiões atacaram os brios da igreja católica que buscou de todas as formas manter a sua
hierarquia.
Para a igreja, as manifestações como estavam ocorrendo em Juazeiro e em outras partes do
mundo tinham que ser combatidas. A igreja manteve-se no seu papel, defender a crença no
cristianismo, usando todo o seu poder para combater o que, para ela, seriam considerados como os
‘inimigos da igreja’. De acordo com Rosilene Alves de Melo (2004).

A cidade de Juazeiro do Norte se configurou historicamente enquanto
território de fé católica. A construção do catolicismo popular, se deu sobre
os escombros e o silenciamento de outras possibilidades de vivência da
religiosidade e da fé.
Durante o período colonial, vários povoados foram criadas para servir de apoio durante as
comitivas principalmente durantes a passagem do gado. Entre esses povoados, foram criados o de

300

301

O milagre de 1889 – também chamado Milagre de Juazeiro – fora um evento religioso extraordinário em Juazeiro
naquele ano. Teve como protagonistas uma beata chamada Maria de Araújo e o Padre Cícero (BRAGA, 2008, p.
29).
O Sertão significava nessa época as terras longes do litoral. A vida nessa parte desocupada era difícil
principalmente pelo sol ardente e o solo árido (Del Priore, 2008, p.76).
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Tabuleiro Grande302. Nesse período, as principais vilas eram Crato, Icó e Aracati.
Entre os comerciantes de gado desse período, existiam grandes dificuldades para levar o
gado em localidades distantes, onde muitos padeciam no caminho, chegando a morrer. Uma das
soluções criadas pelos comerciantes foi à criação de pequenos núcleos onde o gado mais debilitado
era vendido por um preço menor, passando por um período de engorda e vendido posteriormente
em uma nova comitiva. Vale salientar que a região do Cariri se destacou principalmente pela
produção de cana de açúcar e de rapadura, tendo as cidades de Crato, Barbalha e Missão Velha
como grandes produtoras.
A produção historiográfica303 evidenciou apenas a questões sócio religioso, esquecendo,
todavia, os outros personagens entre eles: os ‘romeiros’. Nesse sentido, buscamos com esse trabalho
encontrar novas possibilidades de pesquisa.
Nesse processo, os romeiros são personagens chaves e partindo dessa hipótese passamos a
estudar a importância e o seu papel social para região do cariri, buscando encontrar em nosso estudo
elementos que remeta a devoção em outras localidades como: Aparecida do Norte, São Francisco
em Canindé, porém é na Bahia que temos os primeiros relatos de práticas devocionais. Com o culto
a Bom Jesus da Lapa que foram substituídos pelo culto ao Sagrado Coração de Jesus
posteriormente304.
A análise de discurso nos possibilita encontrar os elementos definidos por Michel de Certeau
como ‘não ditos’. Saber fazer a leitura das entrelinhas, fazer uma análise do material produzido se
enquadra nas interrogações e indagações proposta por Pais (2011) ‘A interrogação é um pretexto
para a indagação, um ponto de partida que enuncia uma hipótese de investigação cujo ponto de
partida pode ser a negação’.
José Machado Pais nos indaga: há romarias sem romeiros? ‘Não, não há romarias sem
romeiros’. O pensamento de Machado Pais é complementado pelo de Martine Kunz ‘o devoto
protege o santo protetor um não existem sem o outro’.
A partir dos ‘acontecimentos de 1889’ milhares de pessoas vinda de diferentes lugares
302

303

304

Tabuleiro Grande era o nome pelo qual, nos primeiros anos do século XIX, se chamava o povoado situado no
extremo sul da província do Ceará, caminho entre as vilas do Crato e Missão Velha. (MELO, 2004. p.29).
Sobre a produção sobre Juazeiro destacamos as seguintes obras: Milagre em Joaseiro de Ralph Della Cava, (1976),
Juazeiro do Padre Cícero A terra da mãe de Deus, Luitgarde Oliveira Cavalcante Barros (2008), Entre Chegadas de
Partidas dinâmica das romarias em Juazeiro do Norte, Maria Paula Jacinto Cordeiro, (2011) e Para onde sopra o
vento: A igreja Católica e as romarias de Juazeiro do Norte. Renata Marinho Paz (2005) entre outros.
A Devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma prática bastante antiga do catolicismo. Foi oficializada pela igreja
em 1856, pelo Papa Pio IX, e reafirmada por um decreto do Papa Leão XIII em 1889. No Brasil a devoção veio
com a catequização jesuíta, a partir de 1861 (MONTEIRO, p. 47.).
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passaram a acreditar que Juazeiro seria a ‘terra da salvação’. Vítimas das intempéries das secas que
assolam a região, essas pessoas saíram em direção a um lugar que pudessem viver com dignidade.
Nesse período, acreditar em algo melhor fazia parte da crença dessas pessoas305.
A notícia do milagre invadiam os sertões dando um novo sentido à gente simples do sertão,
que viu no milagre uma nova esperança. A historiadora Mary Del Piore nos diz:
A necessidade de religião – capaz de, na medida do possível, harmonizar o
racional e o irracional – continua, de forma consciente ou subliminar,
essencial ao equilíbrio humano (2014 p 15).
Buscar nas entrelinhas novas fundamentações teóricas para essas histórias tornou-se
fundamental para novas análises acerca dessa temática. Identificarmos, então quem são os
protagonistas e antagonistas306. Para Régis Lopes: ‘todos esses sertanejos moveram-se na esperança
de ter soluções para as dores do dia a dia’ (2000, p.17).
No livro Perspectivas Sociológicas - uma visão humanística, Peter Berguer (1972) nos fala
da Teoria do Papel, onde cada personagem é forjado pela sociedade exercendo um papel que lhes
fora determinado. Dentro dessa trama, coube aos romeiros um papel de fanáticos e incultos.
Segundo Berguer a sociedade determina quem somos (1972, p. 107). Na construção do
Juazeiro Sagrado, os romeiros são personagens fundamentais nesse sentido, passamos a estudar os
romeiros e a sua importância histórica social para a cidade e para a região caririense.
Seguindo as orientações de Cortez (2000) passamos a ouvir as falas cotidianas, ‘na
sabedoria popular, nas tradições que se transmitem de geração em geração, no simbolismo religioso’
(HOORBNAERT, 1991, p. 13). A partir de entrevistas orais com os romeiros damos voz aos agentes
sociais protagonistas das ações que resultaram no desenvolvimento do pequeno povoado de
Tabuleiro Grande na cidade de Juazeiro do Norte.
Ao resgatarmos esses agentes sociais, contribuímos para o desenvolvimento histórico de um
tema até então, pouco trabalhado. Temos uma grande produção voltada para Padre Cícero, em
contra partida, não estudamos outros personagens (Beata Maria de Araújo307, os romeiros, os
305

306

307

Crer significa estabelecer contrato, na certeza de que a fidelidade ou a fé empregada em alguma coisa seria
recuperada. É um entrelaçamento de doações e dividas (Del Piore. 2011 p. 18).
“Descobrimos eu existem muitas lacunas na documentação a respeito do povo brasileiro: os ricos deixam farta
documentação em arquivos, icnografia, monumentos e construções, enquanto os pobres não deixam muitos
vestígios ao passar pela vida. A história dos pobres é difícil de ser reconstruída. Contudo, é necessário conhece-la
para sustentar a esperança da igreja” (HOORBNAERT, 1991, p. 12).
Em torno da Beata Maria de Araújo destacamos as seguintes obras: Maria de Araújo, a beata do Milagre, de Daniel
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beatos308, os penitentes etc...). Segundo Cortez:

As relações sociais se manifesta para o pesquisador através de sua
materialidade, mas sobretudo através das representações e das práticas
sociais de uma dada sociedade num dado tempo, ou seja, através dos
significados e que é estruturado por essas. (2000, p. 6).
Com a análise de discurso309, novas possibilidades de estudo foram colocadas para o
entendimento dessa temática. Com as leituras do material produzido, encontramos elementos ainda
não estudados.
A análise de discurso possibilita ao historiador uma variada gama de informação a partir de
contradições presentes no próprio texto. Essa ferramenta foi definida pela historiadora Mary Del
Priore como ‘nas entrelinhas da questão’ (2009, p.17). Corroborando com esse pensamento Enilce
Lima nos diz que:

O diálogo com as fontes, a pesquisa em arquivos e as leituras
historiográficas firmaram uma compreensão metodológica mais apropriada
aos fins deste trabalho. Muitas indagações do projeto inicial já se
encontravam adequadamente abordadas pelos pesquisadores que se
debruçaram sobre o tema (2005, p. 10).
Para fundamentação teórica-metodológica da pesquisa recorremos à análise dos livros
clássicos sobre a temática: Milagre em Joaseiro, Ralph dela Cava (1976), A Terra da Mãe de Deus,
Luitgarde Cavalcante Barros (2008), Entre Chegadas e Partidas: dinâmica das romarias em Juazeiro
do Norte, Maria Paula Jacinto Cordeiro (2011), Para onde Sopra os ventos. A igreja Católica e as
romarias de Juazeiro do Norte da antropóloga Renata Marinho Paz. (2011).
Seguindo as orientações de Cordeiro (2011, p.27) ‘As romarias apresenta-se como um
campo rico em possibilidades de investigações’. Tornando-se possível devido à região ser ‘um
centro de migração populacional e terreno fértil para os estudos e pesquisas com demanda em

308

309

Walker (1996), Maria de Araújo: a Beata de Juazeiro, (1991), Maria de Araújo: a beata do Milagre (1990), Maria de
Araújo: Memória perigosa de uma Mística, (2009) Maria do Carmo Pagan Forti; As beatas do Padre Cícero:
participação feminina leiga no movimento sócio religioso de Juazeiro do Norte, Renata Marinho Paz, (1998) entre
vários outros...
Beatos também definido como “fanáticos que prega pelo sertão passagens da Bíblia falando de mitos fantásticos
fazendo profecias e subsistindo da caridade dos crentes”. (NASCIMENTO, 2008, p.11).
Análise de discurso é uma prática especializada em analisar construções ideológicas presentes em um texto. É
muito utilizada, por exemplo, para analisar textos da mídia e as ideologias que os engendram. (MAINGUENEAU,
2010).
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conteúdo específicos que desafiam desde os mais jovens aos mais experientes’ (CORDEIRO, 2013
p.11).
Tendo em vista que o período atual é pouco explorado, pretendemos estudar as mudanças e
permanências das romarias, levando em consideração a frase do antropólogo Marshel Sahlins:
‘Quando mais uma coisa permanece mais ela se transforma’ (PAIS, 2011). Assim, buscamos fazer
uma análise contemporânea das romarias a partir dos romeiros, protagonistas das ações
desenvolvidas em Juazeiro do Norte.
A metodologia da história Oral será empregada no decorrer do trabalho, a partir de
questionários dirigidos, outras informações surgiram de acordo com a realização de conversar
informais com alguns pesquisadores e em eventos acadêmicos realizados no decorrer da pesquisa.
De acordo com essa metodologia ‘quando o entrevistado tem consciência do seu valor testemunhal
e atribui importância e destaque os fatos por ele considerados como de relevo em sua história de
vida’ (SOUSA, 2005 p. 12).
Identificarmos a dinâmica da religiosidade presente nas romarias atuais requer um esforço a
mais do pesquisador. Dessa forma, identificamos como as novas gerações de romeiros continuam a
construir a sacralidade local. Como o ritual iniciado em 1889, se perduram por mais de um século?
O que torna Juazeiro um território de salvação?
Considerando que as romarias é um evento dinâmico não encontramos apenas uma definição
para o que é ser romeiro. Pensando nisso, utilizamos a metáfora os Arquitetos do Tempo. Ou seja,
mesmo possibilitando inúmeras interpretações, percebemos que cada romaria constitui um tempo
diferente. O que transforma cada tempo único.
Para o romeiro, Juazeiro torna-se uma ‘casa’, ou um ‘céu de todo mundo’ Segundo Régis
Lopes: ‘A própria invenção da sacralidade que dá os contornos de um santo na medida em que os
devotos conjugam o verbo acreditar’. (2011, p.15).
Conversando com a professora Luitgarde Cavalcante Oliveira Barros, durante o IV
Simpósio, podemos perceber e compreender novos elementos para essa pesquisa e escrita do texto
monográfico. De acordo com Luitgarde: ‘Cada tempo tem um tipo de arquitetura diferente’.
A partir disso, buscamos compreender a diferentes arquiteturas presentes nas romarias de
Juazeiro do Norte. Assim, cada romeiro transforma em narradores do tempo. Um tempo plural, pois
cada tempo para o romeiro é único, pois as experiências de vida são vividas de forma individual
mesmo que realizadas dentro de forma coletiva. Pois, a forma de acreditar é única. Cada romeiro
terá uma forma própria de vivenciar esse espaço sagrado.
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Novamente recorremos a Rosilene Alves de Melo para completar esse pensamento sobre a
pluralidade do tempo na cidade de Juazeiro do Norte.

A investigação cuidadosa dos rituais, costumes e idéias, e suas formas de
transmissão através das gerações, pode nos abrir janelas pelas quais é
possível olhar para a complexa rede de fios, tecidas no esforço coletivo de
empreender significados às experiências vivenciadas (2003, p.23).
Dona Rosinha do Horto. Narradora de um templo Plural.

Um dos destaques do IV Simpósio Internacional sobre o Padre Cícero realizado pela
Universidade Regional do Cariri- URCA em 2014 foi o depoimento dado por Dona Rosinha do
Horto. Com 94 anos de idade na época da realização do Simpósio. Dona Rosinha faz parte da
geração que chegou a conhecer Padre Cícero ainda em vida.
Sua memória, do ponto de vista histórico, é marcado pelas representações vividas nesse
período. De acordo com Cordeiro (2011) ‘a memória coletiva segue viagem disseminando histórias
boca a boca, havendo um efeito de incorporação de novos elementos e supressão de outros, que é
característico da memória social’.
Uma das principais características dos romeiros de Juazeiro do Norte é acreditar que
Juazeiro é ‘Terra da Promissão’, a ‘Terra Sem Males’. Em muitos relatos, os Romeiros dão um novo
significado aos espaços geográficos da cidade a transformando em um espaço sagrado. A partir
disso os romeiros passaram a vim a Juazeiro em busca de uma melhor expectativa de vida.

Eu quero dizer que eu vim para Juazeiro por que meu pai muitas vezes dizia
que pedia a meu Padim Ciço, pra vim morar no Juazeiro, meu Padim deu a
licença, mandou nós ir morar na Baixa Dantas, trabalhando na roça. Dona
Rosinha do Horto.
Os romeiros saíram de suas cidades de origem, em busca de oportunidades. De acordo com
esse depoimento, a ida a Juazeiro dependia a aprovação do Padre Cícero. Era ele, que determinava
onde a nova leva de romeiros iria ficar a qual seria a sua função.
Juazeiro do Norte, nesse período marcado, e essa são uma de suas principais características é
a terra da oração e do trabalho. São muitas as dificuldades da travessia em direção da cidade. A
Nação Romeira como definiu a Ir. Annete enfrenta problemas em sua vinda.
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Eu tinha sei anos na época. Eu nasci em 20, nós vinha na varedinha, eu não
sei, até imagino como aquele pessoal primeiro, viera acertaram com o
Juazeiro. Por que nós vinhemos em 26, por vareda, não uma rodagem, não
tinha um carro, não tinha nada para gente vim. Ela por varedinha, por dentro
daquelas matas, cantando o bem dito de Nossa Senhora, cantando Maria
Valei-me.
Histórias como essas, passaram a ser difundida ao longo do tempo, a postura da igreja em
relação às romarias mudou gradativamente ao longo do tempo. De acordo com Renata Marinho Paz
As romarias de Juazeiro são eminentes populares, realizadas em torno de
um santo não canonizado oficialmente, e à revelia da Igreja. Realizadas em
devoção a Nossa Senhora das Dores, as romarias de Juazeiro sempre foram
profundamente malvistas e combatidas pela Igreja já romanizada.
A partir dos anos 70 essa postura começa ser gradualmente modificada. A participação das
Ir. Annete e Ana Tereza e do Padre Murilo310 começa adotar medidas de acolhimento aos romeiros.
Considerando que ‘as romarias apresenta-se como um campo rico em possibilidades de
investigações’ (CORDEIRO, 2011, p.28), entretanto a antropóloga Renata Marinho Paz (2011) nos
diz que ‘existe um universo de práticas e representações que acabaram por ser ocultadas, devido a
predominâncias estatísticas e políticas do catolicismo na localidade’.

Durante aproximadamente um século, a postura da Igreja perante as
romarias foi marcada pela intolerância, rejeição e combate à religiosidade
popular num sentido mais amplo. Juazeiro era considerado um antro de
fanáticos e, nesse sentido, a realização de qualquer trabalho pastoral junto
aos romeiros era inconcebível, pois as autoridades eclesiásticas temiam que
ações nesse sentido pudessem estimular o fanatismo e legitimar a
religiosidade popular. (PAZ, 2011, p.8)
Ao resgatarmos esses agentes sociais, estamos contribuindo para o desenvolvimento
histórico de um tema até então pouco pesquisado. Temos uma grande produção sobre o Padre
Cícero, porém estudamos pouco outros personagens como a Beata Maria de Araújo, os romeiros, os
beatos e os penitentes. Sobre isso a historiadora Fátima Pinho, autora da dissertação de mestrado: a
representação social dos moradores da colina do Horto. - nos diz

Tem uma literatura super vasta sobre o padre Cícero, do milagre, da
310

Padre Murilo de Sá Barreto pároco da matriz de Nossa Senhora das Dores em Juazeiro, foi um dos principais
responsáveis pelas mudanças na postura da igreja em relação às romarias àquele santuário (Paz, 2003, p.22).
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política. (...) na minha dissertação de mestrado, quando eu estudei a
representação social do Padre Cícero para os moradores da colina do
Horto, se você der uma olhada (...) as condições sociais deles são
precaríssimas, de saúde, de trabalho, no entanto, quando eu perguntava a
eles é o que é o horto para eles? Ele olha o Padre Cícero diz que o horto é
o paraíso, porque daqui eu não trabalho para ninguém não sou subordinado
a ninguém, mas aqui eu coloco a minha garrafinha de café, com um
quilozinho de goma, faço minha tapioca e crio meus filhos, é uma noção
de paraíso para eles que não é um paraíso material (...)
Considerações Finais

Os estudos da religiosidade se apresentam de forma ampla, ou seja, não existe apenas uma
única abordagem para ser trabalhada. Dessa maneira, a metodologia utilizada apresenta-se de forma
multidisciplinar. As principais ferramentas metodológicas se dão pela análise de discurso proposta
por Michel Foucault. Consideramos sendo de fundamental importância para entendermos o que
Michel de Certeau definiu como ‘os não ditos’.
Depois de selecionadas as fontes e o material produzido sobre a temática passamos a discutir
e analisamos de modo a encontrar subsídios para a fundamentação teórica do trabalho. Essa parte do
trabalho já vem sendo realizada desde a apresentação do primeiro estudo sobre a temática: A
Construção do Sagrado na Cidade Profana- Juazeiro do Norte 1889-1900. (2012). A antecipação
dessa leitura permitiu um maior entendimento do objeto de estudo que pretendemos desenvolver
com esse projeto.
Nesse sentido, passamos construir um material de pesquisa ao longo dos últimos dois anos.
O que CORDEIRO, 2013, p. 24 definiu como fazer o terreno da pesquisa. Nesse sentido, a
interdisciplinaridade proposta por Cunha Jr (2010) torna-se fundamental para essa pesquisa a partir
dos estudos antropológicos, sociológicos e a analise de discurso proposta pela linguística. O estudo
sobre a visão dos romeiros sobre a sua própria história torna-se inédito porque inverte a ordem
vigente produzida desde então.
Transformar os protagonistas em coadjuvantes e os coadjuvantes em protagonistas é um
trabalho ambicioso. Analisar a produção do discurso histórico a partir de novas problematizações é
fundamental para que a história se mantenha viva.
A metodologia da história oral será empregada no decorrer do trabalho, a partir de
questionários dirigidos, outras informações surgirão de acordo com a realização de conversar
informais com alguns pesquisadores e em eventos acadêmicos realizados no decorrer da pesquisa.
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De acordo com essa metodologia Enilce Lima Cavalcante de Souza nos diz: ‘quando o entrevistado
tem consciência do seu valor testemunhal e atribui importância e destaque os fatos por ele
considerados como de relevo em sua história de vida’.
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ENTRE A DISCIPLINA E A PIEDADE: AS ESTRATÉGIAS DOS PADRES LAZARISTAS
PARA A REFORMA DO CLERO CEARENSE (1864-1891)
Pryscylla Cordeiro311
Introdução

No dia 18 de Novembro de 1864 chegaram ao porto da cidade de Fortaleza, no Ceará, dois
padres lazaristas, pertencentes à Congregação da Missão312. Eram os padres Pierre Auguste
Chevalier313 e Lorenzo Enrile314, enviados pelo Superior Geral da Congregação para dirigir o
recém-criado Seminário Episcopal do Ceará, pertencente à nova Diocese cearense.
Uma das exigências da Santa Sé para que novos bispados fossem criados, era justamente a
construção de Seminários em cada um deles, a fim de promover uma reforma clerical, pois os
padres da província cearense, via de regra, eram envolvidos nas mais diversas questões de caráter
secular. A Reforma Religiosa, que ficou conhecida como Ultramontana315 desenvolvida pela Igreja
durante o século XIX, acabava de ser iniciada naquela província pelo o bispo D. Luís Antônio dos
Santos (1817-1891). Os anseios dos ultramontanos, por sua vez, consistiam no combate a esse tipo
de comportamento e no interesse de formar um clero instruído, obediente e moralizado. Apenas
dessa forma os padres poderiam repassar ao laicato o modelo cristão pretendido, sendo o elo entre
eles e Deus.

311

312

313

314

315

Graduanda em História na Universidade Regional do Cariri (URCA). Foi bolsista de Iniciação Científica do CNPq
e atualmente é membro do Laboratório de Imagem, História e Memória (LABIHM).
A Congregação da Missão foi fundada em 1625 por São Vicente de Paulo, na França. Fundamentam-se na vida e
nos ensinamentos de Cristo, buscando continuar sua missão, a partir da evangelização dos pobres e na formação do
clero nos seminários.
Nasceu em 22 de setembro de 1831 na cidade de Saint-Riquier, França. Seus pais eram lavradores e se chamavam
Francis Chevalier e Prudence Cordier. Tornou-se padre lazarista na Casa Mãe dos Lazaristas em Paris. Veio ao
Brasil em 1857, como missionário, para lecionar no Seminário da Bahia, todavia problemas junto ao clero e
políticos locais o obrigaram a sair da instituição. No ano de 1864 foi convocado para administrar o Seminário da
Prainha, em Fortaleza, no qual foi reitor por 27 anos. Faleceu em 17 de junho de 1901, vítima de um ataque de
apoplexia.
Lorenzo Enrile nasceu em Savona, Itália em 1833. Estudou na Casa Mãe dos Lazaristas em Paris, se tornando um
congregado, veio para o Brasil em 1858 para lecionar no Seminário da Bahia. Foi transferido junto com seu colega
Pierre Chevalier para o recém-criado Seminário Episcopal do Ceará em 1864. Esse padre foi primeiro reitor do
Seminário São José no Crato, construído também pela Diocese cearense. Sua não adaptação ao clima da região
levou ao seu afastamento e em 1876 faleceu.
A Reforma Ultramontana (século XIX) significou uma série de estratégias da Igreja Católica a fim de reagir aos
adventos do mundo moderno (positivismo, cientificismo, espiritismo, evolucionismo, laicização do Estado), que
haviam afastado a sociedade do catolicismo. Para tanto, procuraram fortalecer a obediência hierárquica, centralizar
a Igreja na figura do Papa, reformar o clero nos seminários e os leigos nas Dioceses. O ápice dessa reforma ocorreu
no Concílio Vaticano I, no qual se afirmou o dogma da Infalibilidade Papal. Sobre o assunto ver: MARTINA, 2005.

569

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
A Congregação da Missão foi uma das Ordens religiosas reformadas que mais contribuiu
para o desenvolvimento do ultramontanismo na Europa e no Brasil. Ao longo do Oitocentos
trabalharam na direção dos Seminários de várias dioceses brasileiras e “foram os grandes
cooperadores desta ação reformadora [...]” (FRAGOSO, 2008: 196).
O presente trabalho tem como objetivo analisar as estratégias da Congregação da Missão no
Ceará entre os anos 1864 e 1891, a fim de promover a Reforma Ultramontana naquele espaço. Para
tanto, pensaremos como as ações desses padres no Seminário Episcopal do Ceará, mais conhecido
como Seminário da Prainha, possibilitaram a formação de um novo clero que atendia os padrões da
Santa Sé.
Segundo Certeau (2011: 91-95), as estratégias consistem em manipulações ou cálculos
realizados por um grupo ou sujeito de “querer e poder” circunscrito a um lugar/espaço. Tais grupos
detêm (1) segurança institucional, na qual, podem manter-se e preparar ações; (2) controle dos
espaços a partir da vigilância e (3) lugar social de saber.
Nesta perspectiva, observamos que os lazaristas, representaram um grupo dominante, com
um espaço próprio, exerciam uma constante vigilância e discutiram várias estratégias para reformar
o clero cearense. Ademais, percebemos também que em alguns momentos oportunos, os alunos do
Seminário aproveitaram o mesmo espaço para colocaram em práticas suas táticas ou jogos contra o
poder instituído (Idem: 94-96).
A instalação do Seminário da Prainha316

A Diocese do Ceará foi instituída pela bula papal Pro Animarum Salute (1854), no entanto
foi executada apenas em 1860. No ano de 1859, o imperador indicou para o cargo de bispo cearense
o clérigo Luís Antônio dos Santos, um dos ex-alunos mais destacados Seminário do Caraça e que
tinha feito doutorado em Roma. A notícia da nomeação do novo bispo teve destaque no jornal O
Cearense, pois era algo que gerava grande expectativa entre a sociedade daquela província:
Damos parabéns a nossa Diocese, aos nossos patrícios por vermos
aproximar-se o termo desse interdito, que ate hoje privava a igreja Cearense
do seu pastor. Acreditamos que a escolha do governo deverá ter recaído, em
um varão respeitável por suas luzes, e costumes, e só fazemos votos para
316

Todas as citações de documentos foram atualizadas para a grafia atual, facilitando assim a compreensão do texto.
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que se realize o quanto antes o feliz momento da inauguração do Bispado
[...] (Jornal O Cearense, 18.02.1859: 01).
Em 14 de abril de 1861 D. Luís Antônio dos Santos foi sagrado como bispo em Mariana,
pelo seu mestre D. Viçoso e no dia 16 de julho do mesmo ano, [...] “teve lugar na Igreja Catedral,
com todas as solenidades civis e religiosas, o aparatoso ato da posse do Bispo” daquela Diocese
(Idem, 20.08.1861: 01). O primeiro bispo do Ceará operou visíveis transformações na diocese,
reformou a Igreja, o clero e reordenou as práticas religiosas leigas. Entre suas primeiras ações
esteve a fundação do Seminário Episcopal cearense, conhecido como Seminário da Prainha.
O Seminário Episcopal do Ceará foi criado por um decreto do Governo imperial em 27 de
Setembro de 1860. Para iniciar a construção do prédio, o bispo D. Luís passou a pedir esmolas aos
fiéis. Em uma carta enviada ao povo do Crato, solicitando-lhes contribuições, ele elucida que esta
[...] “Diocese de Fortaleza ainda se acha privada de tão necessário estabelecimento, onde, se possam
os numerosos candidatos ao Sacerdócio, que quase cotidianamente a Nós se apresentam, ser
recolhidos e instruídos” [...] (PINHEIRO, 1950\2010:164-165).
Com isso, além de angariar verbas para construção do Seminário, o bispo pretendia explicar
à população cearense a importância que esse instituto teria na educação da província. O governo
ainda não havia liberado dinheiro para a construção do Seminário e D. Luís pretendia “ir à Corte
para [...] advogar a causa d’este Bispado, que é mais o que precisa de um Seminário” (Carta de D.
Luís ao Internúncio, 28.02.1862). Somente em julho de 1862, é que o Estado autorizou o aluguel de
um prédio que fosse usado provisoriamente para este fim.
No entanto, a grande dificuldade da Diocese e do governo provincial, foi encontrar um local
adequado para colocar o Seminário. Não havia em Fortaleza um prédio público desocupado com
uma capacidade suficiente para “alojar, além do diretor, vice-diretor, ordenandos, também os
professores e salas para aulas” (Jornal A Gazeta Oficial do Ceará, 12.08.1862). O governo e o
bispado decidiram então instalar a casa de formação, provisoriamente, no prédio do Lazareto da
Lagoa-funda, que havia servido como abrigo para as vítimas da epidemia de cólera morbus em 1856
(Idem, 25.11.1862).
A reforma desse prédio foi iniciada, mas o bispo D. Luís desistiu da ideia e resolveu instalar
o Seminário no edifício que estava sendo preparado para sediar o Colégio de órfãs, criado também
pelo bispado. Isto se deu porque o número de alunos matriculados foi superior ao que o bispo supôs,
e, o edifício da Lagoa-funda não “oferecia nenhuma das condições necessárias a um internato”
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(Relatório de Presidente de Província do Ceará, 1865: 11). No dia 8 de dezembro de 1864, foi
inaugurado o Seminário Episcopal do Ceará, que influiu bastante no sentido de educar e
“modernizar” o catolicismo cearense.
A instalação do Seminário da Prainha em 1864 e a atuação dos lazaristas naquela instituição
inauguraram no Ceará um novo padrão educacional. Isso se deu em dois âmbitos: no ensino
preparatório (básico) e no ensino teológico (formação clerical). Nessa época, a província contava
com poucas escolas que oferecessem cursos primários e secundários.
Costa Filho (2004: 57) nos informa que “na década de 1860, apenas duas escolas
fulguravam como de boas condições, o Liceu do Ceará, de 1845, e o Ateneu Cearense, de 1863,
ambos funcionando na Capital. Nas outras vilas e cidades da Província, apenas se tinham aulas de
primeiras letras e Latim”. Entretanto, segundo Álbum do Seminário, “nenhum estabelecimento
escolar era bem dirigido nesta província [...] fácil nos é supor a deficiência desses institutos, já por
falta de pessoal docente, já por mingua de meios” (Álbum Histórico do Seminário Episcopal do
Ceará, 1914: 80).
Corrobora também para essa ideia, o Relatório de Presidente de Província de 1861,
afirmando que as escolas cearenses careciam de “pessoal habilitado e zeloso para os encargos do
magisterio”, pois não havia cursos para a formação de profissionais preparados para o ensino. O
resultado disso foi o estado precário da educação nas escolas cearenses, o que divergia do ideal de
instrução que se tinha na época (Relatório de Presidente de Província, 1961: 10). Outra preocupação
com relação à educação cearense, era:

fazer sentir no ensino [...] a influência do elemento religioso, base de toda a
educação séria, muito atendível no seio de um povo cristão, e sumamente
proveitosa nas condições de atrazo moral em que se acham os centros de
nossas províncias (Idem: 11)
Dessa maneira, os lazaristas desempenharam um papel fundamental para a sociedade
cearense, atendendo às necessidades educacionais da época, uma vez que o ensino realizado no
Seminário era confessional. A religião era essencial para a educação dos alunos, mesmo aqueles que
não pretendiam se tornar padres. Além disso, os professores do Seminário eram franceses, o que
corroborou para a empatia por parte dos cearenses que buscavam seguir os padrões de instrução e
civilidade europeus. Assim, os jovens que fossem estudar no Seminário da Prainha, teriam uma
formação católica sólida e estariam de acordo com os mais avançados modelos de ensino da época.
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As estratégias dos lazaristas para a reforma clerical

O prédio do Seminário foi dividido em dois ambientes: o Seminário Menor, para o curso
preparatório e o Seminário Maior, para o curso teológico. O curso preparatório perfazia seis anos de
estudo, nele “se estudavam as primeiras letras e as primeiras noções de matemática, latim, francês,
história, geografia, retórica e filosofia” (REIS, 2000: 99). O curso teológico duraria quatro anos,
tendo esta divisão: “um ano para Direito Canônico e História Eclesiástica e três anos para a Moral e
o Dogma” (Álbum do Seminário Episcopal do Ceará, 1914: 31).
Para ser admitido nos Seminários ultramontanos, era necessário saber ler e escrever, ser filho
de uma união matrimonial legítima, além disso, foi instruído que fosse dada preferência aos jovens
pobres. No caso do Seminário da Prainha, alunos pobres eram minoria, apesar de sempre haver
discentes que eram mantidos a partir de doações. A justificativa para isso é que estas instituições
acabaram por privilegiar aqueles que podiam pagar, a fim de ajudar a mantê-las funcionando.
Um caso particular sobre a rejeição de filhos sacrílegos no Seminário da Prainha foi o do
jornalista José Marrocos Telles, fruto de um envolvimento entre o Padre João Marrocos Telles e
uma escrava (Costa Filho, 2004: 90). Apesar de José Marrocos haver sido admitido no Seminário da
Prainha, nos revela o Livro do Conselho do Seminário da Prainha (1865) que durante o período de
sua ordenação no Seminário Menor, o Reitor “não desejou ordená-lo por ser [filho] ilegítimo e por
causa de uma pequena mudança que tinha aparecido nele” (Livro do Conselho do Seminário da
Prainha, 1865:06).
A vida no Seminário unia basicamente o ensino teórico, típico do processo escolar e o
técnico, que reunia as práticas sacerdotais, como celebrar missa, usar a batina, confessar e que aos
poucos iam sendo aderidas e reproduzidas pelos seminaristas. Essa foi a formação recebida pelos
jovens estudantes no Seminário da Prainha.
Durante os primeiros 27 anos de funcionamento do Seminário, que corresponderam ao
reitorado do Pe. Chevalier, vários lazaristas atuaram no Caraça. Tais missionários pertenciam a
países europeus como França, Itália, Portugal, Alemanha e Holanda, contudo, sua formação como
vicentinos se deu na Casa Mãe dos Lazaristas na França. A vinda desses padres só foi possível
graças às insistências do bispo junto ao Padre Visitador e o Superior Geral da Congregação.
Ademais, o corpo docente do Seminário foi formado também por padres lazaristas de outras
províncias brasileiras e do Ceará (Álbum do Seminário Episcopal do Ceará, 1914: 68-74). Costa
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Filho nos informa que entre os anos de 1864 a 1912,

lecionaram no seminário 77 professores, em períodos diferenciados, dos
quais 13 eram lazaristas naturais de outras províncias brasileiras, 27 eram
colaboradores com formação no próprio Seminário e 36 eram lazaristas
europeus, sendo apenas um não identificado em sua nacionalidade (2004:
109).

O Seminário era regido pelo Diretório dos Seminaristas317, tal qual o modelo francês e que o
Superior Geral da Congregação indicou ao Pe. Chevalier que seguisse. Segundo o Reitor em carta
ao seu Superior, eles seguiram o Diretório em tudo: “exceto quanto à ordem das matérias
lecionadas, porque o Sr. Bispo creu poder modifica-la” (Álbum Histórico do Seminário Episcopal
do Ceará, 1914: 32). Convém destacar que a partir do Decreto Imperial de 22 de abril de 1863, o
governo decidiu uniformizar as matérias ensinadas nos Seminários brasileiros para que recebessem
subsídios do Estado (SANTIROCCHI, 2010:485). 318
As atividades e regras contidas no Diretório dos Seminaristas e que foram postas em prática
no pelos vicentinos no Ceará consistiram no “levantar dos alunos ás 5 h, a oração, a missa, os
estudos regulares, os retiros, os exames, etc” (Álbum Histórico do Seminário Episcopal do Ceará,
1914: 32). Podemos afirmar que estas tarefas faziam parte do cotidiano dos alunos e representando
estratégias da própria congregação para estimulá-los à vida religiosa.
O Pe. Chevalier criou um Regulamento interno para o Seminário, inspirado no modelo que
era utilizado pela Congregação da Missão na França. O referido documento era composto por vinte
artigos e determinava como deveria ser a vida dos seminaristas. Sobre o reitorado do Chevalier, o
Álbum afirma que “sobre todas as perfeições da arte com que soube administrar este Seminário,
salienta-se de chofre a boa disciplina que desde o começo logrou implantar entre os Seminaristas”
(Idem: 54). Buscava-se a partir dos estatutos “a incorporação cotidiana de um modelo”, de respeito
às regras, obediência hierárquica e à piedade 319 (LANGLOIS: 237 apud AIRIAU, 2006: 29).
317

318

319

Compêndio usado pelos padres lazaristas no Brasil e na Europa, que contém regras e dicas de como os Seminários
deveriam proceder para a formação clerical.
O decreto também estabeleceu que os bispos não podiam mais escolher professores para os seminários por conta
própria. Foi estabelecido que os professores só seriam contratados pelo Estado mediante concursos, o que ia de
encontro às normas tridentidas (SANTIROCCHI, 2010: 485-486).
“Na linguagem cristã, esta palavra usa-se com o sentido de: a) compaixão ou misericórdia; b) religiosidade ou
devoção, a que se entregam as pessoas piedosas ou devotas; c) virtude moral; d) dom do Espírito Santo”. Para os
religiosos do século XIX dizia respeito à entrega dos padres às coisas sagradas, ao exercício das práticas
sacramentais, etc. Fonte: Enciclopédia Católica Popular. Disponível em: http://www.ecclesia.pt/catolicopedia/

574

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
As Regras disciplinares presentes no regulamento destacavam os seguintes aspectos:
obediência e respeito para com os superiores; devia-se evitar palavras grosseiras ou amizades
particulares (Art. I); incentivo ao respeito e modéstia (Art. II), recomendação aos sacramentos e
retiros espirituais (Art. III e IV); limpeza dos trajes (Art. V); proibição do ato de fumar, deixar o
cabelo crescer e usar perfumes (Art. VI); devia-se fazer silêncio em todas as atividades (Art. VII);
deveriam ser evitados nos recreios barulho em excesso e jogos grosseiros (Art. VIII); pontualidade
nas tarefas e estudos (Art. IX); a permissão de licença das aulas e passeios só poderia ser dada pelo
Reitor (Art. X), assim como só se poderia falar com um aluno do curso teológico ou com um criado,
com sua permissão (Art. XI); proibia a transação de compras ou empréstimos para com os
seminaristas (Art. XII); para receber visitas fora do horário era necessária a autorização do Pe.
Chevalier (Art. XIII); as cartas que chegassem deveriam ser lidas antes por ele (Art. XIV); os
alunos do Seminário só poderiam sair do edifício fora dos horários certos, com autorização prévia
(Art. XV); em caso de saídas a alguma Igreja deveria manter-se a modéstia, evitando conversas e
fazendo silêncio (Art. XVI); os alunos que recebesse algum encargo no Seminário deveriam ser
tratados com docilidade e deferência por seus companheiros (Art. XVII); aceitar e por em prática
sem reclamar os avisos dos superiores (Art. XVIII); seriam expulsos os alunos que não praticassem
os sacramentos, desacatassem publicamente um superior ou agisse de forma desrespeitosa (Art.
XIX); sobre a obrigação dos superiores de vigiar o comportamento dos alunos para ter certeza de
que o regulamento estava sendo posto em prática, ademais a proibição de leituras de livros,
romances e jornais “perniciosos” (Art. XX) (Álbum Histórico do Seminário Episcopal, 1914: 5456).
Houve, portanto, no Seminário, um grande incentivo ao modelo de padre pretendido pela
Santa Sé na época. O bom seminarista deveria ser: instruído, focado em seus estudos, modesto,
piedoso, obediente, afastado do mundo, com moral elevada, ter amor pela Igreja e coisas sagradas.
Para lapidar um novo clero, era necessário incentivar e muitas vezes essas regras comportamentais
aos alunos.
No Seminário Episcopal do Ceará, os lazaristas colocaram em prática todas essas regras,
culminando com a avaliação do aluno no momento da ordenação. Essa era também uma estratégia
da Igreja para formar um clero consciente de suas funções. Analisamos no Livro do Conselho do
Seminário (1864-1870), esse documento é composto por discussões entre os lazaristas, acerca do
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comportamento de cada aluno. Assim, poderiam ter um controle sobre o Seminário e os discentes,
caso surgisse algum problema, traçariam formas de solucioná-lo.
O referido documento nos mostra as etapas de ordenações e os critérios que eram levados
em conta para isso. Pudemos acompanhar a trajetória de alguns seminaristas em busca do
sacerdócio. Os alunos que aceitos para a ordenação foram:
1º ao Sem. Pedro Alves d’Araujo, em que foi constatada as marcas comuns
de vocação: regularidade, amor pelas cerimônias e desejo do bem. No
entanto, foi observado que ele é um pouco lento nos seus estudos. [...] 4º O
Sem. José de Sousa que nos parece sério, de uma inteligência comum, um
pouco lento, ele é verdadeiro, mas vence (?) tudo por sua tenacidade,
assíduo para receber os sacramentos, tem gosto pelas coisas de Deus. Foi
acordado com ele este favor com a condição dele poder estudar nas
férias.(Livro do Conselho do Seminário da Prainha,1866: 13) [Tradução
nossa]
Nos exames de vocação dos lazaristas, cada marca do comportamento dos alunos era
destacada. A citação apresenta dois alunos que seguiam o modelo do “bom seminarista”, o primeiro,
perfazia bem esse ideal com demonstração de virtude, amor aos estudos, sacramentos e coisas
sagradas. O segundo por sua vez, era bastante esforçado e disciplinado com os sacramentos.
Portanto, a condição para sua ordenação era que dedicasse mais aos estudos, já que apresentava
dificuldades nas matérias. Apesar disso, ambos estavam aptos a avançarem rumo ao sacerdócio.
Entre os alunos que não deveriam receber a ordenação, destacamos o:

3º Sr. Germano Antenor de Araújo, as disposições das quais pareceram
duvidosas: pouco de piedade, ele passa de 3 a 4 semanas sem se confessar;
durante as férias, embora na cidade, ele não se confessou uma única vez, foi
encontrado sempre com seculares [...] Ele teria sido a causa da
desobediência do seu irmão durante as férias, [...]inteligente, ele estuda
pouco e de preferência a história profana, a literatura. Ele teria apoiado
facilmente as opiniões que se afastam daquelas que são favoráveis a Igreja.
[...] (Idem, 1866: 16) [Grifo nosso].
Segundo a discussão do Conselho, esse seminarista divergia muito das qualidades exigidas a
um futuro padre. Infligiu vários artigos do Regulamento: era pouco piedoso, pois não importava-se
com os sacramentos, passando quase um mês sem confessar-se. Durante as férias teve bastante
contato com pessoas que não eram religiosas, confessou-se pouco e ainda teria influenciado seu
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irmão a cometer erros. As informações sobre sua irregularidade com os sacramentos chegavam aos
lazaristas a partir dos clérigos locais. Assim como acerca do seu comportamento, pesamos que esses
detalhes poderiam ser obtidos pela confissão ou a partir de seus familiares.
Além disso, outro motivo para não ordenar-se era seu aparente envolvimento com “história
profana” e literatura. Ora, a Igreja pretendia formar um clero homogêneo, que tivesse um
sentimento de identificação com seu “lugar social” e que devia afastar-se das coisas mundanas.
Portanto, era necessário que os jovens seminaristas não tivessem contato com livros e histórias que
produzissem ideias e visões diferenciadas.
Germano se deixava conduzir por opiniões que se afastavam das da Igreja, e,
provavelmente, atribuía-se isso às suas leituras. No século XIX alguns romances foram escritos em
tom anticlerical e pretendiam tecer duras críticas a temas como o celibato clerical e rigidez na
formação seminarística. Podemos citar dois livros que abordam essas discussões, “O Seminarista”
320

e “O crime do Padre Amaro”

321

. Apesar de Germano não tê-los lido naquele momento, pois só

foram lançados posteriormente ao ano de 1866, problemas abordados por estes livros eram
familiares aos clérigos lazaristas que sabiam das consequências que essa literatura poderia
representar na carreira eclesiástica daquele jovem.
No ano seguinte, o Conselho decidiu que o seminarista Germano poderia ser chamado “às 2
ordens [menores] que lhe faltaram e ao subdiaconato”. O motivo para essa deliberação foi que “ele
suportou bem a humilhação que lhe foi imposta”. Disseram ainda que “ele teria sido mais assíduo
aos sacramentos, que teria sempre gosto pelos estudos”. Portanto, acreditamos que para os lazaristas
a não ordenação anterior do rapaz lhe serviu como penitência, já que pôde assim repensar suas
atitudes e modificar sua conduta (Conselho do Seminário da Prainha, 1867:17).
Dessa forma, destacamos algumas estratégias usadas por esses padres no Seminário da
Prainha para a formação de um clero ultramontano. Podemos observar que eram referentes ao
cotidiano, à vida seminarística que deveria ser regrada, repetitiva, com horários bem demarcados.
320
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“O seminarista”, de Bernardo Guimarães, foi publicado pela primeira vez em 1872. A obra é um verdadeiro
manifesto pelo fim do celibato clerical. Conta a história de um casal de jovens, Eugênio e Margarida, que desde
criança se enamoram e mesmo quando ele se torna padre, o sentimento ainda persiste. Entre outras questões, aborda
a vida no Seminário de Campo Belo, em Congonhas – MG, também administrado pela Congregação da Missão.
Livro disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16585
“O crime do Padre Amaro”, de Eça de Queiroz, é um romance português, publicado em 1875. Também aborda o
celibato clerical, conta o caso de amor entre o Padre Amaro e sua fiel, Amélia. O romance resulta na gravidez de
Amélia e posterior morte, o Padre Amaro por sua vez, não abandona a batina e segue sua vida eclesiástica. Livro
disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2744
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Isso servia para disciplinar o seminarista e adapta-lo à vida eclesiástica, longe do mundo externo.
Ademais, incentivavam os estudos, os sacramentos, chegando à possível expulsão do Seminário
quem não respeitasse esses deveres.
Os lazaristas prezavam muito pela submissão e respeito à hierarquia, ensinavam os alunos
desde cedo a serem obedientes com seus superiores. Nesse sentido, guiaram-se, principalmente,
pela cultura religiosa vicentina que em variados aspectos, acabou auxiliando na formação de valores
fundamentais da Reforma Ultramontana.
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O FENÔMENO DA SECA E A HISTÓRIA SOCIAL
Ezael Vieira de Morais322
A permanência da família patriarcal dentro de um contexto de mudança
“O sertanejo é antes de tudo um forte”, assim falou Euclides da Cunha em sua célebre
criação Os Sertões. De forma descontextualizada, ou contextualizada, na referida obra, ou na
época, esta ideia pode remeter para muitas outras. Mas como já indicava o célebre engenheiro não
se pode desconsiderar a especificidade de uma experiência de formação, secular, perpassada por
uma estreita interação do homem e a natureza.
A formação do sertanejo, nordestino é voltada sobre suas necessidades de sobrevivência,
onde o clima semiárido, a vegetação xerófila, de cactos, como o mandacaru, a palma e arvores
como a jurema e o juazeiro, são adornos desse ambiente hostil e ao mesmo tempo rico em propiciar
a luta pela sobrevivência independentemente aos períodos de estiagem. Uma luta travada pelo
homem e a mulher do campo, que trabalham cotidianamente para buscar o sustento da família. Esta
luta diária é simultaneamente contínua quando as secas castigam a região, forçando a perca das
lavouras, do gado, e a desnutrição da família. A formação da família é uma formação patriarcal, o
pai como chefe “domina” as regras e os negócios de todos. A mulher e os filhos sofrem a influência
desse poder e são obrigados a seguir com base em costumes do período da colonização. Tudo isso é
uma compilação do modelo familiar dos senhores da cana-de-açúcar e senhores do gado. Esta
relação paternalista permeia o universo formador das relações desiguais entre moradores e
fazendeiros. É uma prática comum, os grandes fazendeiros adquirirem estoques de alimentos como:
milho, feijão, arroz, farinha de mandioca, conhecidos como a alimentação grosseira para vender aos
trabalhadores, mantendo-os aprisionados à suas terras e sua “proteção”. O apadrinhamento dos
filhos dos moradores pelo dono das terras, reforça a garantia que esses filhos terão chance de
sobreviver sob o comando de seu padrinho.
Muitas vezes toda a família trabalha em função de manter a proteção e o emprego, com
poucas vantagens. Os trabalhadores, moradores efetuam tarefas como: cuidar do gado, levá-lo até a
roça do pasto, trazê-lo de volta e de madrugada ordenhar as vacas. Tudo isso de domingo-adomingo. Principalmente à personagem do vaqueiro que também mantém seu pequeno roçado, e a
quarta, de cada quatro rezes nascidas uma seria do vaqueiro. Essa maneira continua existindo anos a
322
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fio, caracterizando o empobrecimento de uns e a riqueza de poucos.
A criação de gado foi de grande importância para o desenvolvimento econômico do sertão
cearense, pois facilitou as relações de compra, já que os derivados do leite, o queijo, a manteiga e o
próprio consumo de carne foram responsáveis pela continuidade da valorização e criação de gado
nas fazendas. Desde o século XIX, as fazendas se multiplicavam às margens dos rios, por exemplo:
na região Sul do Ceará, às margens do rio Jaguaribe se instalou a criação de gado.
A partir da primeira metade do século XVIII, a pecuária vive o seu momento de esplendor,
com a Carta Régia de 1701, que não permite a criação até dez léguas a partir da faixa litorânea.
Entretanto, a seca que ocorreu entre 1790 a 1793, foi de grande prejuízo para os fazendeiros, pois
nesse momento e ainda hoje, o gado é criado solto, ou seja, a criação extensiva. Ficando assim, a
mercê do tempo e da estiagem, perdendo peso e consequentemente está fora do mercado de carne. A
carne do Ceará, ou carne seca é substituída pela carne produzida no Rio Grande do Sul. Mesmo
com a mudança da grande produção de charque para o Sul do país, durante o século XIX o gado é
ainda a moeda que rege os costumes, a cultura e a economia do sertão. A alimentação do
trabalhador é baseada em derivados do leite e o consumo de carne diariamente. A roupa do
vaqueiro, gibão, perneira, chapéu de couro, são a indumentária que o protege dos espinhos da
caatinga. O couro era utilizado para cobrir cadeiras, fazer sapatos, chicotes, etc. Isso faz o universo
de morada do povo cearense.
A história das secas comporta problemas relacionados à economia, à política de organização
referente a diminuição das agravantes sociais em decorrência da falta de chuva. A seca é
caracterizada, a partir do momento em que ultrapassados seis meses, mais ou menos no decorrer de
maio e posterior a novembro, não acontecendo precipitação de chuva na Região Nordeste. A
produção de consumo familiar não suporta a continuidade da estiagem, as reservas de alimentos
sucumbem, já que, a grosso modo, os cereais: milho, feijão, fava, quando excedem em produção,
esse excedente é comercializado para suprir outras carências como, vestimenta, a compra de
medicamentos, etc. Dificultando a sobrevivência, pois com isso a criação de ovelhas, gado ou
porcos também sofre decrescimento, resultando na perca desses animais, consequentemente
causando a fome.
A partir de 1877, a maior seca registrada de nossa história, podemos compreender o declínio
econômico que imperou sobre os pequenos proprietários, os fazendeiros e seus moradores. Milhares
de pessoas deixaram suas casas, suas propriedades e procuraram auxílio rumo à Fortaleza. Os
despossuídos invadem a capital de forma lenta e gradual, compondo um cenário aterrorizante,
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homens, mulheres e crianças a procura de sobrevivência. O cansaço, a fome e as doenças como a
varíola, lastimavelmente assolaram os flagelados, ocasionando a morte de muitos. Os desafios que
permeiam as épocas de seca são inúmeros: distribuição de alimentos pelos representantes do poder
local, a organização de trabalhos para manter a “ordem” e evitar a ociosidade dos retirantes.
O estabelecimento de obras públicas na capital e em suas redondezas- para
“ocupar” estes retirantes, e ao mesmo, justificar a distribuição dos socorros,
já que “não deve ser função pública aumentar o ócio e a preguiça” – É uma
nova tentativa de direcionar as já vacilantes energias destes pobres para uma
atividade física extremamente árdua e mal remunerada, para que seus
ímpetos “revolucionários” ficassem aplacados. (NEVES, 2000: 52).
Essa prática de assistência aos necessitados é característica de um Estado que desenvolve
uma conduta para “medicar” os problemas que não foram solucionados de forma preventiva. Sabese que as secas são constantes na Região Nordeste, dessa maneira os recursos enviados para minorar
a crise econômica e dar a subsistência do sobreviver ao sertão, muitas vezes não surte efeito
coletivo, no sentido de absorver as carências alimentares de uma grande totalidade e sim possibilitar
a continuidade das relações que influenciam a permanência dos laços de compadrio e dívida de
favores. Pois se o Estado tivesse uma infraestrutura capaz de produzir valorizando a cultura
agrícola, armazenando mantimentos visando as agravantes, as secas seriam contornadas com maior
facilidade.
Podemos contextualizar ainda os desvios de ordem moral, a embriaguez, a prostituição, são
vistos como situações de descontrole e perca dos valores até então pregados pela família e pela
Igreja Católica. O roubo de mantimentos também faz parte das decisões tomadas pela população.
Segundo Neves (2000, p. 69), “[...] Os pobres e sua vida promíscua, mais uma vez, aparecem como
focos de doenças crimes e vícios do corpo e da alma. Aquilo que é uma condição da pobreza
aparece como condição intrínseca dos homens pobres.”
Muitas vezes os pobres são tratados como desorganizados, famintos, sedentos por pão. O
texto acima é uma explicitação feita por um grande historiador, o doutor Frederico de Castro Neves,
onde ele mostra temor que a elite fortalezense sentiu quando viu diante de seu cotidiano a
verdadeira faca do sertão. Desprovido de qualquer condição de vida digna, percebe-se a
perplexidade sobre o olhar da miséria que persegue os homens e as mulheres nas épocas de
infortúnio. Seres humanos acostumados com as mais variadas formas de trabalho braçal, pessoas
que têm a força de sugar do seu meio social, condição de sobrevivência.
Com a experiência vivida na seca de 1877, as análises de mudança no tratamento para
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amenizar a fome, a sede dos flagelados, são envoltos em uma nova ótica de não mais levar até
Fortaleza os flagelados e sim organizar frentes de trabalho nos locais onde há escassez de água e de
alimentos. Os trabalhadores não deveriam mais deixar suas terras, suas casas, agora, a providência
do governo procura resolver o problema em cada cidade. As obras mais comuns são: a construção e
conserto de estradas, a construção de açudes e barragens de pequeno, médio e grande porte. Essas
obras ganharam uma denominação popular no caso dos açudes de “açude sonrisal”, pois o trabalho
era para manter o sertanejo preso no seu lugar de origem, não com obras visando melhorar a
infraestrutura da região.
Nesse prisma podemos compreender que as obras contra a seca, tiveram uma tônica
“curativa”, longe de ser o fim de uma hecatombe de consequências desastrosas. Faz sentir a
necessidade de uma análise mais aprofundada sobre as relações sociais que foram enraizadas nas
épocas de seca. Consequentemente sabe-se que as secas, as doenças, causam profundas
modificações na comunidade nordestina. A miséria reina de forma absoluta nesses momentos, falta
pão, arroz, feijão, os mantimentos para suprir a carência alimentar da família. Levando muitas vezes
o sertanejo e a sertaneja serem percebidos como uma “raça inferior”, porque não apresenta boa
estatura física ou até “intelectual”.
Essa forma de sobrevivência instiga o desânimo no seio das pessoas. De tanto esperar as
chuvas, a ajuda do governo, ora sim, ora não, a autoestima é ferida anualmente. É preciso
conscientizar toda a comunidade, desde o agricultor às crianças, o político, fazendo-os refletir que
precisamos nos organizar paulatinamente como as peças de um grande quebra-cabeça. Pois se
conseguirmos essa façanha, muito lentamente poderemos ter um futuro melhor, fazendo da seca
apenas uma memória, mas uma memória reflexiva e buscando mecanismos que torne inviável o
representar desses momentos.
As frentes de trabalho tinham um caráter organizacional, o trabalho era mais uma forma de
disciplinar o homem do campo, mantendo-o em sua região e propriedade. No meio social,
comunitário, alguns trabalhadores acreditavam que o açude construído servia apenas às
necessidades do proprietário.
Os problemas comentados até aqui, nos fazem refletir sobre a violência das ações humanas,
provocadoras de situações problemáticas que poderiam ser resolvidas, com o fim das relações de
clientelismo que ainda rodeiam a formação do sertanejo. Existe uma permanência de dois modelos
sociais que são os trabalhadores, a classe desprovida de bens materiais, e os fazendeiros, que ainda
delimitam o espaço do trabalhador e o espaço do trabalho. No interior do Ceará, ainda continua
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existindo fazendeiros, latifundiários, resquícios perpassados durante décadas. As modificações são
lentas, quando pensamos e falamos sob a visão do século XXI, o século da continuidade e da
procura de direitos individuais e coletivos. A procura incessante de contornar a peste, a fome, a
seca, sombras que muitas vezes faz milhares de pessoas se apegarem à religião popular, procurando
segurança, já que essa é uma forma social antiga e muito conhecida do homem se proteger, quando
ele não tem recurso tecnológico capaz de solucionar os seus problemas e poucos aparatos
ideológicos.
O movimento de relações humanas e sociais em momentos de extrema miséria econômica,
numa relação com as pessoas “comuns”, as formas de resistência dos atores sociais e a crise do
modelo de mercado que se propunha existir sem a interferência do Estado se vê arruinado num
paternalismo que acalma temporariamente “a fome”, mas não procura resolver o problema a longo
prazo. A economia moral, relatada por Thompson, deixa claro o entrelaçamento de “obrigações e
deveres” que se consolidam através de décadas, formando um convívio recíproco, muitas vezes
desigual.
A defesa de valores comunitários que a racionalização capitalista transforma
em “tradicionalismo” ou “ignorância popular” unifica estas lutas ao fornecer
uma base moral relativamente sólida que tece o fio invisível e não verbal de
solidariedade que une as pessoas que formam a multidão. Por outro lado
“economia moral” também pode designar a “dialética social da
reciprocidade desigual (necessidade e obrigação) que está no centro de
muitas sociedades”. (NEVES, 1998: 39)
No viés da construção dos açudes, das barragens, que propunha uma solução para o
problema, foram construídos diversos açudes em várias localidades, com a intenção de providenciar
ao menos para aquela localidade, água para a sobrevivência das pessoas e dos animais, até o
próximo inverno. Devido à falta de recursos, ou o repasse deste recurso para obras careciam de uma
técnica ou planejamento anterior que garantisse a capacidade de água acumulada.
A construção de barragens para irrigar bacias para a agricultura não
conheceu, comprovadamente, grandes êxitos. Além de alguns erros iniciais,
plenamente justificáveis dado o grau de desconhecimento da ecologia
regional, que terminaram por resultar em barragens que não tinham bacias
irrigáveis- como os arqui-conhecidos casos do açude de Curemas, na
Paraíba, e do açude do Cedro no Ceará. (OLIVEIRA, 1981: 54)
Na reforma de uma ramificação da estrada de Saboeiro, que se desmembra da estrada que
interliga Icó no Ceará a Picos no Piauí. Em 1958, os trabalhadores recebiam como pagamento da
jornada de trabalho, mantimentos. Como em qualquer outra frente de emergência havia aqueles que
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procuravam burlar. Devido a falta de critérios para alistar o pessoal, pois naquele tempo não
exigiam documentos de identificação como o Registro Geral, ou CPF (Cadastro de Pessoa Física),
porque as pessoas não tinham, elas eram empregadas só com o nome dado ao encarregado, muitos
não sabiam ler, apenas deixavam a marca da digital. Nesse ambiente de extrema insegurança,
muitos recebiam fornecimento no lugar do outro, alguns iam apenas no dia de receber o
fornecimento. Existe um relato feito por uma testemunha de época que narra a ação de um homem
que empregou os dois porcos que possuía, é claro dando nomes fictícios a eles. A personagem João
conta este fato.

O caba era empregado, quando era no dia do fornecimento, ele ia só com a
cadernetinha lá fazer a feira dos poico. Comprava saco de mi, trazia pra
casa. Um dos poico chamava-se Chicão, o outro eu não me lembro.
(informação verbal)323
Outra forma, talvez de esquecer o trabalho cansativo, ou de matar uma outra fome, a fome
da diversão, era que muitas pessoas pegavam uma parte pequena dos mantimentos, por exemplo,
um quilo de arroz, ou um quilo de feijão e dava como cota no forró. O encarregado do fornecimento
liberava os cereais sem os outros saberem.
Estes procedimentos voltam a se manifestar em 1970, sob a organização da SUDENE, agora
dentro dos limites de Antonina do Norte, na reforma da estrada que interliga Icó a Picos. O
caminhão deixava os trabalhadores, muitos também moravam próximo da rodagem e chegavam a
pé, outros moravam longe, vinham a pé ou de carona para o local do serviço. O trabalho era cavar
terra nas barreiras próximas da estrada e transportar de carrinho de mão até o local que estava
danificado, ou então roçar o mato da beira da estrada. Os “cassacos” também aproveitavam a
ausência dos encarregados e passavam horas na sombra das árvores, jogando dados e conversando.
Acreditamos que o fio que tece as relações sociais envolve o desenrolar dos trabalhadores
nas frentes de emergência, fazendo uma comunicação entre elas, não importando o período, de
acordo com as carências percebidas nos momentos de crise como a seca. Uma comunicação
coletiva, na maioria das vezes sem contatos uma com a outra, levando-nos a imaginar que
dependendo da situação econômica tratada, as pessoas comuns também fazem uma relação de força
diante da organização do trabalho. A seca traz o emblema da tragédia humana, o significado
destruidor da miséria que avassala homens, mulheres e crianças. Praticamente todas as ações são
323
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um reflexo terrível do espectro da fome, do ócio, do desconforto que rege de forma lenta o contínuo
espaço temporal e social que as pessoas estão acostumadas a seguir, devido ao paternalismo que
ainda influencia a formação do sertanejo.
O universo e a experiência da seca em Antonina do Norte serão tratados de forma específica
e com clareza para que possamos compreender as secas, as quais maltrataram os sertanejos, mas por
outro lado, podemos perceber que eles souberam como resistir aos mecanismos de controle e
organização das emergências no Ceará. Precisamos avaliar as consequências destas ações para a
população do Ceará e de Antonina, como já foi mostrado até aqui, as pessoas comuns em vários
momentos têm ou tiveram sua forma peculiar de defesa para com o trabalho, para com as normas
sociais vigentes.
As políticas de combate à seca tiveram um prisma abrangente, mas ao interagir no ambiente
dos acontecimentos reais, do fato em si, acabou por sofrer a influência do meio. A resistência dos
trabalhadores, os privilégios concedidos a alguns, as formas de corromper as frentes de emergência,
são exemplos claros do poder de diálogo das pessoas comuns e das elites locais. Pois sabemos que
há um relacionamento muito forte entre, trabalhadores, proprietários, engenheiros, no sentido de
que as ações tomadas pelo Estado para amenizar os efeitos da seca, devem preencher o vazio que é
diagnosticado. Parece que as emergências teriam que “agradar a todos”, por outro lado as formas de
romper o modelo são perceptíveis desde a seca de 1877, viajando no tempo gradualmente até nos
depararmos com a seca de 1983, onde também aconteceram problemas semelhantes.
Existe uma permanência das ações diante de problemas relacionados à escassez de
alimentos. Nas comunidades que vivem momentos como a seca, ou qualquer outro problema que
atinge a coletividade e que implique em reorganizar esta comunidade, acontecem resistências como
se fossem automatizadas pelo instinto de sobrevivência humana. Percebemos que uma ação provoca
uma reação, mesmo que não seja de imediato, mas ela acontece, porque é uma teia social muito
complexa, podemos imaginar praticamente todos os tipos de convivência e relações. Pois tratamos
de grupos de pessoas, convivendo lado a lado, objetivando sobreviver de todas as maneiras
possíveis.
De acordo com o depoimento da personagem João, quando ele relata sobre as “brincadeiras”
na reforma da estrada em 1970, nos leva a acreditar que o trabalho estabelecido pelo Estado seja
encarado como obrigação que o poder público tem de suprir ou socorrer os flagelados da seca. Ou
ainda que fosse mais uma aparência, pois quando o fiscal se aproximava, os cassacos saíam de
dentro do mato. As emergências funcionavam para muitos como um curativo social, um
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medicamento temporário, pois quando não havia inverno, a ferida voltava a se abrir. E também a
mesma personagem ao falar sobre os porcos que eram usados pelo dono, com nomes falsos para se
beneficiar e assim obter mantimentos, em seu depoimento mostra o teor da violação que poderia
acontecer e como foi mostrado realmente como fato concreto.
A experiência em Antonina do Norte
A economia de Antonina do Norte, sempre esteve voltada para a agricultura, pecuária, e a
criação de ovinos e caprinos. Os agricultores produziam para o sustento da família, ou seja, uma
produção de subsistência. Trabalhavam com as culturas do milho, feijão, arroz, fava e algodão. A
agricultura e a criação de animais estiveram sempre a mercê do tempo e do clima, rompendo
dificuldades como a falte de chuva, a seca. A produção do algodão vem desde 1912 e a extração de
látex da maniçoba, de 1904 a 1908, segundo Manoel Barro.
Do meu tempo pra cá, viero prantar algodão de 12 pra cá. Quem tinha famia
, prantava uma coizinha de algodão criôlo, só pra fiar. Mais algodão pra
negoço de 12 pra cá. Tinha os tiar, muita gente fazia tecido em casa, muita
gente fazia rôpa de algodão, rede. Quando a criação diminuiu, os pobe tirava
a burracha de maniçoba dur mato ! Um pé grosso, o sinhô fazia três lata.
Dava cada bola assim. Deu cinco conto o quilo ! O sinhô saia bem cedim,
qundo era mei-dia chegava com cinco quilo, seis quilo. Tinha muito, vendia
tudo no Assaré. ( informação verbal )324
Com a construção da estrada que interliga Icó a Picos, em 1942, houve uma organização da
economia local, possibilitando o escoamento da produção e a compra de produtos de outras
localidades. Por exemplo, a produção aumentou a partir de 1930, o algodão deixava de ser apenas
produzido para o consumo doméstico, passando ser necessário uma produção excedente. Iniciando
um ciclo de comércio que supria outras necessidades, como: com a venda de algodão comprava-se
tecidos, medicamentos, gado, ovelhas, terras e etc.
Nas décadas seguintes, até 1980, o processo econômico continua nesse modelo. A partir daí,
a produção é apoiada pelos empregos oriundos dos órgãos municipais, como a prefeitura que
emprega uma parcela considerável dos trabalhadores urbanos. E os empregos autônomos, na zona
urbana e rural, decorrentes dessa dinâmica econômica. .E para ilustrarmos, a emancipação política
de Antonina do Norte, aconteceu em 1958 e a instalação da Câmara Municipal efetuada em 1960,
juntamente com a Prefeitura Municipal. O comércio é abastecido por produtos de origem rural
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como: milho , feijão, fava , ovelhas e gado . Outras mercadorias vêm de cidades como: Juazeiro,
Crato, Fortaleza e de outros locais do país através de transportadora.

A experiência da resistência dos atores
Os atores do palco da vida sobrevivem à sua maneira, trabalhando, convivendo
cotidianamente com problemas climáticos e sociais ocasionados pela seca. Procuraremos mostrar de
forma elucidativa a organização das frentes de emergência, seus problemas, suas “possíveis
soluções”. Voltemos o olhar sobre a seca de 1983, contudo, podemos fazer uma leitura de mundo
sobre outros períodos, como a reforma da estrada em 1970. E também como já foi narrado, algumas
ações sobre 1958, as quais se referem aos atores deste município.
Em 1982, na ampliação do açude do Sr. Pedro Vieira, no Sítio Serra dos Almeidas, a 5km da
cidade, podemos perceber mecanismos que desenvolveram formas de romper o modelo da
emergência. Alguns cassacos procuravam confundir o ficheiro, objetivando aumentar a soma dos
carros de terra colocados na parede. Ao se aproximarem do ficheiro, quando já estavam de volta
com o carro vazio, diziam que tinham posto dois carros. No começo do serviço a tarefa era diária,
semanal, depois o engenheiro resolveu fazer empreitada de 50 carros de terra por dia para cada
pessoa, mas era muito “puxado”, muito cansativo, pois a terra era muito cristalina. O engenheiro
mudou para 30 carros por dia para cada pessoa, mesmo assim os trabalhadores encontraram
dificuldade para fazer o trabalho. Passando em seguida ao acordo de que cada trabalhador colocaria
70 carros por semana. A empreitada feita, o restante da semana, os trabalhadores cuidavam de suas
pequenas propriedades, ou iam trabalhar em outro serviço.
No açude do Arapuá, entre os anos de 1981 a 1982, localizado a aproximadamente 3km da
cidade. O trabalhador colocava 25 carros de terra na parede do açude diariamente. Nessa
construção, foi usado um trator para adiantar o serviço e o trabalho braçal. Trabalhava no açude
uma quantidade de pessoas em torno de 100 homens. Pegavam no trabalho às 7 horas da manhã até
às 11 horas e de uma hora até às 5 horas da tarde. O organizador, o Sr. Antonio do Padre, percebeu
que era inviável o trabalho diário e propôs ao pessoal a empreitada. Haja vista que ele contribuiu
com a compra das ferramentas como, picareta, pá, enxada, etc.
Fazemos uma observação importante com relação à quantidade de terra em cada carrinho de
mão. O carro não era muito cheio para não quebrar. Pois eventualmente diminuía a capacidade de
produção. Com relação àqueles que faltavam por motivo de doença, o trabalhador procurava um
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médico e adquiria um atestado para justificar a falta.
O açude foi construído numa propriedade particular, como a grande maioria dos açudes.
Esse açude foi construído pelo Sr. Júlio Dias Ferreira, que permitia o consumo coletivo da água. No
entanto, em março de 1969, devido a uma forte chuva, o açude foi embora, sendo recuperado com o
programa da emergência em 1981-1982.

Esse açude foi feito particular pelo finado Júlio Dias Ferreira, meu bisavô, e
era um açude muito bom pra todo mundo aqui. Ele era particular, mas ele
era de utilidade pública, pra todo mundo. Sendo que em março de 69, ele foi
embora, chegando fazer uma falta horrível. A solidão aqui maior do mundo,
praticamente acabou a comunidade. Aí com esse programa que surgiu na
época, eu como presidente do sindicato tinha acesso. Tanto é que todo o
pessoal pra se alistrar no programa tinha que ser informado pelo sindicato.
Eu como presidente conhecia todo mundo, era quem dava as informações,
quem assinava pra ele se alistrar. Em conversa com o engenheiro, disse que
tinha esse açude aqui muito carente, só que com turmas normais de 16
homens que era o padrão do programa, não tinha como fazer, porque o
serviço era grande. Então chegamos a uma conclusão que se eu entrasse
com a contrapartida, ele aumentava a bolsa. Qual foi a contrapartida que eu
pude entrar? Dar ferramenta pra o pessoal. (informação verbal)325
Na propriedade do Sr. Zé Batista, no Sitio Serra dos Almeidas, a 5km da cidade, nesse
mesmo período, o trabalho realizado parecia com o trabalho feito nas demais emergências. A
proposta inicial era colocar 25 carros de terra6 diariamente na parede. Devido às dificuldades de
remoção da terra, as ferramentas inadequadas, solo seco e duro, optaram pelas empreitadas. Por
exemplo, 50 ou 60 carros por semana, chegando até 125 carros. O combinado entre os trabalhadores
e o dono da terra, e os organizadores do serviço era locomover-se com o carro não muito cheio para
evitar quebrá-lo ou evitar correr com o mesmo, como narra à personagem Chico Almeida.
Os trabalhadores também souberam romper com o modelo emergencial e organizacional do
serviço, transportando o carrinho de mão quase seco, do barreiro, onde a terra era cavada até a
parede. Possibilitando finalizar a diária com maior facilidade, ou quando estavam trabalhando de
empreitada, terminar com maior rapidez.
Era cada carrim uma ficha, aí ia contar depois que chegava 11 hora, 10 e
meia pra 11 a gente contava as ficha. No outro dia era do mermo jeito até
completar os 125 carro por semana. Se a gente butasse em dois ou três dia,
ganhava o resto da semana. Depende do serviço, da gente se esforçar, o
carro mei chei. Agora tinha cara que era enrolado, butava o carro quais seco,
325
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não era! Pegava teima com o dono e o dono tinha razão, também porque se
o carro era cheio, eles ia butar o carro seco ? Era um tempo véi sufrido !
Mais passamo né ? Graças a Deus ! Tinha gente que queria que apontasse
sem vim trabalhar. (informação verbal )326
Por outro lado, percebemos a relação de “amizade” que permeia a frente de serviço.
Algumas vezes o substituto do ficheiro, adiantava algumas fichas a mais dentro do carrinho de mão.
Eventualmente facilitando o trabalho. Mais adiante analisaremos essa forma de relação num
contexto regional de reciprocidade.
Na propriedade do Sr. Raimundo Cordeiro, no Sítio São Pedro, a aproximadamente 15km da
cidade, objetivando construir um reservatório de água e ao mesmo tempo ocupar as pessoas,
providenciar renda e sustento. A jornada de trabalho era iniciada às 7 horas da manhã até às 11
horas, de uma hora da tarde até às 5 horas. O trabalho foi organizado para colocar a terra na parede
do açude diariamente, mas logo que se percebeu a ineficiência, resolveram fazer empreitadas de 100
carros por semana. Em virtude da quantidade de material, do equipamento ser pequena para a
quantidade de trabalhadores, propunha-se fazer o serviço num único dia, mas diminuindo a
quantidade de carros de terra para 50 por dia. Tinha apenas 10 carros de mão para 34 pessoas no
trecho.
A resistência vislumbrava entre outras coisas em construir fichas iguais e colocar no meio
das outras, trabalhar com o carrinho de mão quase vazio. Estas são formas de obstruir “o veio
correto” das emergências. O trabalho organizado pelo governo, ou qualquer órgão que possa ser
responsável por ele parece ter uma sombra de aparência no sentido de ser desvalorizado pelo
sertanejo.
Percebemos que existe uma inter-relação de reciprocidade no que compreende as
emergências. As várias maneiras de romper a diária de trabalho, ou a empreitada, se concretizam
também quando o substituto do feitor possibilita e oferece algumas fichas e as coloca dentro do
carrinho de mão do trabalhador. Objetivando diminuir a quantidade de carros. A economia moral
designa os laços de mutualidade que forma o tecido social dos atores no centro das emergências.
Existe uma constante tarefa a ser vivida. O cotidiano das pessoas comuns é atributo peculiar de suas
resistências, relações de amizades, relações de compadrio, relações de reciprocidade desigual. No
que concerne ao tipo de trabalho, foi mostrado que muitos trabalhadores não estavam acostumados
a seguirem normas sistematizadas, por isso sua “aceitação pelas empreitadas”. Ao efetuá-la, se
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desincumbiam daquela obrigação sistêmica do serviço. A própria existência das fichas, funcionando
como objetos que serviam às normas estabelecidas como forma de controle, resulta numa posição
atitudinal de não aceitação desse controle.
É claro que esta ideia de “controle social” deve ser vista como uma intenção
e não como uma operação efetiva, com o que se evita a possibilidade de
tomar as representações construídas pelas autoridades e por outros agentes
da informação como retratos fiéis da realidade. Por outro lado, o “controle
social” só ganha sentido em sua relação com os movimentos que
contrapõem à sua imposição. A dialética disciplina versus resistência pode,
assim, ser examinada em sua dinâmica própria, lembrando sempre que
“nunca um sistema disciplinar chegou a se realizar completamente”, pois,
feito para triunfar sobre uma resistência, ele suscita imediatamente uma
outra. (PERROT apud NEVES, 2000: 200)
A citação demonstra que a tentativa de normatização dos trabalhados relacionados à
disciplinarização do trabalhador, suscita uma outra forma de resistência dos atores coparticipantes
do ambiente conflituoso, desenvolvido no cerne das emergências.
Percebemos que O GESCAP (Grupo de Assistência Especial à Calamidade Pública), não
providenciava o número de ferramentas o suficiente, ou nem mesmo a SUDENE o faria. Podemos
compreender através das fontes primárias que a falta de ferramenta foi um empecilho à
concretização dos trabalhos, impossibilitando o aproveitamento da mão-de-obra em muitas
emergências. Houve também a criação de turmas fantasmas, com o objetivo de privilegiar os
organizadores, envolvendo engenheiros, feitores e trabalhadores. Alguns trabalhadores eram
alistados em duas frentes de serviço. Recebiam uma para seu sustento e outra para dividir com os
organizadores.
Tem caba que era alistrado em Antonina e no Saboeiro, era os caba rico que
coisava, era o fiscal mermo, misturado com aqueles doutô. Tem muitos
caba, comerciante em Antonina que enricou a custa disso aí. Tinha terreno
aqui, mais comprou terreno no município de Saboeiro, enricou a custa disso
daí. Empregou mais de trezentas pessoas, recebia o cheque daquelas
pessoas. Levava a budega daqui, butava no carrão dele e vendia lá do jeito
que queria. Entregava lá ficava com a metade. Aqueles que ia embora
mermo, ele ficava recebendo, o que botava o dedo, pronto, combinado com
o fiscal e o doutô e pronto! (informação verbal)327
Podemos compreender que as frentes de emergência movimentaram toda a comunidade
cearense agravada com a seca. Haja vista estarem envolvidos com a formação das turmas de
327

Informação fornecida por Francisco de Assis (Diassis) em sua residência em 2005. Ele explica com clareza o
modelo de rompimento das emergências.
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trabalhadores, proprietários de pequeno, médio e grande porte, autoridades locais, engenheiros,
órgãos governamentais, envolvidos num processo social conflituoso para amenizar os problemas
decorrentes da escassez de água. Em várias localidades os mecanismos criados para o
aproveitamento ilícito dos recursos que eram dirigidos para os necessitados, como a mediação entre
o bodegueiro e o trabalhador, são diagnosticados.
Podemos fazer uma relação das frentes de emergência de 1958, 1970 e 1983. Acreditamos
que os “cassacos” de 1970, estão presentes no período de 1980 a 1983. Naquele momento as formas
de romper com o modelo emergencial da SUDENE, também foram diagnosticadas.
O que causou muitas vezes a ociosidade no serviço organizado pelo governo, foi a própria
estrutura ineficiente, muitas vezes passava-se o mês inteiro só respondendo o ponto, porque não
tinha ferramenta para efetuar o trabalho. Criou-se assim com o passar do tempo, a imagem de que
as emergências não deviam ser encaradas com sistematização. A intenção era manter o homem do
campo, assolado pela seca, pela fome, em sua localidade. Nesse modelo o sertão foi sendo
espoliado, submisso aos projetos do Estado que privilegia os fazendeiros, os comerciantes nos
momentos de escassez e fome os mecanismos continuam sendo acionados para burlar as
emergências, numa lua desigual ora declarada ora no silêncio dos organizadores dos trabalhos,
engenheiros, órgãos governamentais. Nosso trabalho procurou esclarecer como isso aconteceu e
como possivelmente pode acontecer porque fica no imaginário as ações e práticas de resistência ao
modelo institucionalizado, pois os atores ainda sobrevivem, quando a seca é declarada a poeira é
levantada pelo vento que sopra no sertão trazendo na memória a reflexão do passado, com isso
emergindo a “civilização do couro”, muito bem explicada por Capistrano de Abreu.
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Antonio Dias Andrade, entrevista em 21/05/2005, às 15h. (Antonio do Padre): 22-12-1953,
Cajazeiras - PB. Veio morar aqui porque o pai comprou um terreno no Sítio Arapuá.
Antonio Batista da Silva, entrevista em 22/06/2005, às 16h.16-09-1945, Cajazeiras – PB. Veio
morar aqui no Sítio Serra dos Almeidas porque a terra era boa e por causa de problemas pessoais.
Francisco de Assis (Diassis) entrevistado em 18/072005: 07-09-1954, Alexandria – RN. Mora no
Sítio Pereiros, em Saboeiro extrema com Antonina do Norte. O relacionamento econômico e
político é feito em Antonina e os votantes são também de Antonina. Ele veio morar aqui porque a
terra era melhor para trabalhar, tinha mais mata.

Francisco Ananias de Almeida, entrevistado em 26/09/2005 (Chico Almeida): 20-05-1941, Altaneira
– CE. Chegou em Antonina em 06 de janeiro de 1949; a família veio morar aqui porque as terras
eram melhores e mais baratas para comprar.
Francisco Cláudio Pereira, entrevistado em 19/06/2005 (Cláudio): 26-08-1962, Antonina do Norte –
CE. È comerciante.
João Bosco de Moura, entrevistado em 19/09/2005 (João Bosco): 04-05-1949, Coremas – PB.
Chegou no Sítio Serra dos Almeidas em 1957. Veio morar aqui porque o pai comprou um terreno
para trabalhar.
José Batista da Silva, entrevistado em 19/09/2005 (Zé Batista): 09-02-1951, Cajazeiras – PB.
Chegou em Antonina em 1963 e mora no Sítio Serra dos Almeidas. Veio para cá porque a terra era
melhor de trabalhar.
José Dias Irmão, 21/05/2005 (Zerim): 06-03-1940, Cajazeiras – PB. Veio morar no Sítio Arapuá
porque as terras eram boas.
Manoel José da Silva, entrevistado em 1997 (Manoel Barro): 29-03-18899 – 29-10-1998, Saboeiro
– CE. Era agricultor e morava em Antonina do Norte.
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Pedro Fernandes Cruz, entrevistado em 19/09/2005(Pedro Fernandes): 03-12-1939, Antonina do
Norte-CE (Mocambo). Agricultor e mora no Sítio Serra dos Almeidas.

Pedro Vieira de Moura, entrevisto em 19/09/2005 (Pedro Vieira): Agricultor e mora na sede de
Antonina do Norte.
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“UMA PALMEIRA DE PRÉSTIMO ESPANTOSO”: TEMPO, NATUREZA E TÉCNICA NA
ESCRITA CIENTÍFICA SOBRE A CARNAÚBA NA SEGUNDA METADE DOS
OITOCENTOS
José Felipe Oliveira da Silva328
Apresentação
A palmeira carnaúba (Copernica Cerifera) na história cearense é objeto de vários discursos,
estudos, relatórios e escritos. A partir do século XIX, são popularizados na escrita
cientificista/naturalista os imensos préstimos da palmeira para os habitantes do Ceará e para a
exploração econômica Na escrita científica as potencialidades da carnaúba impõem um olhar para o
futuro, tanto pela urgência de por termo as suas derrubadas, como na busca de progresso material
por meio de sua exploração econômica/comercial. Entretanto em 2004, por resolução do governo
estadual do Ceará, torna-se ilegal as derrubadas, pois a carnaúba torna-se símbolo do Estado329.
Dessa vez o tempo imposto não é o futuro, mas o passado, isto é, o papel histórico-cultural da
carnaúba na História do Ceará.
Impressiona a forma como uma palmeira impõe formas de percepção temporal, sendo essa
sensibilidade constitutiva e significante das formas e técnicas de apropriação da natureza no
decorrer da História das relações entre homens e meio ambiente. Importante salientar que é nos
oitocentos que a carnaúba descrita em textos de História Natural, Botânica, relatos de viagem, entre
outros, apresenta-se de forma temporalizada, com tempo próprio de desenvolvimento. As ideias
científicas sobre natureza ao temporalizarem a carnaúba fazem emergir experiências em conflito
entrelaçadas numa rede de usos e práticas significativas para construção de novas maneiras de
interação entre natureza e cultura nos oitocentos. Nesse sentido, o presente ensaio busca
compreender a escrita científica como dispositivo temporalizador da natureza que ao articular
categorias como tempo, técnica e natureza instituem práticas e formas de relação com a natureza e o
meio ambiente.

A carnaúba e o conhecimento científico sobre natureza nos oitocentos

Uma palmeira preciosíssima e de préstimo espantoso: expressão inscrita no livro
“Vocabulário Indígena em uso na província do Ceará” de Paulino Nogueira na revista trimestral do
328
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Instituto Histórico do Ceará, na edição de 1887. Esta frase sintetiza as concepções e representações
sobre a carnaúba nos oitocentos. Paulino Nogueira descreve no vocábulo carnaúba “tantos e
variados usos” que não se aplique a nenhuma outra árvore em qualquer outra região, tanto da
província do Ceará, como dos outros domínios do império. O que implica percebermos diferentes
formas de percepção da palmeira por diversos sujeitos. O próprio autor do livro tem como suporte
uma instituição provincial que estava comprometida com a produção do conhecimento científico,
evidenciando como no oitocentos a escrita científica percebe a carnaúba, assim como suas inúmeras
potencialidades para a apropriação humana.
Entre as várias características do discurso científico produzido e circulado no Brasil
oitocentista, as tentativas de “racionalização e exploração da natureza brasileira” (KURY, 1998, p.
02) se destacam desde a primeira metade do século XIX. Logo, os domínios da natureza que
possibilitassem uma apropriação material e comercial se destacariam como elementos descritos na
literatura científica. Para além dessa descrição utilitarista da natureza o elemento político do
discurso tinha um cariz nacional, fomentado pela ideia de progresso potencial a partir do uso
racional da natureza, preciosidade da Nação. Por meio dessa escrita a carnaúba torna-se elemento
desse inventário de recursos que necessitavam de exploração racional para verdadeiro
aproveitamento de seus variados préstimos material e econômico.
O encontro de vários domínios do conhecimento disponível ao sujeito que escreve
estruturava a literatura cientificista sobre a natureza. No exemplo de Paulino Nogueira há no
subtítulo da obra uma proposta clara de múltiplas formas de abordagem: “explicações
etymologicas, orthographicas, topográficas, historicas, therapeutica, etc.”

330

Ao descrever a

carnaúba, referenciou relatos de viagem, dicionários, relatórios de exposições universais, livros de
caráter científico produzidos na província e em outros países. Entre essas referências destaco
“Ensaio Estatístico da Província do Ceará” (1863) de Thomaz Pompeu e “Notice Sur Le Palmier
Carnauba” (1867) de Marcos Macedo: o primeiro produzido na província e o outro editado e
publicado em Paris, circulando na província logo depois. Desse modo, o jogo sistemático das
citações e referencias nesse tipo de escrita é substancial na compreensão do processo de construção
do conhecimento científico. Segundo Bruno Latour a construção da literatura científica, dá-se numa
rede coletiva onde cada sentença ou enunciado “pode ser tornado mais fato ou mais ficção,
dependendo como está inserida em outras” (LATOUR, 2000, p. 41). Desse modo, a partir de uma
330
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rede de ideias entrelaçada por diferentes sujeitos, obras, instituições, veículos de comunicação, etc.,
podemos dimensionar a ambiência histórica que tornou possível a configuração desses enunciados.
Entretanto, essa rede não é homogênea, mas construída a partir da seletividade das apropriações
feitas em cada escrito.
Descrever a natureza enfatizando suas propriedades e utilidades implicava discutir as
maneiras de aproveitamento e exploração dos recursos naturais que desencadeassem o progresso da
província/Nação. Segundo Augusto Pádua331 desde fins do século XVIII, vai se constituído no
Brasil uma tradição letrada de crítica ambiental. Nela as formas de uso vigentes da natureza são
fortemente criticadas, pois era marcado por grandes destruições das matas e outros domínios do
mundo natural. Essas ideias estão presentes na descrição da carnaúba, árvore amplamente derrubada
para construção de cercados de gado, construção de casas, queimadas para roçados, etc. Para os
letrados que estavam embasados no olhar científico, essas práticas são vistas como “destruidoras” e
que precisavam de um término, pois a carnaúba poderia vir a faltar.
Entre as diversas propriedades naturais da palmeira carnaúba foi também destacado o tempo
de desenvolvimento completo da palmeira que, segundo as observações de alguns homens de letras
dos oitocentos, levava cerca de duzentos anos. Desse modo, podemos ressaltar outro aspecto do
conhecimento científico naturalista no XIX do qual a carnaúba foi objeto: o tempo. Segundo
Romário Bastos, homens de ciência como Thomaz Pompeu, tomaram as referências temporais para
propor formas de gerir as sociedades, inclusive nas formas de uso da natureza (BASTOS, 2013, p.
18). Nesse sentido, uma palmeira que tinha um tempo de desenvolvimento lento não poderia ser
amplamente derrubada, pois viria a faltar no futuro. Isto é, a natureza e seus recursos são percebidos
como esgotáveis. Porém, outro ritmo de tempo perpassava a compreensão da necessidade de por
termo às derrubadas: o tempo do mercado.

Tempo, natureza e técnica na descrição cientificista/naturalista da carnaúba

Em 1851, o então presidente da província do Ceará, Dr.Joaqum Marcos d´Almeida Rego, em
uma resolução de 20 de outubro, proíbe o corte de carnaubeiras na província:
Fica prohibido em toda a província a extração da palha, ou seja, para
esteiras, ou qualquer fim, devendo as pessoas que se empregarem nestes
ramos de indústria cortar a palha sem derribar a árvore, sob pena de pagar 4
331

PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental no Brasil escravista,
1786-1888. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004.
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mil réis para as despesas da Câmara por carnaúba que derribar, ou 15 dias de
prisão.332
Surge uma questão: porque poderia ser efetuado o corte da palha enquanto que a árvore não
poderia ser derrubada? Um dos elementos que nos ajudam a entender essa questão é o grande
destaque que a cera ganha, na segunda metade do XIX, como produto de exportação a partir do
porto do Aracati e de Fortaleza gerando rendas significativas para a província333; além da produção
e comércio de velas fabricadas da cera, artefato muito usado na iluminação de casas na província.
Produtos esses produzidos a partir da extração da cera em pó presente na palha da carnaúba. Essa
dinâmica ganha mais visibilidade com os trabalhos de investigação no Ceará da Comissão
Científica (1859). Segundo Paulo César dos Santos, em seus estudos sobre as experiências e
representações vividas pelos cientistas da Comissão Científica, “no Ceará a economia e a
agricultura já eram analisadas e planos estavam sendo traçados para potencializar os usos da terra
na província” (SANTOS, 2011, p.108). Ou seja, a resolução defende um recurso de grande
potencial para a economia provincial.
Em 1863, Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, na obra “Ensaio Estatístico da Província do
Ceará”, ao descrever os recursos naturais da província destaca o importante papel da carnaúba na
economia alertando aos poderes locais sobre a urgência de por termo à destruição da carnaúba:
A Carnaúba – esta árvore da família das palmeiras é a mais prestimosa desta
província. O naturalista dr. Arruda Cam. Foi o primeiro que ensinou extrairlhe a cera [...] É de uma duração secular, presume-se que leva mais de 200
anos para chegar a seu desenvolvimento; [...] Um dia, quando os poderes
sociais cuidarem seriamente de seus interesses, se lembrarão tarde de pôr
cobro à destruição de uma árvore, que é uma verdadeira riqueza. (BRASIL,
1997 [1893], p. 170).
Thomaz Pompeu apresenta-se no mesmo debate que marca o século XIX sobre o uso
racional da natureza, mostrando convergência de ideias com Arruda Câmara, Marcos Macedo e
outros letrados do período ao inserir a carnaúba no debate de defesa contra a destruição dos recursos
naturais por parte da população dos sertões para interesses que não os do progresso industrial.334.

332
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Resolução nº. 539 Art.1 de 20 de outubro de 1851.
Thomaz Pompeu no Ensaio Estatístico da Província do Ceará (1864) calcula que entre 1850-1855, o valor total com
as exportações da cera foi de 2.657 réis, enquanto de 1855-1860, o valor aumenta para 14.800 réis.
“Nesse sentido há em Thomaz Pompeu o desejo de transformar as práticas dos agricultores. Pompeu estava ligado
aos sujeitos que defendiam a substituição das chamadas práticas ‘imprevidentes’ pelas ‘científicas’ onde o saber e a
ciência orientasse o caminho para a racionalização da produção.” (BASTOS, 2013, p. 27).
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Derrubá-la seria esgotar a fonte produtora do pó, devido o tempo lento do desenvolvimento natural
da árvore (200 anos) ser incompatível com a velocidade do mercado. Outro elemento da escrita do
intelectual diz respeito a não observância da regulamentação do governo provincial sobre a
carnaúba, tendo em vista ser um texto 12 anos após a regulamentação de 1851.
De modo que as restrições impostas pela legislação iam de encontro com práticas do
cotidiano da população interiorana que utilizava as diferentes partes da palmeira (troncos, raízes,
palmas, etc.). No testemunho dos viajantes estrangeiros (o viajante português, Koster; Kidder pastor
protestante inglês; Gardner, botânico escocês etc.) que passaram na Província do Ceará, e de outros
escritos sobre a palmeira, é possível dimensionarmos qual a função social da carnaúba na
construção da sobrevivência desses sujeitos. Na “Corografia Brasílica” (1817) do padre português
Aires de Casal, ao catalogar características geográficas das províncias do Brasil descreve a carnaúba
a partir de suas utilidades para a população do sertão do Ceará, informações recorrentes em diversos
relatos sobre a palmeira:

Várias as espécies de palmeiras, das quais a carnaúba é o vegetal mais
comum e útil deste país: pode fazer-se uma casa com ela, sem mais outro
ingrediente do que barro [...] Enquanto novas o âmago do tronco é tenro, e
dá-se aos animais na falta de outro alimento. Ainda se extrai dele uma sorte
de farinha, que é um recurso em tempo de fome. (CASAL, 1976, p. 285).
Percebe-se na descrição de Aires de Casal, que boa parte das técnicas e usos dos sertanejos
repousava sobre o tronco da carnaúba. Práticas essas que colocavam em risco o progresso da
Província do Ceará que repousava, sobretudo na palha

335

. Ou seja, a manutenção da sobrevivência

cotidiana entrava em atrito com o progresso. Nesta perspectiva, temos uma tensão de experiências
temporais, pois o sertanejo não está buscando construir um futuro a partir da carnaúba, mas na
escrita científica é apresentada como um horizonte próspero para a província, se aproveitada de
forma racional.
Nos oitocentos, particularmente na segunda metade, a carnaúba torna-se maior alvo da
descrição cientificista/naturalista que além de noticiarem suas múltiplas utilidades, apelavam para o
interesse do desenvolvimento de sua indústria. De modo que a notícia das técnicas e conhecimentos
científicos sobre a palmeira contribuiu para que as formas de aproveitamento da carnaúba por parte

335

Tendo em vista a indústria “Extractiva” que ganhava força na época a partir da comercialização da palha e da cera
e derivados como as velas. Informações do jornal Gazeta Oficial de 1863; Ensaio Estatístico da província do Ceará
de Thomas Pompeu de 1863.
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dos sertanejos - que implicava em cortes e derrubadas da palmeira - fossem denunciadas como
“imprevidentes” e “destruidoras”.
Luiz da Câmara Cascudo, em um ensaio sobre a carnaúba336, destaca que houve outros
estudos sobre a cera dela extraída, como o do químico inglês William Brande, que desenvolveu
pesquisas sobre o branqueamento da cera em Londres; o relato do naturalista brasileiro Manuel
Arruda da Câmara337 em “Ofício da almécega e da carnaúba” (1809) que noticiou a extração da cera
da palha da carnaúba. Mas é com a obra de Marcos Macedo, natural do Rio Grande do Norte,
estabelecido na região do Jaguaribe, no Ceará, que a pesquisa científica sobre a carnaúba ganha
maior sistematização. Dedicou um estudo específico sobre a carnaúba: Notice Sur Le Palmier
Carnauba, em 1867. Macedo converge com as ideias de Arruda Câmara e Thomaz Pompeu no
tocante a defesa contra a destruição por parte dos sertanejos, porém, a singularidade de seu trabalho
na Província repousa no fato de ter impulsionado a aplicação da pesquisa científica à iniciativa
industrial.
No ano de 1869 são publicados trechos da monografia Notice Sur Le Palmier Carnauba de
Marcos de Macedo no jornal O Cearense338. Tal obra havia sido editada em Paris no ano de 1867.
Sendo que seus estudos sobre a cera já datavam de 1836 quando disponibiliza fragmentos de cera
para análise na Sorbonne, instituição que frequentava339. Trata-se de um estudo sobre a carnaúba do
ponto de vista da sua exploração e propriedades, buscando para sua obra contribuições do
naturalismo, da química, botânica, entre outros. É central a ideia que para aproveitamento pleno das
propriedades da palmeira é preciso que ela estivesse sob o domínio das técnicas de melhoramento
da cera obtidas pela pesquisa científica aplicada à indústria:
Independente da cera que fornecem as folhas da carnaúba (palha da
carnaúba) formam por si mesmas um producto de valor considerável, mas
cuja importância só se poderá avaliar, quando a indústria moderna tiver
podido descobrir suas propriedades a asignalar sua utilidade.340
336
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extração de cera vegetal da palha da carnaúba, um potencial econômico. Classificando-a como Corypha Cerifera, tornaa objeto da Botânica que classificava o mundo vegetal em grupos, espécies, etc., de acordo com sua constituição
fisiológica. (THOMAS, 1988, p. 108) Nesse sentido a cera desempenha papel preponderante na classificação, revelando
como este escritor estava embasado nos critérios da História Natural que “abrangia a descrição dos três reinos da
natureza e também o conhecimento de sua utilidade.” (KURY, 2012, p.162). Arruda Câmara com seu trabalho dá maior
visibilidade às utilidades da carnaúba para os poderes políticos, sendo o primeiro o primeiro naturalista a descrevê-la.
338
Para este projeto foi encontrados dois fragmentos da monografia em duas edições do Jornal Cearense de 1868
traduzidos pelo próprio autor. Devido à numeração da continuação da publicação está em 2533, é possível especular
a monografia completa ou boa parte dela foi publicada.
339
Raimundo Girão. Evolução Histórica Cearense. Fortaleza, BNB, ETENE, 1985.
340
Trecho do texto de Marcos Macedo Notice Sur Le Palmier Carnauba (1867) publicado em 1869 no jornal O
337
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Ao noticiar possibilidades de desenvolvimento econômico com a carnaúba a partir da
pesquisa científica aplicada à indústria moderna, as ideias de Marcos Macedo contribuíram para o
fomento de uma imagem promissora sobre as utilidades da carnaúba como um horizonte de
progresso a partir do desenvolvimento do conhecimento científico sobre as potencialidades da
carnaúba para a indústria. Nessa perspectiva, Reinhart Koselleck em Futuro Passado, um estudo
sobre a experiência temporal da modernidade nos ajuda a compreender como a relação entre ciência
e técnica fomentou a construção de um horizonte de expectativa idealizado como progresso:
Passou a ser uma tese universal da experiência das invenções científicas e
de sua aplicação industrial que elas permitem esperar novos progressos, que
não podem ser previstos de antemão. [...] trouxe não obstante a certeza de
que as invenções e descobertas científicas iriam criar um mundo novo.
(KOSELLECK, 2009, p.321)
Embora já houvesse indícios de desenvolvimento no melhoramento da cera341 e o avanço no
mercado interprovincial e internacional, para Marcos Macedo era preciso “assinalar” utilidades
ainda não conhecidas da cera da carnaúba para a indústria moderna. Macedo não procura a
continuidade da situação vigente no tocante à indústria da carnaúba, era preciso “asignalar” o novo.
A novidade defendida pelo naturalista apresenta-se como indício da forma de experimentar o tempo
engendrado pelas ideias científicas dos oitocentos, pautado pela ideal de perfectibilidade
sintomática na experiência temporal da modernidade, como aponta François Hartog em seu estudo
sobre os regimes de historicidade, onde em nome de um futuro melhor há uma desvalorização do
passado e do presente (HARTOG, 2013, p. 33). Nessa perspectiva, a ausência de um olhar para o
futuro seria a causa da destruição de grande número dos carnaubais, ao invés do desenvolvimento
de uma cultura da carnaúba.

A grande abundância da carnaúba faz com que ninguém se preocupe e
medite em cuidar de sua cultura e activar seu crescimento, plantando-a em
terrenos apropriados a seu desenvolvimento. [...] É uma feliz inovação,
porque, além de um rendimento muito produtivo, a palmeira em questão,
contribui poderosamente a purificar o ar das regiões, onde cresce. 342

341

342

Cearense, na seção “Literatura”.
Em 1850, o jornal O Cearense noticia que Joaquim Sousa de Navarro ganhou do governo o privilégio de uso
exclusivo de um aparelho inventado por ele mesmo para branqueamento da cera.
Trecho de um fragmento da monografia de Marcos Macedo, traduzido pelo próprio autor, encontrada numa edição
do Jornal O Cearense de 1868. Podemos desse modo, inferir sobre a continuidade das práticas de derrubada da
carnaúba na Província, pois mesmo depois da publicação em 1867, é proposta uma tradução dela em 1868 em um
periódico. Sendo relevante que boa parte das obras aqui analisadas evoca a destruição da carnaúba mesmo depois
da resolução de 1851, que proibia a derruba da árvore.
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O bom ou o mau uso da carnaúba passaria pela gestão, ou mesmo noção de tempo das
pessoas. Para ele a ideia de inesgotabilidade era uma percepção temporal nociva, pois implicava em
destruição desmedida dos carnaubais derrubados para utilização doméstica ou mesmo as queimadas
para a prática da agricultura. Algumas dessas formas de apropriação da palmeira são destacadas
pelo autor como heranças de práticas indígenas (sobretudo os trabalhos com a palha); assim como
Thomaz Pompeu destaca as derrubadas e queimadas como herdeiras de hábitos indígenas 343. Assim
como Pompeu e Arruda Câmara, Macedo atribui a destruição da carnaúba à ideia de que ela seria
inesgotável por sua abundância. Não havendo preocupação com o futuro, aqueles que a derrubavam
apenas pensam no uso “imediato”. Nos dois autores a ação de uso voltada para um horizonte
rentável no povir é a atitude correta. A carnaúba, sob as técnicas modernas, tornava-se um horizonte
de futuro promissor para a província.
Ao serem objeto de uma escrita orientada por um ideal de progresso as técnicas de
aproveitamento da carnaúba praticadas pelos habitantes do sertão são estigmatizadas como
“herdeira dos hábitos aborígenes”, isto é, do passado indígena não civilizado.344 Logo o progresso
futuro da Província exigia, na visão de boa parte dos intelectuais dos oitocentos, a ruptura com esse
elemento de atraso do tempo passado.
Começa a configurar-se certa assimetria entre passado e futuro nas ideias que embasaram
essa escrita sobre a carnaúba é indício da apropriação da noção de progresso por parte dos sujeitos
construtores desses enunciados. A escrita, sob a perspectiva do progresso, temporalizou a carnaúba,
com um passado apreendido por meio de usos rudimentares, isto é, as queimadas e derrubadas que
ela era objeto. Assim como, a partir de suas potencialidades materiais, ela constitui-se num
“horizonte de expectativa” 345 para a província.
343

Cf.: BRASIL, Thomaz Pompeu de Souza. Memória sobre a conservação das matas, e arboricultura como
meio de melhorar o clima da província do Ceará. [1859]. Ed. fac-sim. Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara,
1997 e BRASIL, Thomaz Pompeu de Souza Memória sobre o clima e secas no Ceará. Rio de Janeiro: Tipografia
Nacional, 1877.
344
O passado do Ceará foi objeto de disputas entre projetos intelectuais como a literatura e a Historia, para construção
da nação a partir de um passado glorioso fortalecedor da identidade nacional. Nessa escrita, o lugar do índio é o
passado. A escrita de José de Alencar é reveladora de como os modos de utilização da carnaúba dos índios é objeto
do passado, embora em José de Alencar o índio não seja estigmatizado. Em Iracema ao retratar o início da obra
colonizadora das terras do Brasil, a carnaúba é utilizada na construção de uma palhoça. Em outro romance O
Sertanejo (1875), num momento de consolidação do processo colonizador nas terras cearenses, a partir das fazendas
de gado, existe uma censura aos cortes de carnaúbas, como atitudes asseveradas pelo colonizador, agente da
civilização. Nesse sentido ver: RAMOS, Francisco Régis Lopes. O Fato e a Fábula: o Ceará na Escrita da
História. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2012.
345
Os conceitos “espaço de experiência” e “horizonte de expectativa” do historiador alemão Reinhart Koselleck,
ajudam a entender como na experiência temporal da modernidade, o tempo histórico é feito da tensão entre passado
e futuro, isto é, “experiência” e “expectativa”. Pensando essas categorias temporais numa constante articulação
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Posto isso é significativo notar que a temporalização instituída, por essa escrita cientificista
sobre a carnaúba por via dos diferentes usos e potencialidades impõe analisar as técnicas de uso da
carnaúba (sejam as criticadas ou incentivadas pelos textos cientificistas) como elemento da
“produção da percepção do espaço e também da percepção do tempo” (SANTOS, 2002, p. 55)
Torna-se fundamental o estudo das diferentes técnicas de transformação da paisagem e do espaço
dos carnaubais como elemento para compreensão do conflito de temporalidades engendrado pela
escrita cientificista. Logo, a relação entre tempo, técnica e espaço é fundamental para a
compreensão das práticas e usos com a natureza nos oitocentos. Não é mera coincidência a
referência à percepção temporal de que a carnaúba é inesgotável fomentada pela sua abundancia
num vastíssimo espaço ocupado na Província e em outros domínios do império. Desde o período
colonial a carnaúba era derrubada para construção de cercados, currais e madeiramento nas
fazendas de gado; construção de casas (principalmente seu madeiramento), objetos como bicas para
bombeamento de água, bengalas, esteiras, redes, etc.; para alimentação do gado (palhas), da
população em tempo de seca: produção de uma espécie de goma e pó de café, palmito, etc. A
carnaúba estava mesclada à vida de grande parte dos habitantes do sertão, constituindo parte da
cultura material desde muito tempo. Não obstante, sua abundância ainda impunha admiração a
viajantes e cientistas como o botânico Freire Alemão, chefe da seção botânica da Comissão
Científica de 1859, ao descrever a paisagem no interior da província do Ceará:
Estas palmeiras são infinitas, por toda esta província é lugar em que não se
vê outra coisa e por léguas de extensão, todos os lugares baixos e úmidos,
vales e margens de rios, tudo está inteiramente coberto desta palmeira.
(ALEMÃO, 2006 [1859], p. 77).
Existiam outras árvores e recursos naturais que chamavam a atenção de cientistas, viajantes
e dos poderes políticos e econômicos, como por exemplo: o gado, o algodão, o café, a cana – de
açúcar, etc. Entretanto, mais do que qualquer outra árvore ou recurso dos domínios provinciais, a
carnaúba impunha à observação dos letrados um tempo longo de desenvolvimento: Thomaz
Pompeu e Paulino Nogueira ressaltam que ela leva 200 anos para seu desenvolvimento completo.
Um tempo bastante lento tendo em vista a velocidade das derrubadas praticadas no interior, assim
como incompatível com o tempo das transações comerciais da cera e outros produtos pelos portos
dinâmica: “Por isso não se pode conceber uma relação estática entre espaço de experiência e horizonte de
expectativa. Eles constituem uma diferença temporal no hoje, na medida em que entrelaçam passado e futuro de
maneira desigual. [...] talvez tenhamos ressaltado uma característica do tempo histórico que pode indicar sua
capacidade de se modificar.” (KOSELLEKCE, 2009, p.314).
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do Aracati e Fortaleza.
Vale destacar como o conhecimento científico no século XIX, especificamente a História
Natural começa a temporalizar a natureza, percebe que ela tem um tempo próprio para além do
tempo da cultura e da sociedade. Soma-se o fato dos letrados perceberem a natureza como fluxo
temporal, não apenas como um permanente ciclo de renovação das forças naturais. Logo, a
temporalidade sendo constitutiva da natureza ajudaria a compreender o longo tempo de
transformação e evolução sedimentado em diferentes extratos da constituição geológica e natural do
planeta. Não obstante, a temporalização da natureza impõe a urgência da esgotabilidade dos
recursos naturais, assim como a necessidade de técnicas e conhecimento científicos para apropriarse de forma racional e proveitosa sem por termo às fontes naturais. Nesse sentido, sendo a prática
da derruba bastante arraigada no cotidiano dos habitantes da província, assim como a potencialidade
comercial e industrial dos vastos usos causava espanto para os observadores letrados, o tempo
adquire centralidade na percepção e descrição de alguns dos letrados que descreveram a carnaúba
nos oitocentos, sendo possível inferir sobre como a carnaúba, entre vários outros recursos naturais,
aparece como elemento importante na significação do tempo natural em relação ao tempo social.

Combinar a História Natural com a História Social, colocar a sociedade na
natureza, implica necessariamente atribuir aos componentes naturais
“objetivos” a capacidade de condicionar significativamente a sociedade.
(DRUMMOND, 1991, p. 181).
Desse modo, analisar a carnaúba na escrita cientificista/naturalista sobre natureza implica
destacar como a natureza impõe elementos na configuração de sensibilidades e percepções sobre
tempo. Dessa maneira compreendemos que as formas de conceber ou vivenciar o tempo não
constitui uma instituição exclusivamente humana, mas constitui-se na relação com fatores metehistóricos que fogem ao controle humano [...] precondições naturais que possibilitam as
experiências temporais especificamente antropológicas. (KOSELLECK, 2014, p. 12) Sendo assim,
devemos considerar nas experiências temporais as relações entre natureza e cultura na determinação
dos tempos históricos.

Considerações Finais:

O campo de tensão entre temporalidades é fundamental afinal de contas na compreensão da
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sensibilidade sobre natureza que vai sendo instituída na segunda metade do século XIX no
Ceará/Império, da qual a carnaúba apresenta-se como elemento constitutivo. Os homens de ciência
além de verificarem um tempo próprio da carnaúba, instituem tempos diferenciados para as
diferentes técnicas e usos da mesma. Inserem as derrubadas e queimadas como herança do passado,
assim como só poderia ser medido o valor da carnaúba “quando a indústria moderna tiver podido
descobrir e asignalar sua utilidade.”346 Nesse sentido, na segunda metade do oitocentos no Brasil,
como sugere, Hermertes Araújo, vai começando delinear-se uma nova concepção de natureza, onde
tempo da natureza e da cultura estão postos em combinação:

No entanto, a visão do progresso não estava excluída do horizonte da nação,
haja vista a necessidade de sistematizar cada vez mais o trabalho sobre a
natureza para a obtenção de riquezas [...], pois, a ideia de uma natureza
cíclica e trágica combinava-se com uma visão da história concebida como
drama, como fluxo temporal em direção ao povir. (ARAÚJO, 2001, p. 156).
Em suma, este ensaio desenvolveu-se buscando compreender como a escrita
cientificista/naturalista sobre natureza - da qual a carnaúba foi objeto - ao articular categorias como:
ciência, técnica, tempo e natureza configura-se como dispositivo temporalizador da natureza. Como
aponta Koselleck: “ciência e técnica estabilizaram o progresso como sendo a diferença temporal
progressiva entre a experiência e a expectativa.” (KOSELLECK, 2006, p.321). Nesse sentido, o
tempo é percebido como campo de tensão entra passado e futuro, apreendido nas diferentes formas
de uso da carnaúba, tensão entre usos vistos como atraso e aqueles que garantem um futuro
promissor. O que nos leva afirmar que o objeto deste ensaio é um estudo sobre tempo, pois ao
analisarmos a escrita científica buscamos perceber a configuração escrita do tempo enquanto
percepção da natureza, assim como da ambiência histórica que tornou possível estes escritos e
ideias científicas.

Fontes:
ALEMÃO, Francisco Freire. Diário de viagem de Francisco Freire Alemão: Fortaleza – Crato,
1859. Fortaleza: Museu do Ceará, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, 2006.

346

Trecho da matéria “Notícia sobre a palmeira carnaúba” de Marcos Macedo no jornal Cearense de 1869. Disponível
em: www.hemerotecadigital.bn.br.
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A MEMÓRIA HISTÓRICA SANTANENSE NA DIMENSÃO DOS DEPOIMENTOS ORAIS
SOBRE O MUSEU DE PALEONTOLOGIA NO TEMPO PRESENTE
Edilânio Rodrigues Macário347
Rúbia Micheline Moreira Cavalcanti348

INTRODUÇÃO
A memória histórica de um povo se desenvolve mediante as elaborações de pensamentos
que são indispensáveis para a construção de sua História no tempo presente. Para tanto, as
dimensões psicológicas e subjetivas da memória são demasiadamente importantes na alimentação
das cadeias de memória desses sujeitos, essencialmente quando se fala dos modos que se
desenvolverem no tempo presente.
Em relação ao Museu de Paleontologia, o trabalho com depoimentos orais é de suma
importância, visto que cada personagem entende sua função no município aos seus modos, e com
isso acabam trazendo o passado à tona, conforme pode se vê na afirmação abaixo:

O passado espelhado no presente reproduz, através de narrativas, a dinâmica
da vida pessoal em conexão com processos coletivos. A reconstituição dessa
dinâmica da vida pessoal em conexão pelo processo de recordação, que inclui
ênfases, lapsos, esquecimentos, omissões, contribui para reconstituição do
que passou segundo o olhar de cada depoente (DELGADO, 2010: 16).
Nessas condições, podemos relacionar tais atributos à questão da fonte oral como sendo
necessários para se entender os diversos discursos que pavimentam a construção das diversificadas
representações acerca do Museu de Paleontologia de Santana do Cariri. Pontuamos que é preciso se
utilizar da História Oral como importante recurso para se trabalhar com a dimensão dos discursos
orais, e consequentemente, a elaboração da memória histórica destes cidadãos, trabalhando com o
passado e suas tessituras identitárias no presente.
Assim, é necessário entender que a identidade santanense é construída com base nas
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(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e graduando em Licenciatura Plena em História
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representações destas camadas de pensamento, as quais constroem e reconstroem discursos ao
longo do tempo. Sob tal efeito, a memória é configurada e construída no município dentro da
perspectiva da história oral, como elemento importante na confecção deste aparato memorialístico
sobre o Museu de Paleontologia.
Para tanto, tal empreendimento se mostra um elemento preciso e favorável ao
desenvolvimento deste trabalho e, no entanto, bastante eficaz para desenvolvermos uma pesquisa
pautada na metodologia da História Oral, uma vez que intentamos fazer uma conexão entre o que se
sabe, o que se viveu e o que se constrói a partir da memória que é recontada, tanto no sentido que
lhe é atribuído, quanto na identidade permeada nestes discursos.
Nessa linha de raciocínio, percebemos que as identidades que se encontram na cidade de
Santana do Cariri permutam conhecimentos tidos como essenciais para se entender as
características do Museu de Paleontologia no que tange à memória, posto que entendemos que são
cruciais para se construir a memória histórica daquele povo. Como se afirma no trecho que segue:

(...) a história como manifestação do fazer coletivo incorpora vivências
individuais e, por decorrência, no mínimo duas dimensões (...), que acopladas
conformam experiências únicas, através da dinâmica que reconstrói o passado
ao tecer sua representação no presente, plasmando em um único enredo a
trama das vivências coletivas (DELGADO,2010: 36).
Com efeito, a fonte oral pode acrescentar uma dimensão viva, trazendo novas perspectivas
à historiografia, pois o historiador, muitas vezes, necessita de documentos variados, não apenas os
escritos. Isso proporciona importantes conexões para a aludida pesquisa, porquanto se sublinha
relevantes passagens do saber santanense acerca do Museu de Paleontologia no passado em
contraste com os saberes que foram sendo absorvidos com o passar do tempo.
Nessa perspectiva, convém dizer que os trabalhos envolvendo Memória se desenvolvem a
partir da história oral como meio para se chegar e configurar possíveis resultados dentro da pesquisa
histórica. “Daí a necessidade de revelação propiciada pela memória para a construção do
conhecimento histórico, resultante de uma busca do tempo passado pelo momento histórico
presente” (JUCÁ, 2011: 44).
No trabalho com os depoimentos orais não importa a verdade intrinsecamente presente
neles, mas as experiências que vão sendo contadas e recontadas pelos personagens, as formas de
seleção para se construir uma narrativa e dar sentido a mesma a partir dos seus discursos. Conforme
destaca Portelli:
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O discurso da História Oral, então, é um discurso contaminado, é um
discurso multivocal, é um discurso que tem uma multidão de autores.
Não só o que assina a capa ou que tem o nome no artigo, pois os autores
são todos os que falaram e que estiveram no diálogo para que este livro,
este artigo, existisse (2010: 08).
Nessa linha de pensamento, demonstra-se que grande parte das entrevistas realizadas para
feitura deste estudo estão compostas de estratos de pensamento e discursos diferenciados, os quais
se configuraram diferentemente tanto no passado quanto no tempo presente. Isso significa que o uso
do passado é de essencial importância para se delinear as perspectivas que são relevantes no tempo
presente, as quais passam por exames e reorganizações no que tange aos discursos envolvendo a
memória elaborados pelos depoentes. As atribuições dadas ao Museu de Paleontologia nas
diferentes falas se dissipam eficazmente no tempo, ganhando novos olhares e novos arranjos para
tal instituição no tempo presente.
Dessa forma, a tais fontes compete o papel de atribuir um significado ao acontecimento
que informa diante do que se reconta, um novo meio de se enxergar e problematizar tal ocorrido,
surgindo daí a possibilidade de articulação a tal trabalho em xeque. Perscrutar novos juízos e, por
assim dizer, novas racionalizações para se entender a representação que se tem sobre o Museu de
Paleontologia podem ser tidos como empreendimentos eficazes para se tentar entender as
problemáticas levantadas neste trabalho.

AS RELAÇÕES ENTRE MEMÓRIA, TEMPO E OS DEPOIMENTOS ORAIS

O Museu de Paleontologia ganha conotações diferenciadas nas falas dos depoentes, dado
que se envolve formas complexas de seleção de memória, tempo e representações. Necessário
destacar o papel da memória, que se condiciona de maneira simbólica em tais depoimentos orais
aqui reproduzidos.
Preeminentemente, concebemos o ensejo de se construir experiências e referenciais
individuais e coletivos para se ter substratos nos quadros da vida em sociedade, de modo amiúde,
acerca do Museu de Paleontologia. Buscamos assim recorrer a uma identidade resultado da relação
que reúne tempo e memória, atestando que “a memória não se reduz apenas ao ato de recordar”
(DELGADO, 2010:35), mas também viver as experiências que se formulam, atribuindo significados
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diferenciados, nesse caso, em torno do Museu de Paleontologia.
Nesse ínterim, a transposição de emoções nos depoimentos são de relevante envergadura,
uma vez que dialogam e ancoram-se no ímpeto de que tal história oral pode suscitar questões, mas
jamais solucioná-las. Nisso, percebemos que tais conceitos são via de regra excelentes para tecer
representações as quais o santanense se ancora para dar sentido ao Museu de Paleontologia de sua
cidade, cuja tessitura citada é fluída, mas carregada de elementos individuais e coletivos
paralelamente que doravante serão imprescindíveis no que diz respeito à construção de sua memória
histórica.
A análise dos discursos destes depoentes aos quais se deseja trabalhar é importante, pois,
somada às tessituras do tempo histórico podem abrir vários leques de pesquisa e aquisição de
conhecimento. Sobre a memória, Delgado expressa que:

A memória traduz registros de espaços, tempos, experiências, imagens,
representações. Plena de substância social, é bordada de múltiplos fios e
incontáveis cores, que expressa a trama de existência, revelada por ênfases,
lapsos, omissões. É ressignificação do tempo, que fornece à História e às
Ciências Sociais matéria-prima para construção do conhecimento (2010:
61).
Grosso modo, em se tratando das memórias sobre o Museu de Paleontologia, percebemos
que os depoentes expressam várias colorações e estratos relativos ao papel da Instituição,
destacando o relevante apreço que têm pelos fósseis ali presentes. Valendo-se do conceito de
memória coletiva e dialogando com a história, percebemos a partir das discussões apresentadas, que
os depoimentos orais colhidos trazem elementos importantes para se discorrer sobre aspectos
relativos à questão da memória, uma vez que esta se constitui nos meandros de diversas malhas
temporais.
Outrossim, ao nos debruçarmos sobre os aspectos ligados aos discursos orais, nos
propomos a balizar nossas discussões a partir de alguns conceitos voltados para a memória que
ligam-se às discussões de tal trabalho, posto que “longe de ser o relicário ou a lata de lixo do
passado, a memória vive de crer nos possíveis, e de esperá-los, vigilante, à espreita” (JUCÁ, 2011:
45).
Por fim, frisamos que a memória é um elemento social que serve como base para os
indivíduos buscarem uma identidade, seja ela individual ou coletiva, oral ou escrita, cujas mesmas
podem se definir como manifestações do passado para servir ao presente e ao futuro. Nesse sentido,
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podemos dar enfoque às representações santanenses como uma busca em se criar identidades,
refletidas em cada época de formas diferenciadas pelos cidadãos ali presentes.

O MUSEU DE PALEONTOLOGIA NA DIMENSÃO DOS DISCURSOS ORAIS

Tendo em vista o grandioso papel que o Museu de Paleontologia desempenha em Santana
do Cariri, visamos fazer um levantamento sobre os depoimentos orais colhidos e a função que
desempenham na mentalidade de cada depoente em consonância com o papel que a memória tem
nestes discursos. Dentro desse objetivo, destacamos que:
Em se tratando dos depoimentos colhidos, percebemos a grandiosa função do Museu
presente no discurso da coordenação, a qual destaca que, “vêm pessoas de todos os lugares visitar o
Museu... nós temos os fósseis mais bem preservados do mundo (...)”349. A aludida entrevistada
representa o Museu como sendo de grande importância para preservação dos fósseis daquele lugar,
trazendo pessoas de fora para Santana do Cariri, a fim de conhecerem o patrimônio fossilífero ali
estabelecido.
Tal depoimento vai ao encontro do pensamento de outra entrevistada, quando assinala a
importância do Museu de Paleontologia para sua região, a qual busca amparo em aportes da
memória:

(...) O museu tem como intuito (...) não só expor, os fósseis que são
encontrados na região, assim como também é fonte de pesquisas (...) muitas
pessoas vêm de fora pra pesquisar, e como é de total relevância para se saber
e conhecer o passado, nosso passado, da região, né? O nosso passado, que
está contado nas rochas que são encontradas e nos fósseis da Bacia
Sedimentar do Araripe.350
Com base na proposta apresentada, visamos fazer um levantamento e análise das
representações envoltas no pensamento santanense sobre os significados atribuídos e reiterados ao
Museu de Paleontologia a partir dos artefatos fossilíferos ali presentes. Nesse contexto, é preciso
349
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Entrevista realizada com a coordenadora do Museu de Paleontologia, Paula Correia Nuvens, no dia 15 de janeiro
de 2014.
Entrevista realizada no dia 29 de março de 2015 com a estudante de Geografia da Universidade Regional do Cariri,
Maria Aldejane Lopes Silva.
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levar em consideração que tais interpretações partem de determinados discursos e algumas
abordagens cristalizadas e típicas do saber santanense, cujo foco se apresenta permeado por
nuances, aproximações e descontinuidades do tempo presente em consonância com os saberes do
tempo passado.
Nesse sentido, é preciso estarmos atentos para determinadas informações dadas pelos
moradores, à medida que se realiza tal pesquisa, atentando para a riqueza informacional presente
nos discursos tecidos. As entrevistas realizadas tiveram esse teor que buscava informações precisas
sobre os papéis e as representações sobre o Museu de Paleontologia.
Dentro destes discursos apresentados acima pelas depoentes, é notável perceber que as
pessoas saem de seus municípios, cidades vizinhas e até países para conhecer e desenvolver
pesquisas no Museu de Paleontologia da cidade. Para uma das depoentes, “o local serve como um
espaço de preservação, uma vez que, muitas pedras de peixe foram levadas de Santana do Cariri
(...)”

351

. O papel da instituição compete no âmbito de preservar os fósseis para o futuro da região

caririense e da memória que temos presente naquele espaço.
Nessa linha de raciocínio, percebemos ainda que a conscientização histórica do espaço é
relevante em algumas camadas de pensamento da memória histórica de Santana do Cariri. A
identidade santanense no que tange ao Museu se constitui diante da preservação dos artefatos
fossilíferos do lugar, ainda que haja problemáticas no que se refere ao seu resguardo. No
depoimento a seguir, é possível conhecer mais uma problemática presente nas suas falas, quando
destacam a ação dos contrabandistas de fósseis em Santana do Cariri antes da fundação do Museu:

(...) Os contrabandistas buscavam os peixes mais pequenos, pois os peixes
grandes não interessavam... pois os pequenos já eram encomendados... os de
grande porte, não interessavam. Interessavam os pequenos, de até dois
palmos, pois os compradores exigiam para coleção (...) particular, e eram
levados. Depois a procura foi por peixes grandes, para Museus (...), para
expor. Os ossos eram deixados por fora, não interessavam tanto (...) depois a
procura passou a ser peixes maiores, depois por ossos e depois insetos (...).352
Torna-se imperioso destacar que tal questão é um dos entraves que permeiam o município
ainda, estando presente de forma categórica nos dias atuais, embora já se tenha visto um intenso
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Entrevista realizada com a coordenadora do Museu de Paleontologia, Paula Correia Nuvens, no dia 15 de janeiro
de 2014.
Entrevista realizada com a coordenadora do Museu de Paleontologia, Paula Correia Nuvens, no dia 15 de janeiro
de 2014.
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combate. O Museu de Paleontologia recebe fósseis doados por aqueles que encontram no trabalho
com as Pedras Cariri, na cidade de Nova Olinda, principalmente ou por agricultores que os
encontram nas redondezas em tempos de chuva.
Nesse sentido, as atitudes que se tem em relação ao Museu corroboram para o ímpeto de
preservação dos artefatos fossilíferos, o que oportuniza perceber a conscientização que se arraiga
sobre o papel do Museu. Em mais um depoimento destacamos a visão uníssona lançada sobre o
contrabando:

(...) o contrabando é uma coisa... horrorosa. Primeiramente porque as pessoas
se aproveitam de algo de grande importância, tanto para a região quanto para
o estado (...). A partir dos fósseis há como decifrar, conhecer a vida, aqui
como era, nossos antepassados, os animais...(...).353
Para tanto, devemos levar em consideração que a venda destes artefatos era comum antes
da criação do Museu de Paleontologia, pois era uma forma de subsistência de algumas pessoas da
região, uma vez que as camadas sociais eram abatidas pela seca e falta de assistência social. Isto é
perceptível na fala da depoente abaixo, quando trata os fósseis por pedras de peixe:

(...) esse pessoal de Santana que eu sempre ouvia falar, que eles ia arrancar
pedras de peixe no Massapê354 pra vender pra esse pessoal de fora. Agora
assim, o lugar que esse pessoal morava, eu não sei não. (...) era uma renda
pra eles. Só que aí com o tempo, foi proibido. Faz muitos anos que foi
proibido (...).355
Daí a importância que o Museu carrega no tempo presente, pois a prática do tráfico de
fósseis era muito comum, como vimos na fala da depoente, “era uma fonte de renda”. Percebemos
também que o Museu é representado de forma peculiar, pois a venda de fósseis para os estrangeiros
era bastante usual.
O diálogo expositivo sobre a importância do Museu de Paleontologia ganha importância,
pois tem por base promover uma percepção visual e expressiva sobre sua função de preservar
aqueles fósseis, capazes de despertar sensações, sentimentos e evocações passadas por parte de seus
moradores. Em se tratando ainda da questão abordada, outra depoente sinaliza de modo divergente
353
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Entrevista realizada no dia 29 de março de 2015 com a estudante de Geografia da Universidade Regional do Cariri,
Maria Aldejane Lopes Silva.
Um dos povoados de Santana do Cariri, há aproximadamente 3 km da Sede do Município.
Entrevista realizada com a agricultora Maria Macário Batista no dia 10 de maio de 2015.
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no que toca ao contrabando:

(...) Eu não sou a favor, sabe? Porque assim... é um patrimônio histórico. É e
tem que ser tombado como patrimônio (...) se levar pra outros locais é ilegal.
É importante conhecer a história do lugar, mas de modo legal. Perde a
característica de ser um patrimônio (...) daquele lugar. 356
Tendo por base estas considerações, notamos que a grande maioria dos depoentes diz que
ao encontrar um fóssil, logo entregariam ao Museu, sabendo da dimensão e importância do mesmo
para a comunidade local e comunidades vizinhas, como se vê na passagem destacada por Maria
Aldejane Lopes Silva: “(...) Doava ao museu. Eu sei da importância da pesquisa na questão de
conhecer e investigar. Cada fóssil daquele que é encontrado é informação nova que aparece. Eu sei
dessa importância e doaria ao museu (...)”.
A distinção passado/presente que aparece aqui nos ocupa com o pensamento de que existe
na consciência coletiva, em particular, dos trabalhadores da região que doam os fósseis percebendo
a imprescindível atuação do Museu neste processo. Em um dos discursos, notamos a
conscientização sobre a alçada do Museu em relação à proteção dos artefatos fossilíferos, dado que
nas palavras dos doadores: “(...) Se eu doar pro Museu, deixar aqui no Museu de Santana, eu vou
poder trazer um amigo meu, um irmão meu, alguém meu que more fora pra vir visitar ele (...). Se eu
vender pra fora, nunca mais vou ver ele (...)” 357.
Torna-se necessário, antes de mais nada, chamar a atenção para a pertinência desta posição
de se evocar o passado/presente sob outras perspectivas, as quais nos permitem enxergar essa visão
consciente dos moradores da cidade para com a valorização ao patrimônio material, como foi visto
no depoimento apresentado acima. Tal enfoque denota a identidade santanense representada na
importância do Museu para a cidade.
Em sintonia com tais considerações, percebemos que a coordenadora também reitera o
papel crucial do Museu para a construção da identidade em Santana do Cariri evidenciada na
passagem abaixo:

(...) A importância do museu se dá primeiro para a Paleontologia. Há peças
aqui que não há em nenhum lugar do mundo. (...) São os fósseis mais bem
356
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Entrevista realizada com a moradora local Isabel Temóteo dos Santos no dia 13 de março de 2015.
Entrevista realizada com a coordenadora do Museu de Paleontologia, Paula Correia Nuvens, no dia 15 de janeiro
de 2014.
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preservados do mundo, encontrados na Bacia Sedimentar do Araripe (...).
Essa é a visão científica. (...) Se não existisse o Museu, haveria, segundo o
professor Plácido uma “sangria desatada”, que é os fósseis saírem de Santana
e jamais voltarem. (...) Tem um lugar pra expor, (...) traz pessoas de fora para
cá, de vários lugares do mundo... e lugares “desenvolvidos” (...). O museu é o
centro.358
Nessa linha de raciocínio, verificamos que a depoente destaca aspectos relevantes e de
riqueza incomparável no que representa o Museu de Paleontologia para a região e para a ciência.
Importante destacar sua fala quando prioriza e qualifica o Museu como sendo o centro, pois
percebemos a tessitura de desenvolvimento social trazido para a cidade, tida como polo turístico,
além do acervo documental e memorialístico.
Por meio do seu depoimento, é possível destacar a pertinência do Museu de Paleontologia
ali naquele espaço, dado que se não existisse, teria-se uma “sangria desatada”, visto que os fósseis
seriam levados em maior número e a região seria explorada de forma clandestina e de forma
ilimitada.
Nesse sentido, a importância da História Oral se destaca neste campo de pesquisas como
representante de realidades diferenciadas e verdades variadas, em que cada sujeito contempla sua
versão e seu papel social. Com base nisso, percebemos que nas palavras dos monitores do Museu de
Paleontologia, o mesmo ganha conotação de espaço de divulgação, disseminador de saberes sobre o
passado, memórias que trazem o passado à tona e suas representações e dinamismo no tempo
presente. “(...) Para cada grupo, apresentamos uma explicação diferente, sobre a história dos fósseis,
dos dinossauros (...) os interesses são diferentes. Para cada família se tem uma explicação diferente.
Por exemplo, um curso de Geologia, Biologia, História (...).” 359
Com efeito, percebemos a possibilidade de ressalvar o papel da memória dentro deste
contexto, tão logo a mesma é convocada para se fazer seleções, permeando identidades. Conforme
expressa Delgado (2010: 39) “a memória contém incomensuráveis potencialidades, destacando-se o
fato de trazer consigo a forte marca dos elementos e mitos fundadores, além dos elos que
conformam as identidades e as relações de poder”.
Em se tratando dos discursos levantados pelos jovens do município, destacamos a visão
que este dissemina, a saber: “(...) O Museu de Paleontologia é importante não só para o município,
mas em nível mundial. (...) os fósseis possuem conservação. Aqui em Santana eles possuem nível de
358
359

(Idem).
Entrevista realizada com o monitor do Museu de Paleontologia Thierry Salú, no dia 3 de outubro de 2014.
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conservação não vistos em nenhuma parte do mundo. (...)”.360

Nessas condições

percebemos que os sujeitos históricos que representam o Museu de Paleontologia podem ser
considerados participantes desta construção da memória histórica que estamos trabalhando. Os
mesmos possuem chancela histórica de grande voga na cidade de Santana do Cariri, pois está em
pauta a grande dimensão de complexidade imbuída na identidade social daquele espaço em relação
às memórias que povoam a mentalidade dos mesmos.
Nesse sentido, a memória está sempre presente de forma nostálgica nos discursos
construídos sobre o museu, perpassando diferentes discursos e dialogando com os saberes que se
enraízam no tempo presente. Com isso, a História Oral constrói também uma visão mais concreta
da dinâmica dos depoimentos colhidos, bem como demonstram a dosagem da representação do
museu em suas vidas.
RELAÇÃO MUSEU DE PALEONTOLOGIA E AÇÕES EDUCATIVAS NA VISÃO DOS
DEPOENTES

A memória histórica vem ganhando forças nas representações desencadeadas por vários
grupos de Santana do Cariri, quando falam do Museu de Paleontologia como um lugar social que
permeia seus espaços e de importância ímpar. Nesse sentido, é incontestável que vários discursos
componham tais empreendimentos, em vários setores da cidade. Falamos da importância da
memória, dada sua importância no tempo, bem como dos discursos que caracterizam o povo
santanense.
Em vista disso, percebemos que a efetivação das representações sobre o Museu de
Paleontologia, segue discursos elaborados pela vivência de seus depoentes, direcionando a
importância do Museu como espaço de saberes, quando o mesmo é representado pelos moradores,
de maneira enfática e direta da seguinte forma:

(...) diante de Santana ser um ponto turístico, da gente saber a importância
grande, que tem essa questão da nossa história, saber da nossa história, da
questão dos alunos terem conhecimento daquilo que aconteceu há muito
tempo, da história de Santana(...) saber tudo isso sobre o museu e conhecer. É
importante os alunos vivenciarem isto na prática, olhando, vendo as réplicas
lá no museu, ter um contato mais próximo, (...) eles visalizando, vão ter um
contato bem maior. Creio eu que um aula prática no museu, o aluno tendo
360

Entrevista realizada no dia 29 de março de 2015 com a estudante de Geografia da Universidade Regional do Cariri,
Maria Aldejane Lopes Silva.
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todas aquelas explicações é muito bom, (...) têm mais uma noção sobre o que
aconteceu lá (...).361
Não sem razão, o Museu além de ter o caráter destacado acima, é representado por uma das
depoentes pela sua essência peculiar, como: “importante para pesquisas, mas também para se
conhecer o passado da região, que está contado nas rochas que são encontradas e nos fósseis
encontrados na Bacia Sedimentar do Araripe”

362

. Para tanto, podemos comungar com as

representações que Delgado nos apresenta, visto que a seu juízo “narrativa, sujeitos, memórias,
histórias e identidades são olhares que permeiam tempos heterogêneos. É a história em construção.
São memórias que falam” (2010:44).
Diante dessas prerrogativas, é imperioso considerar que a relação entre tempo e espaço é
importante no que toca às perspectivas futuras sobre a Instituição. O santuário paleontológico
presente em Santana do Cariri permite que muitos dos personagens que moram ali se reconheçam
enquanto partícipes da construção das representações sobre o Museu, sentindo-se parte daquele
acervo. Daí a relevância de se trazer temas voltados à valorização do Patrimônio histórico em sala
de aula, conforme a autora nos informa abaixo:

A Educação Patrimonial vem com o intuito de desmistificar o senso comum,
fazendo com que os estudantes, a comunidade em geral percebam a sua casa,
sua escola, o seu bairro como patrimônios culturais pertencentes a sua
história. É sempre mais fácil e cômodo dar valor e significado ao que está
distante de nós, e muitas vezes o que está próximo torna-se invisível e não é
digno de ser valorizado e preservado (TEIXEIRA, 2008: 206).
Dentro desta perspectiva, nota-se a dimensão de riqueza do espaço social, que preserva
mais de dez mil peças, construindo uma identidade local e regional. Necessário focar na
importância de se trabalhar esta Educação Patrimonial nas escolas, tendo em vista a parceria com o
museu com vistas a oferecer maiores conhecimentos sobre tal espaço para os alunos. No que
concerne a tal questão, entendemos a necessidade de se adotar práticas e pontuar que “ao
trabalharmos questões referentes ao patrimônio no ambiente escolar, estamos oferecendo subsídios
para a construção do conhecimento e da valorização e preservação desses bens culturais, sejam eles
materiais, imateriais, naturais ou construídos” (TEIXEIRA, 2008: 206).
361
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Entrevista realizada no dia 13 de março de 2015 com a moradora de Santana do Cariri, Isabel Temóteo dos Santos.
Entrevista realizada no dia 29 de março de 2015 com a estudante de Geografia da Universidade Regional do Cariri,
Maria Aldejane Lopes Silva.
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Em consonância com tal prerrogativa, sobre a atuação do Museu de Paleontologia nas
escolas, uma das personagens entrevistadas é enfática ao asseverar elementos os quais julga
relevante para serem trabalhados em sala de aula, de modo a favorecer uma maior proximidade
entre ambos, senão vejamos:

(...) não estudei nada sobre museus na escola. (...) O professor, como
mediador da realidade, deveria trazer o contexto e a realidade do município.
Levar o aluno a conhecer o museu fazer o aluno entender porque esses fósseis
são encontrados aqui na região, o que significa os peixes de pedra, assim
conhecido popularmente (...).363
Assim, é inconteste destacar as proposições sobre a importância desta ponte estreita entre o
Museu de Paleontologia e as escolas do município, posto que a gramática abordada neste sentido é
extremamente importante no tempo presente. Por essa razão, ao ser interrogada quanto à questão
ligada ao significado que este espaço representa para o município como um todo, uma das
depoentes sentencia de forma contundente:

(...) Tudo. Importante demais, tanto na questão do ensino, o conhecimento
repassado para os alunos, (...) a curiosidade, pessoas que vêm de fora, o
turismo, o conhecimento de crianças, adultos, pessoas que vêm de fora, gera
renda, tanto pro conhecimento como pra questão da economia, quando eles
vêm e trazem recursos... o turismo é fonte de renda para o museu e ele está
ligado também a estes fatores(...).364
Face a questão é importante destacar que a ação educativa no âmbito turístico é colocada
na fala dos depoentes como ponte para consolidar a aproximação do museu com o caráter
identitário e cultural dos moradores da cidade. Como ressalva-se na passagem que segue, se faz
necessário “a curiosidade e o respeito pelas histórias locais do outro; o respeito pelo patrimônio que
testemunha o passado local; (...) a função e o valor das instituições incumbidas da conservação do
patrimônio e do estudo do passado” (CAINELLI e SHIMIDT, 2009: 153). Elencamos assim, em
mais um depoimento abaixo, no qual a depoente reclama a presença dos museus nas escolas,
reiterando que o mesmo deva:

(...) Transmitir conhecimento em que os alunos possam interagir... eles não
363
364

(Idem).
Entrevista realizada com a moradora de Santana do Cariri, Isabel Temóteo dos Santos no dia 13 de março de 2015.
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têm a chance de visitar. A escola precisa possibilitar que os alunos freqüentem
e tenham mais conhecimento sobre o museu. Precisamos fazer com que os
alunos tenham mais acesso e mais conhecimento, mais aproximação (...).365
Para tanto, levando em consideração as premissas destacadas, a mesma depoente
destrincha, decididamente fornecendo elementos propositivos, os direcionamentos que se poderia
ter em relação á Instituição e como visualiza as possibilidades de se ter uma ligação mais estreita
com o museu no futuro:
(...) Quando se fala em museu, (...) às vezes não se dá a grande importância
que se tem. (...) e aí começasse a ser trabalhado e conscientizado que lá ele
vai aprender, (...) poderá ser ainda mais... absorver ainda melhor... vai estar
em contato e diretamente lá com os fósseis... não uma vez esporadicamente,
mas ter uma linha de trabalho voltada pra isso, os alunos irem com maior
fluência (...). O museu de Paleontologia, muitos dos alunos não têm a noção e
dimensão que vem tendo (...).366
Dessa forma, percebemos que o Museu de Paleontologia ganha conotações variadas em
seus diversos discursos. Portanto, cada depoente seleciona versões para caracterizar e dar
significado ao museu, os quais, na mesma medida, compartilham memórias e apontam suas visões
particulares sobre a instituição e sua função no Município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar na construção da memória histórica de Santana do Cariri é tarefa de grande
importância para se trabalhar a construção da sua História e valorização de sua memória local. A
partir da problemática estabelecida aqui sobre o Museu de Paleontologia de Santana do Cariri, a
qual visa perceber as representações acerca deste no interstício 1985-2013, apresentam e carregam
função grandiosa de selecionar versões necessárias para se expressar os saberes que, notadamente,
realçam o espaço aludido.
Nesse sentido, levando em consideração estes fatores, destacamos as visões lançadas por
determinadas camadas de moradores da cidade para este patrimônio de importância inestimável,
uma vez que representaram o Museu de Paleontologia aos seus modos. A serviço da elaboração de
pensamento sobre as representações acerca do espaço museal, trabalhamos com os depoimentos
365

366

Entrevista realizada com a diretora da EMEIEF Joaquim Pinheiro de Meneses, Antônia Silvanir Cândido de Souza,
no dia 13 de março de 2015.
(Idem).
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orais, que foram de envergadura norteadora para o desenvolvimento dessa pesquisa e, certamente,
corroboraram para a verificação de como ocorre a construção da identidade santanense.
Além disso, é possível colocar em xeque, ainda nesse contexto, o perceber da elaboração
de memórias fluídas e carregadas de inúmeras versões destas memórias, sobretudo, no que concerne
ao patrimônio fossilífero ali presente. Nesse sentido, priorizamos falar sobre as singularidades dos
fósseis, que apesar de distantes quanto à história, pertencem às nossas realidades atuais, visto que
são parte do passado daquela região.
Embora semelhantes em alguns discursos, as representações eram tecidas com graus
diversos, malhas diferenciadas, em sintonia com as imagens constituídas por elementos importantes
nos pensamentos dos moradores, registrados na memória individual ou coletiva que percebemos no
modo de pensar dos habitantes da cidade.
Por fim, torna-se possível ainda articular e pensar como se constrói uma conscientização
histórica local a partir do conhecimento acerca dessas riquezas fossilíferas que permitem uma
identidade social para os moradores locais e que contam a história do lugar. O Museu de
Paleontologia é visto e reconhecido como espaço de informações, de exposição e como um
verdadeiro celeiro de artefatos fossilíferos encontrados apenas em Santana do Cariri, os quais muito
contribuem para a pesquisa científica e permitem a construção de uma identidade na aludida cidade.
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NATUREZA, CULTURA, IDENTIDADE E TURISMO: QUESTÕES E TENSÕES
CONSTITUTIVAS DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL NO GEOPARK
ARARIPE
José Italo Bezerra Viana367

No ano de 1950, um médico que se fez historiador na cidade do Crato escreveu um livro no
intuito de dar conta do “descobrimento, povoamento e costumes” da região do Cariri, lugar por ele
entendido como “um presente da Chapada do Araripe” (PINHEIRO, 2009, p. 21). Num discurso
que facilmente deslizava para a retórica da singularidade, Irineu Pinheiro foi um entre os tantos que
reverberaram a ideia de que o Cariri possuía uma natureza sublime, pitoresca e espetacular. Antes
dele, os viajantes que passaram por aquelas terras contribuíram, através de seus relatos, para
elaborar representações sobre o Cariri como um lugar sedutor e repleto de atrativos naturais. A
partir de uma percepção individual, foram fixados alguns pontos de representação coletiva que
avaliavam como pródiga a natureza daquela região: floresta densa e variada, longas e cristalinas
cascatas, temperatura amena, abundância de água e fertilidade do solo seriam os elementos
responsáveis por dotar o Cariri de uma feição de “oásis” em pleno sertão nordestino.
Embora essas representações tenham variado ao longo dos anos, considerando que as
convenções estéticas dependem de uma apropriação visual e de um observador historicamente
situado, elas permaneceram atribuindo à natureza um caráter sui generis, a partir da crença de que a
paisagem natural do Cariri possuiria uma aura encantada, alimentada por uma suposta relação
genuína com o passado de glórias. Este, por sua vez, daria forma, conteúdo e função aos projetos de
construção de identidades e de memórias que visavam dotar os espaços naturais e culturais de
sentidos vinculados a um caráter monumental.
As marcas da preocupação específica com a preservação da natureza e a definição de seu
caráter monumental podem ser encontradas nas páginas dos jornais, livros e revistas que circularam
na região do Cariri desde meados da década de 1950. Contudo, foi somente a partir dos anos 1970
que essa temática passou a ocupar lugar de destaque no discurso intelectual caririense, na defesa da
natureza como um “precioso patrimônio” que deveria estar a salvo do perigo da destruição e na
proposição de alternativas para sua preservação, notadamente pela via do turismo, entendido como
promissora fonte de desenvolvimento econômico daquela região.
367
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Bolsista do Programa de Demanda Social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). E-mail: italobezerra776@hotmail.com
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Dentre as possibilidades aventadas para o incremento da atividade turística no Cariri,
aquelas que deveriam ser desenvolvidas na extensão da Serra do Araripe foram sobejamente
destacadas. Num desses registros, o jornalista J. Lindemberg de Aquino368 imaginou algumas
situações de aproveitamento dos espaços, buscando descrever minuciosamente as potencialidades
turísticas da região:

Das maiores formações geológicas existentes dentro do Ceará, servindo de
divisão entre o nosso Estado e Pernambuco, [...], a Serra do Araripe tem um
comprimento de 18 léguas e largura variável entre 7 e 12 léguas. Do lado
pernambucano, por um capricho da natureza que muito nos favoreceu, a
formação da Araripe é granítica, aparecendo fontes com raras exceções. Mas
do lado cearense, de suas encostas e escarpas, além do belíssimo panorama
do Vale Verde aos seus pés (o que não acontece do lado de lá, onde o sertão
adusto nos espeta), temos o deslumbramento fascinante de dezenas de fontes
perenes, 36 somente no município do Crato, que somada aos veios d’água,
[...], somam a 71 maravilhas da natureza [...]. Ao pé da Serra, se
aproveitados os recursos que a natureza nos pôs às mãos, poderíamos ter
balneários de incontáveis belezas, com as águas barradas, proporcionando
banhos excelentes e, sobretudo, a criação de clubes campestres, sociedades
recreativas [...]. Voltando ao alto da Serra, poderíamos ter estação de
repouso (o clima é muito saudável oscilando sempre de 17 a 20 graus) [...],
hotéis panorâmicos, belvederes etc [...]. Sem esses elementos não se pode,
jamais, imaginar sequer em se fazer turismo, muito menos em atrair turistas.
Por enquanto só temos condições. A natureza latente a oferecer tudo
(Revista Região, Ano I, nº 01, 25/07/1971, p. 10-11).
As observações do referido jornalista veiculavam um olhar que queria evidenciar as
peculiaridades naturais do espaço físico, considerando as condições climáticas como
prenunciadoras das potencialidades turísticas da Serra do Araripe. Se o clima ameno era propício
para as atividades de lazer voltadas ao turismo, Aquino também considerava importante valorizar os
aspectos culturais como o “folclore regional”, as “bonitas feiras semanais”, a “bucólica moagem da
cana” e a “arte regional”. Na sua visão, tais aspectos seriam capazes de garantir um fluxo
permanente de turistas, além de colocar em evidência a riqueza daquele “inesgotável patrimônio”

368

O radialista João Lindemberg de Aquino foi um dos mais assíduos entusiastas da promoção do turismo na região
do Cariri, sobretudo na cidade do Crato. Por sua extensa atuação na imprensa falada e escrita ele dispunha de
prestígio e espaço suficientes para defesa dessa causa. Ocupante da cadeira número 01 da Seção de Letras do
Instituto Cultural do Cariri, que tinha como patrono o Padre Ibiapina, Aquino foi secretário geral, tesoureiro e, a
partir do ano de 1976, presidente do ICC, atuando ainda como diretor e redator da Revista Itaytera, órgão oficial do
referido instituto. Cf: BORGES, Raimundo de Oliveira. O Crato intelectual: dados bio-bibliográficos. Crato:
Coleção Itaytera, 1995, p. 157-69.
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(Idem).
Note-se que ao defender a potencialidade turística da região do Cariri, Lindemberg de
Aquino demonstrava compreender que um espaço turístico não é feito apenas de condições
propícias e latentes, posto que ele depende de uma construção cultural capaz de dar sentido e
significado às coisas, com desdobramentos os mais variados. Nesse sentido, sua preocupação
parecia estar em sintonia com uma discussão muito mais ampla, expressa em normativas
internacionais como o documento chamado Normas de Quito (1967), que reservou um lugar de
destaque para a atividade turística na (re)valorização do patrimônio. As palavras de Aquino também
indicam certo entrosamento com o Compromisso de Brasília (1970), uma carta patrimonial que
manifestou apoio ao fomento de políticas de proteção à natureza e aos “bens culturais de valor
regional” (CURY, 2000, p. 138). Convém ressaltar que os argumentos desta carta foram ratificados
pelo Compromisso de Salvador (1971), com recomendações para o desenvolvimento do turismo
com vistas “à preservação e valorização dos monumentos naturais e de valor cultural” (Idem, p.
145).
A preocupação exposta em tais documentos, e o reconhecimento de que a proteção e
preservação da natureza como um bem patrimonial era uma questão que ultrapassava os limites das
fronteiras nacionais, repercutiu de modo mais ampliado quando a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) adotou a Convenção para a Proteção do
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972), definindo, a partir de então, o patrimônio sob um
duplo aspecto, cultural e natural (HARTOG, 2013). Vinte anos após essa convenção, a cidade do
Rio de Janeiro sediou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
também conhecida como ECO 92, ocasião em que os temas da proteção e preservação ambiental
foram reunidos no documento denominado de Agenda 21, definida pelo Ministério do Meio
Ambiente do Brasil como sendo um “instrumento de planejamento para a construção de sociedades
sustentáveis, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica”369.
Para Silvia Zanirato e Wagner Ribeiro (2006), teria sido nesse momento “que emergiu uma outra
compreensão do patrimônio natural, com o reconhecimento da importância dos conhecimentos
tradicionais para a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica” (idem, p. 260).
Entre as diretrizes da Agenda 21, havia ainda a orientação para que as medidas de proteção
e preservação ambiental pudessem incluir roteiros adequados à compreensão dos processos

369

Ver: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21 Acesso em 22/04/2014.
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biológicos e geológicos nas mais diversas partes do planeta. Neste âmbito, a UNESCO lançou, em
2001, um programa de geoparques com o objetivo de valorizar e proteger regiões que
apresentassem relevantes testemunhos acerca de “histórias da terra, do meio ambiente e da cultura”
(CEARÁ, 2012).
Nesse quadro de atribuição de valor patrimonial aos “atrativos naturais”, o projeto do
Geopark Araripe foi desenvolvido pela Universidade Regional do Cariri (URCA), com o apoio da
Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e em colaboração com o Museu de Paleontologia de
Santana do Cariri, instituição pertencente à URCA. Em 2004, um convênio firmado entre as
referidas universidades traçou ações comuns no sentido de promover pesquisas paleontológicas e
geológicas que tornassem o Cariri “um destino turístico qualificado no âmbito do setor de serviços e
nas questões relacionadas à conservação, proteção e preservação do patrimônio ambiental: natureza
e cultura” (CARTAXO FILHO, 2008, p. 14).
Após uma série de pesquisas e visitas técnicas, o Geopark Araripe foi reconhecido pela
UNESCO, no ano de 2006, como o primeiro geoparque do continente americano, passando a fazer
parte da rede internacional do programa de geoconservação da Divisão de Ciências da Terra daquela
organização, voltada principalmente à promoção e proteção de territórios considerados como sendo
portadores de relevantes valores para o patrimônio geológico, paleontológico, educacional e cultural
da humanidade (GONÇALVES; FEITOSA, 2010, p. 15).
Logo após um ano da conquista do selo da UNESCO, em grande parte fruto de sua
vertente paleontológica, o projeto do Geopark Araripe recebeu o Prêmio Rodrigo Mello Franco de
Andrade, concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), na
categoria Proteção do Patrimônio Natural e Arqueológico. Naquela época, o prêmio deu um sopro
de esperança ao projeto que então se iniciava:

Além do legado geológico de significado internacional, devido ao valor
científico e educacional, assim como às suas qualidades estéticas e de
raridade, o Geopark abrange aspectos arqueológico, ecológico, histórico e
cultural. Da mesma forma, seu impacto não se restringe ao âmbito local,
com ressonância nacional e global, com a proposta de proteger um local
geologicamente importante com um aparato legal e planejamento local,
exigindo a elaboração de um projeto de gestão capaz de promover o
desenvolvimento socioeconômico local que garanta a conservação e
promoção do legado geológico. [...] O Selo Geopark, atribuído pela Unesco
à região, tem um prazo de três anos definido para a edificação de toda esta
infraestrutura física, científica, educacional, cultural, de visitação turística,
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de proteção e conservação do legado geológico, condição para a
manutenção do Selo (Jornal Diário do Nordeste, Caderno Cidades, edição
online, 03/08/2007).
Contudo, a divulgação entusiasmada do reconhecimento por parte dos órgãos internacional
e nacional não livrou o referido geoparque das dificuldades de estruturação. Passados dois anos de
sua oficialização, o mesmo jornal Diário do Nordeste publicou uma matéria, assinada pela jornalista
Maristela Crispim, apontando o risco que o Geopark Araripe estaria correndo de perder o selo da
UNESCO. A notícia dizia o seguinte:

[...] planos, projetos, promessas e divulgação não garantem a preservação do
patrimônio, o Estado deve ser submetido, em 2009, a nova avaliação da
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(Unesco) e, não preenchendo os requisitos, pode perder o selo Geopark. O
reconhecimento internacional ainda carece do equivalente local, no que diz
respeito a investimentos concretos para a garantia da preservação desse
grande patrimônio geológico presente na Bacia Sedimentar do Araripe [...].
O Geopark Araripe é composto por uma rede de monumentos naturais,
selecionados por conter os registros mais relevantes da formação geológica
da região, essenciais para a compreensão da evolução do planeta. Sua
missão principal é preservar esses patrimônios naturais e divulgar a história
da Terra por seus registros geo-paleontológicos, missão esta que ainda
carece de muitos investimentos [...]. Esse abandono, além de ameaçar a
integridade desses patrimônios naturais, afugenta potenciais turistas, que
não veem atrativos ou segurança para permanecerem naqueles locais e
afugenta também os investimentos que a região atrai, em função,
principalmente, do turismo e da pesquisa relacionada à Paleontologia,
Geologia, Arqueologia e outros (Caderno Regional, edição online,
05/01/2009).
Acompanhando a matéria, entende-se que a jornalista estava se referindo à falta de
sinalização e de infraestrutura de acesso aos geossítios, ou geotopes, que compunham o território do
geoparque370. Segundo Maristela Crispim, o abandono e a depredação resultavam da indisposição

370

Atualmente, o Geopark Araripe, com aproximadamente quatro mil quilômetros quadrados de extensão, possui nove
geossítios, a saber: Colina do Horto (Juazeiro); Floresta Petrificada do Cariri e Cachoeira de Missão Velha (Missão
Velha); Batateiras (Crato); Pedra Cariri (Nova Olinda); Parque dos Pterossauros (Santana do Cariri); Riacho do
Meio (Barbalha); Ponte de Pedra (CE- 292, entre Crato e Nova Olinda); e Pontal de Santa Cruz (Santana do Cariri).
Em 2011 foi feita uma revisão e concluída a complementação do inventário do patrimônio geológico do Geopark
Araripe, tendo como base indicativa os 59 geossítios previamente identificados no Dossiê de Candidatura do
Geopark Araripe à UNESCO em 2005. De acordo com Vilas Boas (2012, p. 34), o objetivo deste trabalho seria
“rever, caracterizar e avaliar todas as ocorrências geológicas singulares do território, seu enquadramento holístico,
seus potenciais usos e necessidades de conservação, como também a sua relevância (internacional, nacional,
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política por parte do Governo do Estado do Ceará de valorizar aquele geoparque. Este, por sua vez,
rebateu as críticas afirmando ser o Geopark Araripe uma das suas prioridades, haja vista “coincidir
geograficamente” com o Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional do Ceará - Cidades do
Ceará - Cariri Central, ligado à Secretaria Estadual das Cidades, mas que só teve início efetivo a
partir do ano de 2010371.
Pelo que consta no documento chamado “Termo de Referência”, relativo aos serviços de
elaboração do Plano de Negócios do Geopark Araripe (CEARÁ, 2012), cabia ao Projeto Cidades do
Ceará (Cariri Central) o apoio à infraestrutura dos geossítios e aquisição de bens de consumo, como
os de informática e mobiliário, além das ações de fortalecimento e difusão do turismo na região.
Porém, o próprio geoparque deu indícios de que o Governo do Estado não estaria cumprindo o
papel que lhe fora destinado, de modo que chegou a publicar em sua página na internet: “Geopark
Araripe: Patrimônio da humanidade reconhecido pela UNESCO, mas não pelo Estado do Ceará"372.
Vale ressaltar que as denúncias de abandono da área sob circunscrição daquele geoparque
vêm de longa data. Em 2008, semelhantes situações inquietavam o então curador do Plano de
Divulgação do Geopark Araripe, o arquiteto José Sales Costa Filho. Para ele, a maneira efetiva de
solucionar os problemas seria através da patrimonialização do geoparque. Na sua compreensão, isso
deveria ser feito da seguinte forma:

A Instrução de Tombamento do Geopark Araripe é o primeiro passo para
consolidação deste sistema de áreas naturais de interesse geológico,
paleontológico e paisagístico. Sem a Instrução de Tombamento e as ações
consequentes da mesma, como o próprio tombamento, e as desapropriações
das situações, hoje em mãos de particulares, e por isto mesmo sujeitas a
interferências diversas, [estas áreas] não poderão ser protegidas. Só a partir
da Instrução de Tombamento é que o Geopark Araripe terá a inclusão dos
geotopes no SNUC/ Sistema Nacional de Unidades de Conservação, uma
medida urgente [...]. Todos os geotopes sem exceção estão sob esta condição
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regional ou local)”. A nova avaliação identificou 26 geossítios, e atribuiu a 17 deles o caráter de relevância regional,
enquanto 6 teriam relevância nacional e 3 seriam internacionalmente relevantes. Para melhor compreensão desse
assunto, ver: VILAS BOAS, Mariana Pinheiro. Património paleontológico do Geopark Araripe (Ceará, Brasil):
análise e propostas de conservação. Dissertação de Mestrado em Patrimônio Geológico e Geoconservação. 2012,
Universidade do Minho, Portugal.
Lançado em 2008, este projeto tinha por objetivo “estimular a economia, melhorar a infraestrutura urbana e
proporcionar o desenvolvimento socioeconômico de cada município do Cariri”. Para tanto, foram investidos cerca
de R$ 130 milhões em qualificação territorial (infraestrutura viária e de transportes) e nas atividades de inovação e
apoio ao setor privado, com destaque para a produção de calçados e o setor turístico. Cf:
http://www.cidades.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=43448:projeto&catid=12:categoria
-4 Acesso em 25/03/2014.
Cf. http://geoparkararipe.blogspot.com.br/2014/06/geopark-araripe.html). Acesso em 20 de Julho de 2014.
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de risco, mesmo aqueles que estão parcialmente protegidos por Legislação
Municipal. O reconhecimento da UNESCO, embora importantíssimo e
fundamental, por si só não garante a preservação. Não se trata de uma
discussão acadêmica, mas da realização do rito legal de proteção e
preservação dos geotopes [...]. Não podemos, em nenhuma hipótese,
cometer o erro de deixar a Instrução de Tombamento e o próprio
Tombamento
para
‘depois’
(Disponível
em:
http://geoparkararipe.blogspot.com.br/2008/01/instruo-de-tombamento-dogeopark.html. Acesso em 23/04/2014).
É interessante notar que Costa Filho em nenhum momento discutiu a efetiva presença ou a
ausência desse patrimônio, porque do seu ponto de vista ele de fato existia. Sendo assim,
considerava incontestável a urgência de políticas públicas voltadas à proteção e preservação do
Geopark Araripe. Ora, a insistência na necessidade do tombamento bem demonstra como o
reconhecimento do valor patrimonial está inserido num lugar de tensões, repleto de disputas e
interesses diversificados. Diante disso, reforça-se o argumento de que o patrimônio cultural não fala
de significados imanentes, posto que ele necessita de instrumentos de mediação para produzir
efeitos e sentidos que são igualmente constituídos num terreno fértil de lutas de representação.
Essa arena de disputas tem indicações nítidas no caso relacionado ao projeto de
reurbanização da Rua do Horto, inserida no geossítio Colina do Horto, em Juazeiro do Norte, que
mobilizou diferentes opiniões no correr dos dias do mês de março do ano de 2008. A controvérsia
girava em torno da seguinte questão: manter o calçamento do tipo pedra tosca na ladeira que dá
acesso à estátua do Padre Cícero ou substituir as tais pedras por paralelepípedo.
Na imprensa escrita a polêmica foi registrada pela jornalista Elizângela Santos, que se
demonstrava contrária ao referido projeto por entender que ele representaria a “descaracterização da
história de Juazeiro do Norte”, principalmente numa rua que, segundo a sua avaliação, “já deveria
ter sido tombada pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional”. Ao
lado de seus argumentos, ela também apresentou a opinião de outras pessoas:

A Rua do Horto, que dá acesso à Colina do Horto pela estrada antiga, onde
se encontra a estátua do Padre Cícero, conforme anúncio da Prefeitura
Municipal, deverá receber, a partir da assinatura da ordem de serviço, no dia
do aniversário do fundador da cidade, próximo dia 24 de março, uma nova
‘roupagem’. A pedra tosca de décadas será substituída pelo paralelepípedo.
A justificativa da administração é revitalizar a rua, que se encontra, em
alguns trechos, praticamente sem condições de tráfego.
Os moradores são unânimes na melhoria, mas a substituição da pedra divide
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opiniões, tanto de moradores como de historiadores da cidade. Segundo o
escritor, historiador e pesquisador da história do Padre Cícero e de Juazeiro,
Raimundo Araújo, é um absurdo a mudança proposta [...]. ‘Seria mexer num
capítulo da história de Juazeiro. Ela foi feita daquela forma para ficar até o
final dos tempos’, afirma o professor Araújo. Ele ressalta as pedras como
testemunho do sacrifício dos romeiros [...]. Para o historiador, é como se
magoasse a história, numa falta de sensibilidade sem precedentes. [...]. Aos
poucos, segundo ele, a história vai minando, e os políticos se aproveitam das
melhorias propostas para ganharem votos sem se preocupar com o passado,
a identidade do povo’. Já o historiador e também pesquisador de Juazeiro e
do Padre Cícero, Daniel Walker, ressalta a importância da preservação da
pedra tosca ao invés do paralelepípedo, mas destaca uma pedra de melhor
qualidade, afixada com cimento e não com areia como aconteceu com a que
continua há quase quatro décadas [...]. O prefeito de Juazeiro do Norte,
Raimundo Macedo, ressalta a importância de promover melhorias no local e
diz que este é apenas o início do trabalho de revitalização da Rua do Horto
(Jornal Diário do Nordeste, Caderno Regional online, 18/03/2008).
A nova pavimentação da Rua do Horto representava, naquele contexto, o início de um
processo de reurbanização que contava com o investimento do Banco Mundial – algo em torno de
setenta milhões de reais –, para incrementar a atividade turística na cidade de Juazeiro do Norte. Tal
projeto teria sido visto com bons olhos por Benigna Maria Carmino, uma das moradoras da Rua do
Horto ouvida pela citada reportagem, pois, na sua opinião, "o que importa é que seja feita na antiga
rua uma estrada boa, porque aqui não tem mais estrada que preste”. No entanto, outro morador,
chamado Cícero Alves, expressou um pensamento bem diferente: "É triste ver a retirada desse
calçamento. São décadas de uma história que não deve ser destruída em Juazeiro" (idem).
A despeito da divergência de opiniões, o paralelepípedo venceu a batalha, mas não resistiu
incólume à força da natureza. Em 2011, as fortes chuvas danificaram todo o calçamento da Rua do
Horto, dificultando a passagem de pedestres e veículos. Na ocasião, um órgão da imprensa local
divulgou:

Como a maioria das pavimentações em Juazeiro não existe nenhuma
drenagem, quando chove forte, as águas levam boa parte do calçamento ou
asfalto. Os estragos da ladeira do horto eram esperados e a prefeitura vai ter
muito trabalho para recuperar todo trecho. Quem mora na subida do horto
espera que a recuperação seja feita com uma dosagem de cimento forte, para
evitar
novos
problemas
(Disponível
em:
http://www.tvpadrecicero.com.br/exibir_noticia.php?id=2561).
Sem desprezar a importância de outras questões que cercam este assunto, quero destacar
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que a tensão constituída em torno da reurbanização da Rua do Horto evidencia como o problema do
patrimônio se processa entre o tangível e o intangível, ou material e imaterial. Afinal, os romeiros
do Padre Cícero tem uma relação especial com aquele caminho, que é considerado por muitos como
um espaço sagrado, lugar de penitência cujas promessas deveriam ser pagas no enfretamento das
irregulares pedras toscas, justificando daí a rejeição à “comodidade” oferecida pelo paralelepípedo
que, de resto, significaria a destruição dos traços deixados pelo padre Cícero Romão Batista naquela
espécie de “paraíso encantado”, onde “um lado é rua e o outro é favorecido pra fazer roça”
(PINHO, 2004, p. 17).
A intervenção na Rua do Horto, enquanto espaço integrante de um dos geotopes do
Geopark Araripe, retomou a discussão da política do tombamento como forma eficaz de proteção e
preservação do patrimônio natural. Vale ressaltar que o Decreto-Lei 25/1937, que organizou o
patrimônio histórico e artístico brasileiro, já indicava uma concepção integrada de patrimônio,
associando conservação da natureza aos temas de interesse público, fosse por sua vinculação a fatos
históricos memoráveis ou pela “feição notável” dos chamados monumentos naturais.
De acordo com Carlos Fernando Delphim, o interesse do IPHAN nessa área teria sido
demonstrado logo após sua criação, quando a entidade promoveu o tombamento de “morros,
penhascos e pontões rochosos da zona costeira, grutas e outros elementos, pelo valor geológico ou
por sua associação a conjuntos paisagísticos” (2009, p. 76). Além do tombamento, os principais
mecanismos de defesa do meio ambiente e do patrimônio natural na legislação brasileira são: Áreas
de Reserva Legal Florestal (Código Florestal, art. 1º, § 2º, III), Áreas de Preservação Permanente –
APP (Código Florestal, art. 2º) e Unidades de Conservação – UC (Lei 9.985/2000), sendo que estas
últimas estão divididas em dois grupos, a saber: de proteção integral e de uso sustentável.
O Geopark Araripe atualmente abriga no seu território onze Unidades de Conservação,
criadas em âmbito federal, estadual, municipal e privado373, sendo sete delas inseridas no grupo de
Proteção Integral, que admite apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, cuja atividade
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Protegidas no âmbito federal: Floresta Nacional do Araripe (Missão Velha, Barbalha, Crato, Jardim e Santana do
Cariri); Área de Proteção Ambiental – APA da Chapada do Araripe (38 municípios dos estados do CE, PE, PI,
dentre eles Crato, Barbalha, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri). Na esfera estadual: Parque Estadual
do Sítio Fundão (Crato); Monumento Natural Sítio Canabrava e Monumento Natural Sítio Riacho do Meio
(Barbalha); Monumento Natural Pontal da Santa Cruz (Santana do Cariri); Monumento Natural Cachoeira de
Missão Velha (Missão Velha). No âmbito municipal: Parque Ecológico das Timbaúbas (Juazeiro do Norte); Parque
Ecológico Luis Roberto Correia Sampaio (Barbalha); Parque Natural Municipal Cachoeira de Missão Velha –
BioParque (Missão Velha). No domínio privado encontra-se a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
Arajara Park (Barbalha). Cf. CEARÁ. Geopark Araripe: Histórias da Terra, do Meio Ambiente e da Cultura.
Universidade Regional do Cariri. Crato, 2012.
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turística pode ser tomada como exemplo. As demais unidades integram o grupo de uso sustentável,
em que a exploração parcial dos recursos naturais é permitida (CEARÁ, 2012, p. 60). De fato, essa
classificação dá legitimidade material e simbólica aos projetos de patrimonialização da natureza
engendrados pelo Geopark Araripe, somando-se aos aspectos da preservação e proteção deste
“patrimônio geológico e paleontológico” um roteiro de desenvolvimento regional integrado que tem
no turismo seu principal ponto de sustentação. Nas palavras do geólogo francês Guy Martini, o
geoparque “é um território ‘vivo’, resultado do encontro entre o Homem, a Natureza e o Tempo” e,
no caso do Geopark Araripe, a especificidade estaria marcada pelos “excepcionais depósitos
fossilíferos, a rica história e a cultura local, a peculiar religiosidade, o belo artesanato e a deliciosa
gastronomia” (idem, p. 12), sendo estes os elementos privilegiados na divulgação de seu projeto.
Para tanto, folders, guias turísticos, peças publicitárias no rádio, na televisão e na internet,
bem como pela publicação de livros, produções de xilogravuras e folhetos de cordel, apresentam o
Geopark Araripe e a paisagem do Cariri como fosse um espetáculo da natureza e da cultura,
também transformada em marca, com produtos comerciais chamados “geoprodutos”, que visam
produzir uma essência que se imagina fator de distinção daquela região, sobretudo em relação a
outras partes do semiárido nordestino, tendo entre os seus objetivos atrair turistas para um lugar que
seria particularmente especial.
Essa disposição faz lembrar as observações da historiadora Françoise Choay (2006),
quando ela chama a atenção para a dupla função que o patrimônio adquire na esfera da planificação
econômica, servindo tanto para propiciar prazer e saber quanto para ser consumido como um
simples produto, um objeto “coisificado”. Sintomático desse processo de fetichização do patrimônio
(VELOSO, 2006) é um folder recentemente produzido em inglês/português pelo Geopark Araripe.
Nele, a região do Cariri é apresentada ao turista de forma colorida, artesanal, festiva e folclórica,
pronta para ser consumida. Esse material seguiu dando continuidade à tradição de narrativas
enaltecedoras de um lugar que alguns imaginam como “um oásis verde em meio à caatinga”. Além
da natureza, a cultura também foi ali entendida como elemento de orgulho e distinção:

O Cariri preserva um grande patrimônio cultural, que é repassado com
orgulho de geração em geração. A cultura popular se manifesta em grupos
folclóricos e danças típicas, no ritmo singular das bandas cabaçais, congadas
e reisados. Um espetáculo de som, beleza e cor. A história é registrada nas
páginas da poesia popular dos cordéis e eternizadas nas xilogravuras, que se
reproduzem a partir de desenhos nos tacos da madeira. O artesanato regional
contempla peças em madeira, barro e couro (Geopark Araripe – Histórias da
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Terra, do Meio Ambiente e da Cultura, 2012. Folder de divulgação).
O folder de divulgação aqui apresentado insiste que toda essa diversidade teria sido o
resultado de um hipotético isolamento do Cariri em relação aos “grandes centros”, possibilitando
assim a permanência de costumes mais “puros”, já que estariam ligados a uma forma de
sociabilidade muito distante do elemento urbano e industrial. No entanto, este tipo de pensamento
parece não levar em conta o princípio fundamental da cultura, qual seja, a dinâmica.
Ora, considerar que o menor grau de influência externa é diretamente proporcional ao
maior grau de pureza das manifestações culturais nos leva a incorrer em essencialismos extremos e,
no limite, caricatos. Afinal, patrimônio natural e cultural facilmente ligam-se as tradições históricas
e símbolos culturais como princípio de afirmação das identidades, mas dificilmente poderá abraçar
todo o passado em sua forma mais pura, haja vista sua inexistência.
Essa forma de construção da identidade e, consequentemente, do patrimônio afirma e
propaga o Cariri como sendo uma região portadora de uma cultura muito particular, que seria
produto de uma natureza igualmente peculiar, pretensamente certificada pelos estudos geológicos e
paleontológicos como um território singular que teria especial importância para o estudo da
biodiversidade, da “origem e evolução da vida e da Terra”, segundo o que está expresso num outro
material produzido pelo Geopark Araripe, qual seja, um livreto de divulgação de suas ações.
Certamente, ao conceber esse material o Geopark Araripe não estava preocupado em
questionar alguns estereótipos, como o da peculiaridade, singularidade ou pureza da cultura e da
natureza do Cariri, talvez pela crença de que fossem todos realmente verdadeiros ou naturais. Mas
essa naturalização da cultura e da natureza como um patrimônio é contraditada por sua condição
social e culturalmente imaginada, na medida em que depende de um projeto, como o do próprio
geoparque, para colocar em evidência qualidades naturais e potencialidades turísticas.
Convém, portanto, entender que as representações construídas em torno da natureza fazem
parte de um jogo de disputas que tem o intuito de compartilhar identidades culturais prescritas e/ou
desejadas, com consideráveis benefícios políticos e econômicos. Acredito que isso ajuda explicar,
em parte, o fortalecimento institucional do Geopark Araripe, levado adiante pelo governo estadual
em parceria com o Ministério da Integração Nacional (MIN), quando ambos investiram cerca de
oitocentos mil reais a ser utilizado na edificação da sede própria do geoparque, na compra de
equipamentos e para aquisição de transporte. Durante a inauguração da nova sede do Geopark
Araripe, ocorrida no ano de 2012, Camilo Santana, então secretário estadual das cidades, afirmou
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que a pasta sob sua responsabilidade estaria atuando como indutora do desenvolvimento da região
ao dotar o Cariri de “um centro de referência que envolve a cultura, economia, turismo, além é claro
da paleontologia”374, expondo uma fala que demonstra como podem ser diferentes os usos sociais
do patrimônio, tendo em vista que “se antes funcionava como obstáculo do desenvolvimento, agora
é fundamento deste” (TAMASO, 2005, p.13).
Associado à noção de desenvolvimento, o conceito de patrimônio também sinaliza o lugar
de tensão que se manifesta entre o público e o privado, o particular e o universal, a tradição e a
modernidade. Gostaria de esclarecer essa observação apresentando a polêmica que se instaurou, no
ano de 2007, em torno da Festa de Santo Antônio de Barbalha e o corte da árvore que serve de
mastro da bandeira do santo padroeiro, momento que marca a abertura do período festivo naquela
cidade.
A questão girou em torno do rito do corte e carregamento de uma árvore conhecida como
Aroeira, de mais de vinte e três metros de altura e cerca de duas toneladas. Como a árvore era
considerada uma espécie ameaçada de extinção ela foi apreendida pelo IBAMA, e o responsável
pelo corte, conhecido na festa como “Capitão do Pau”, junto ao proprietário do terreno cuja árvore
foi extraída, foi responsabilizado criminalmente pela derrubada. Rebatendo a acusação, o “capitão
do pau”, Rildo Teles, afirmou não ter conhecimento que a aroeira era uma espécie protegida e que o
IBAMA sabia daquela derrubada, uma vez que teria sido enviado ao órgão um ofício informando do
corte do pau da bandeira. O chefe do escritório regional do IBAMA, por sua vez, alegou que o
documento apresentado por Teles não especificava a árvore a ser cortada e que o corte teria sido
feito sem a presença de um único fiscal daquele órgão.
A solicitação de intervenção jurídica sobre o corte do pau da bandeira criou um alvoroço
entre os partidários da tradição e os defensores da questão ambiental. Comentando a polêmica, o
professor e pesquisador Gilmar de Carvalho, assim se expressou:

Numa época em que se luta pelo respeito à natureza derrubar um pé de
aroeira é complicado. Ao mesmo tempo, a festa de Santo Antônio de
Barbalha, por mais antiga que seja, está esvaziada do seu significado inicial.
Transformou-se em um espetáculo do ‘show bizz’. A Prefeitura Municipal
se apropriou da festa e a terceiriza, contratando uma empresa para a
realização. Por isso, não vai fazer diferença se o caule for de madeira,
plástico ou até um tubo de PVC. Principalmente porque, a grande atração,
374

Cf:
http://www.casacivil.ce.gov.br/index.php/sala-de-imprensa/noticias/5480-geopark-araripe-sera-inauguradonesta-sexta-feira-16 Acesso em 27/04/2014.
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hoje, são as bandas de forró que tocam à noite toda durante vários dias. O
‘pau da bandeira’, cujo significado era fazer a ligação entre a profundidade e
o céu, se transformou só num pretexto para show de banda de forró.
Independente disso, era para ter havido uma negociação anterior entre
Ibama e os organizadores do evento sobre qual árvore poderia ser cortada,
para evitar este tipo de problema. É uma judiação cortar uma árvore assim
(Jornal Diário do Nordeste, Caderno Regional online, 22/05/2007).
A declaração de Gilmar de Carvalho acendeu ainda mais a chama da polêmica, chegando
ao ponto da Câmara de Vereadores de Barbalha aventar a possibilidade de considerar aquele
professor uma persona non grata no município. Justificando sua posição, Gilmar de Carvalho tratou
de usar o mesmo espaço do jornal Diário do Nordeste para fazer a seguinte declaração:

Gilmar de Carvalho diz que mantém a sua declaração, publicada no Diário
do Nordeste, edição do último dia 23 [sic], em relação à festa de Barbalha.
Ele acredita, entretanto, estar sendo mal interpretado. Isso porque, quando
disse que qualquer material, fosse um caule de plástico ou um tubo de PVC,
serviria para ser utilizado como ‘pau da bandeira’, estava falando no nível
simbólico. Ou seja, independente de se estar erguendo um tronco de aroeira,
colocando pedras em justaposição ou projetando um feixe de raio laser, o
que importa não é o material, mas o significado da verticalidade — a
ligação entre o céu e a terra — que ele carrega. Na avaliação de Carvalho,
em nenhum momento quis ser desrespeitoso à festa, que considera uma das
datas mais importantes do calendário religioso do Ceará [...]. Ele, inclusive,
está admirado com a repercussão de sua fala, pois essa não é a primeira vez
que ele reflete sobre o assunto (Jornal Diário do Nordeste, Caderno
Regional online, 26/05/2007).
Para o historiador Océlio Teixeira, que se posicionou a favor da sustentabilidade ambiental
e cultural da festa, a declaração de Gilmar de Carvalho embora fosse inoportuna salientava a
necessidade do debate em torno das categorias de cultura, tradição e patrimônio:

Tem que haver um casamento entre a tradição e a proteção ambiental, para
que ambos não sejam prejudicados. No próximo ano [2008] é importante
fazer um mapeamento do sítio e identificar a árvore que deve ser cortada
[...]. É importante preservar o meio ambiente e a festa, que está prestes a ser
patrimônio imaterial do povo brasileiro e incluída no livro das celebrações
(Jornal Diário do Nordeste, Caderno Regional online, 22/05/2007).
Como se vê, o tema em questão insere o debate do patrimônio num espaço de conflitos e
interesses que ora se traduz na defesa de ideais voltados para a manutenção das tradições e
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singularidades locais, ora na necessidade de interação com o ambiente natural cujo valor reside na
possibilidade de seu uso coletivo, inclusive das futuras gerações. Nesse sentido é que a
patrimonialização da natureza se vincula a elementos sacralizados, “dotados de valores próprios,
como se fossem autônomos, imutáveis, independentes das contingências da vida sociocultural,
independentes, também, do próprio contexto ambiental” (MENESES, 2002, p. 50).
Vinculando a patrimonialização da natureza a um passado selecionado, retóricas
particularistas como as do Geopark Araripe agem no sentido de produzir uma essência que serve
para atender às necessidades políticas, econômicas, sociais e culturais inseridas no tempo e no
espaço. Essas ações inventaram e inventam o que até hoje conhecemos como “cultura do Cariri”,
cuja essencialização tem sido insistentemente reposta em eventos, imagens e textos, sejam eles
acadêmicos ou midiáticos. Nem mesmo a vida cotidiana é um alvo imune a essa invenção das
tradições.
Pelo exposto, avento a hipótese de ser o Geopark Araripe um poderoso agente de
territorialização – no sentido de mobilização de uma comunidade em defesa do seu espaço – de uma
identidade regional impregnada de sentidos, valores e expectativas que alimentam uma vasta
produção cultural, artística e intelectual através da qual se cristalizam representações do Cariri
como expressão mais acabada, ou fiel, das manifestações de cultura ditas populares, demonstrando
uma forma de observar o regional sob a ótica do tradicional e do folclórico que, não raro, aparece
“em formas quase que empalhadas” e completamente “des-historicizadas” (ALBUQUERQUE JR,
2013, p. 23).
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DISPUTAS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO ENTRE VAQUEIROS E PROPRIETÁRIOS
RURAIS NO SERTÃO CEARENSE
Ana Cristina de Sales375376

Este trabalho trata da dimensão da História Social do Trabalho e da Memória, discutindo e
problematizando a partir da memória social, o domínio das relações agrárias e as estratégias de ação
buscadas pelos vaqueiros em relação aos fazendeiros. Tendo como recorte espacial o sertão
cearense na segunda metade do século XX. O período escolhido se refere ao um momento de
mudanças na agricultura cearense, na qual a modernização capitalista já está presente no universo
rural.
Utiliza-se para a pesquisa a metodologia da história oral, por acreditarmos que a memória
social traz possibilidades de refletirmos as formas de resistências e contradições no universo
agrário. Selecionamos como sujeitos do trabalho os vaqueiros antigos que outrora lidaram
diretamente com a lida no campo.
Através das experiências dos sujeitos compreendemos suas vivências, suas subjetividades,
práticas e valores, suas formas de ver o mundo, enfim, o uso da fonte oral, instiga o historiador a
problematizar a constituição das memórias, fazendo-se necessário uma reflexão ampla, apoiada na
necessidade de preencher os espaços vazios, de pensar a vida social por meio da ação humana no
tempo e no espaço.
A memória aqui é entendida como uma dimensão social que representa uma realidade onde
se mesclam o individual e o coletivo, possibilitando uma compreensão diferenciada daquela
transmitida pela documentação tradicional (JUCÁ, 2011: 19). Além disso, revela aspectos ou
espaços sociais antes esquecidos ou relegados pelo processo histórico.
Para entrecruzamento de uso fontes, utilizamos o jornal A Ação (1965-1985) para pensarmos
a historicidade das práticas oriundas das relações tecidas entre esses sujeitos no meio rural.
Pensar as tensões e conflitos agrários na segunda metade do século XX é pensar no
trabalhador rural que foi legitimado como herói em romances, poemas, cordéis e canções populares,
tendo a necessidade de fazer um novo olhar, questionando assim a ideia de um vaqueiro que age a
partir da ideia de subalternidade. “A aparição deste personagem se deu a partir do contato do branco
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colonizador com o indígena, no período da penetração do gado nos sertões do Nordeste brasileiro”
(BRANDÃO, 2008).
Figura central de uma fazenda, o vaqueiro passava grande parte do dia montado em um
cavalo, cuidando da propriedade agrícola do proprietário rural. Por isso, problematizamos seu lugar
de atuação como uma porção peculiar do território nacional, um lugar onde são remetidas forças
sociais, econômicas, políticas e culturais, através de uma dada conjuntura histórica.
Por meio da pesquisa, percebemos que a temática sobre o vaqueiro ficou silenciada por
muito tempo na historiografia brasileira, e durante grande parte do século XX o historiador se
debruçou nestas questões, mas, no entanto, apenas submergiu das obras literárias e memorialísticas
a imagem elaborada para o ‘cabra’ sertanejo sem nenhum tom de criticidade. Lembra-nos Márcia
Motta que, “alterar nomes, apagar no discurso a existência de indivíduos, tem sido uma prática por
demais comum na história” (MOTTA, 1997, p. 09). Esse apagamento constante nas obras
historiográficas Motta nomeia de “amnesia social”, na qual o trabalhador rural pobre ficou
submergido.
Destaca-se neste entendimento, no início do século XVIII o relato de André João Antonil
sobre os vaqueiros, que na sua definição eram homens rudes e indolentes, que na passagem dos rios
guiavam as reses, mostrando-lhes o caminho por onde passar. Dessa forma, o viajante tinha uma
perspectiva de vaqueiro como um sujeito grosseiro que interagia diretamente com os animais, no
entanto, deixa de observar que o vaqueiro agia diretamente com o meio o social e fazia parte deste.
Irineu Pinheiro, médico caririense que se debruça sobre a história local do século XIX, faz
uma descrição do trabalho do vaqueiro que ele nomeia de condutor do rebanho
nos verões escasseia a pastagem nos campos. Os condutores dos rebanhos
derribam a machado, a foice ou a facão, nas caatingas ou nos baixios, galhos
de umbunzeiro, de aroeira, de juazeiro, com que alimentam o gado
faminto... calça-se as vezes, o gado muito estrupiado, ou doente de febre
aftosa, com uma espécie de alpercata redonda feita de um pedaço de sola
com seis orifícios, através dos quais se mete uma correia, cujas pontas
devem exceder a circunferência do original sapatão... Durante as noites de
viagens os tangerinos rodeiam as reses que, a remoer, olham como que
fascinadas, com seus olhos mansos, as chamas alegres das fogueiras
construídas em volta do acampamento (PINHEIRO, 2010: 24-25).
Percebe-se neste relato que o vaqueiro descrito por Pinheiro, além de ser o condutor das
reses, saia nas matas a procura de alimentação para o gado, curava as enfermidades destes, que se
estabeleciam devido as longas viagens e a falta de vacinação, causando assim uma doença
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infecciosa chamada de febre aftosa. Nesta prerrogativa, os vaqueiros são aqueles que têm toda uma
relação de preocupação com os animais, não só na forma de conduzir, mas primando pelo cuidado.
Nesta mesma acepção, Capistrano de Abreu (ABREU, 1988) escritor do século XX, se
detém sobre a ocupação territorial do Brasil, na qual remete

algumas considerações sobre o

vaqueiro, no Roteiro do Maranhão a Goiás em 1900, enfatizando pontos como: “o vaqueiro, criador
ou homem de fazenda”, em Abreu percebe-se algumas qualidades para com o vaqueiro, dar-se ao
personagem um título honorífico perante os outros sertanejos. Surgindo a figura do sujeito que
cuida do gado, não só do animal, mas do patrão e de tudo que está a sua volta.
Com um ponto de vista similar Caio Prado Jr. em seu livro Formação do Brasil
Contemporâneo, enfatiza o mundo colonial descrevendo as formas extensivas de criação das
fazendas de gado. O autor destaca que de um lado estava o grande proprietário, senhor muitas vezes
de dezenas de fazendas, morando na zona urbana e, do outro lado estavam os vaqueiros, indivíduos
responsáveis por todos os serviços da fazenda. Em troca do trabalho recebiam a renumeração na
partilha do gado (PRADO JR, 2000: 91).
Com relação à remuneração do vaqueiro, Tânia Maria Pires Brandão relata que no interior
do Nordeste nos meandros do século XVII, as fazendas compreendiam ao mesmo tempo unidade de
produção e espaço de residências dos habitantes, as fazendas eram administradas por vaqueiros que,
eram pessoas juridicamente livres e trabalhavam sob a forma de parceria. “Sua remuneração
correspondia a um quarto da produção da fazenda. Em cada quatro bezerros, três eram do
proprietário da fazenda e um do vaqueiro” (BRANDÃO, 2008: 127). Prado Jr. e Brandão
participam da mesma ideia que nesta configuração de parceria o vaqueiro podia “sonhar” em elevarse socialmente, podendo comprar através de seus ganhos, uma porção de escravos e vir a possuir
um curral de gados.
A profissão do vaqueiro por esse motivo se tornou cobiçada e prestigiada por muitos,
entretanto, havia uma dedicação extremada do vaqueiro para com o cuidado da propriedade agrária,
esse cuidado resultaria no tamanho de seu ganho. Dessa forma, para muitos estudiosos o “vaqueiro
não era um sujeito ativo na construção de seus valores pessoais, pois estes seriam decorrentes da
subserviência inerente à sua relação com o fazendeiro” (MEDRADO, 2012: 14).
Tratando da mesma perspectiva Euclides da Cunha em “Os Sertões”, enfatiza a ideia do
vaqueiro como aquele que vive uma servidão inconsciente, nesta obra o vaqueiro é posto na
qualidade de tipo social brasileiro, ou seja, o autor o descreve como rude e forte, uma figura
sertaneja. Alécio Reis (2012: 25) destaca que
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os vaqueiros de euclidianos são imutáveis e desbravadores, produto do sol e
da terra, são os responsáveis pelo povoamento do interior, antípoda do
missionário e do minerador que apenas se poram ao sertão para explorar o
silvícola e a riqueza mineral. O vaqueiro é, porém, de aparência fatigada,
desengonçado, abatido e forte, lento como as boiadas, mas ágil na captura
da rês fugitiva, fiel a seu patrão. Sua existência é produto de intercalas
“horas felizes e horas cruéis, de abastança e misérias”.
É nesta prerrogativa que Câmara Cascudo (2005: 80) destaca o vaqueiro, um homem de um
“individualismo arrogante” e de uma “autonomia moral”, que vive sobre as roupas de couro,
esporas e gibão medieval. Vemos ainda em Cascudo a ideia de lealdade do vaqueiro para com seu
patrão defendida por Euclides da Cunha, afirmando a existência de uma relação harmônica entre
esses sujeitos. Da mesma forma essa relação harmoniosa é retratada também nos romances: O
Sertanejo (1875) de José de Alencar; O Quinze de Rachel de Queiroz; Conto “Entremeio: com o
vaqueiro Mariano” de Guimarães Rosa e Vidas Secas de Graciliano Ramos.
Em contraponto com essas ideias destacamos trabalhos historiográficos recentes, que desde
a década de 1980 passaram a repensar certos entraves historiográficos. Voltando-se para as
pequenas especificidades no que tange ao mundo rural por meio de novos entendimentos teóricometodológicos. Obras que não trabalham diretamente com a relação de conflitos e tensões
estabelecidas entre vaqueiros e proprietários, mas que nos dão um aparato sobre as tramas agrárias,
familiares, socioeconômicas e raciais, essas trilhas nos faz questionar o mundo complexo deste
personagem do sertão, que de uma forma ou de outra é parte integrante do contexto pesquisado.
Pontua-se aqui as pesquisas dos estudiosos voltados a História Agrária e Regional. Temos
alguns expoentes que serão citados a seguir: Mônica Dantas em “Fronteiras movediças” que analisa
aspectos sociais da região de Itapicuru no nordeste baiano, mostrando indícios que os negros e
mestiços (dentre eles, os vaqueiros) desempenhavam a maior parte da mão-de-obra utilizada nas
fazendas.
Francisco Carlos Teixeira da Silva (1981) repensa os modelos idealizantes sobre a imagem
do vaqueiro. Esse repensar surge nos moldes de uma “mitologia do vaqueiro”, erigida por uma
visão heroicizada e romantizada do homem vestido em seu gibão de couro. Silva pontua que os
autores da década 1960 definiram o vaqueiro como sendo todos aqueles que trabalhavam com gado
nas fazendas. E de acordo com este autor, o vaqueiro no Brasil colonial ou imperial era um homem
livre, ocupava cargo de prestígio dentro das fazendas, tinha acesso aos seus senhores e o sistema de
partilha lhe permitia adquirir terras e por vezes tornavam-se credores dos próprios fazendeiros
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(Idem, ibidem).
Eduardo Magalhães Ribeiro, trata em seu artigo “Vaqueiros, bois e boiadas – trabalho,
negócio e cultura na pecuária do nordeste mineiro”, do vaqueiro enquanto sujeito imerso em uma
rede de relações de trabalho e comerciais formada por agregados, comerciantes, fazendeiros e
boiadeiros. Para Eduardo Ribeiro “o vaqueiro era conhecedor dos seus sistemas, glórias, desmandos
e fraquezas, defensor da sua ordem e nome” (RIBEIRO, 1998: 137-144). O estudioso destaca o
vaqueiro que lida no campo não de forma apática e sonhador, mas, um sujeito que luta e age nas
relações de trabalho.
Joana Medrado Nascimento (MEDRADO, 2012: 18) em seu “Terras de vaqueiros” faz uma
releitura dos caminhos trilhados por memorialistas, folcloristas e literatura popular de cordel,
adentra a novas fontes como: correspondências, processos crimes e inventários post mortem,
testamentos e depoimentos orais, tudo isso para entender como eras tecidas cotidianamente a
dominação e a resistência, os pontos conflituosos das relações de trabalho, as estratégias e
resistências na disputa por espaços e prestígio.
Alécio Gama dos Reis através da dissertação de mestrado “O que farpa o boi farpa o
homem: campo das memórias dos vaqueiros do Sertão de Irecê (1943-1985), enfatiza a memória
coletiva dos vaqueiros do Sertão de Irecê, na qual, apresenta um dos principais meios de
rompimento do silenciamento ao qual os vaqueiros foram submetidos.
Tanya Maria Pires Brandão (2008: 127), afirmando ser o vaqueiro o tipo social ideal para
análise da vivência no sertão, uma vez que este incorpora ao mesmo tempo a liberdade do ofício e a
dominação dos fazendeiros, também reconhece sua distinção laboral e define-o como administrador
da fazenda, como integrante da escala de poder, homem de confiança do patrão.
Darlan Reis Junior, em seu trabalho de Tese “Senhores e trabalhadores no Cariri cearense:
terra, trabalho e conflitos na segunda metade do século XIX”, analisa as questões que envolvem o
mundo do trabalho e as contradições resultantes da desigualdade social, das práticas de controle
estabelecidas pelos senhores, bem como os conflitos e as diferentes formas de resistência dos
trabalhadores. O vaqueiro é um desses trabalhadores discutidos no texto deste autor.
Reis Jr. desconstrói em sua pesquisa a ideia ressaltada de proximidade entre vaqueiros e
fazendeiros destacada por Irineu Pinheiro. Este último estudioso destaca que dividiam a mesa patrão
e empregado numa relação harmoniosa, todos discutiam felizes sobre as propriedades e o gado. No
entanto, Reis Jr. enfatiza um relato deixado por Francisco Freire Alemão quando fez expedição pelo
Ceará, o viajante mostra um olhar diferenciado daquele escrito por Pinheiro e por muitos estudiosos
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memorialistas. Nesta prerrogativa pontua Reis Jr.
Freire Alemão narra a conversa que tivera com um morador de uma
propriedade. O morador tinha a função de cuidar do gado que não lhe
pertencia, trabalhando então como vaqueiro, para determinado fazendeiro.
De início, o viajante fora recebido de maneira mais fria, mas depois de
algum tempo de conversa, estabeleceu-se um diálogo interessante entre ele e
o vaqueiro. Aqui entrou ele a lastimar-se, dizendo que os donos das
fazendas, seu maior prazer era tirar as sortes do pobre vaqueiro. Assim os
primeiros bezerros que separam antes da partilha são os do dízimo e sempre
escolhem os melhores; mas quando chega o “dizimeiro” os lhe dão os piores
e nunca mesmo os escolhidos. Tudo isto é uma desvantagem do vaqueiro,
que se reclamar é uma desordem. Enfim, diz ele, a vaqueirice nas águas do
Cariri é uma coisa desgraçada e se o vaqueiro se sujeita a ela é por ser esta a
sua educação. “Um vaqueiro que entra com duas camisas numa fazenda sai
com uma e esta rota. Se o vaqueiro toma ao dono mantimentos, o que uma
carga de farinha de milho, de arroz etc. etc., no fim do ano não recebemos
sorte” (REIS Jr. Apud. ALEMÃO, 2007: 77).
Percebe-se na narrativa que a ideia de quarteação tão desejada pelos sertanejos como pontua
os literatos e memorialistas, não existia de forma harmoniosa, pois o proprietário não cumpria o
prometido. Cabia ao vaqueiro na partilha dos animais os que restavam, os últimos da contagem. Ou
seja, as disputas e os conflitos eram frequentes, no entanto, devido a alguns problemas como
dívidas, falta de moradia e trabalho faziam com que os vaqueiros se submetessem a seus patrões,
isto não quer dizer que estes indivíduos não resistissem, como destaca James Scott
o que as formas cotidianas de resistência compartilham com as
confrontações públicas mais dramáticas é, naturalmente, o fato de serem
voltadas a mitigar ou rejeitar demandas feitas pelas classes superiores ou a
levar adiante reivindicações com relação a tais classes. Essas demandas e
reivindicações têm normalmente a ver com o nexo da luta de classes – a
apropriação da terra, do trabalho, dos impostos, das rendas, e assim por
diante (SCOTT, 2001: 217-243).
Para pensar o trabalhador rural na segunda metade do século XX, deve-se transitar nessas
demandas reivindicatórias, por meio de um indivíduo atuante através de suas lutas por melhores
condições de vida.
A narrativa observada pelo viajante não é diferente da realidade registrada pelas entrevistas
que serão pontuadas nesta pesquisa. Se podemos falar de uma história dos vencedores é exatamente
porque, ao virá-la do avesso, há uma outra história, vista de baixo, onde os acontecimentos tiveram
uma outra interpretação e onde lugares tiveram também outras denominações (MOTTA, 1997, p.
09).
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Os sujeitos destacaram por meio de seus relatos suas angústias e anseios perante suas
condições de sobrevivência. James Scott nos lembra que por muitas vezes a ‘dureza do cotidiano’
(SCOTT, 2002: 18) obriga uma adaptação árdua dos trabalhadores à realidade vivida. É nesta
acepção que tentamos buscar as marcas do passado dos vaqueiros com relação aos fazendeiros.
Márcia Motta destaca
resgatar o passado, rememorar, é uma operação intelectual que se
complexifica, posto que implica sempre lembrar-se de algo que envolve
uma outra ou várias pessoas. Para que se possa reconstruir e também datar
um acontecimento, é preciso que o fato em si tenha importância não
somente para o outro, mas para aquele que é convidado a rememorar
(MOTTA, 1997, p. 04).
Ao rememorarmos as disputas sociais dos entrevistados, pontuamos a fala de Joecir Vieira
Pinho (entrevistado em 14/08/2014), vaqueiro desde os doze anos de idade, conhecedor das matas
sertanejas, destaca que
Rapaz, comecei muito cedo como vaqueiro. Ainda era menino quando fui
trabalhar com meu padrinho. Lá eu fazia de tudo: amansava burro brado,
cuidava do gado e da fazenda. Um trabalho muito pesado, não é pra todo
mundo não. Trabalhei mais ele até os dezessete anos, e depois fui trabalhar
por conta própria, amansando burro, bois e novilhas. Ganhei muito mais, ele
me pagava pouquim, e ainda achava muito. Sai de lá, e ele vivia me
chamando pra voltar, eu dizia: por enquanto não, só ia voltar se as coisas
não dessem certo.
A partir das considerações do entrevistado é notável como não existia uma parceria entre
vaqueiros e proprietários. Mesmo existindo uma relação de parentesco (padrinho e afilhado), os
meios e as formas de trabalho impostas pelos proprietários não agradava ao subordinado. Trabalhar
por conta seria o sonho da grande maioria dos vaqueiros, entretanto, nem todos se arriscavam ou
tinham condições de abandonar o serviço na fazenda do patrão. Por não conseguir grandes ganhos
para montar seu negócio, os vaqueiros que trabalhavam por conta própria arriscavam em trabalhar
amansando animais ou ferrando, ordenhando e curando em caso de doença. Dessa forma, esses
trabalhadores buscavam meios para burlar as regras a eles impostas. Scott enfatiza que este tipo de
resistência acontece de forma silenciosa, diferente daquela massiva e desafiadora (2011: 222), ou
seja, o ato de procurar um novo meio de subsistência traz claramente as marcas de uma categoria
não apática e superficial, que luta em alguns momentos de forma oculta contra um conjunto de
normas e regras sociais, que disciplinam os usos dos bens naturais e sociais.
Scott ainda destaca, que as armas comuns dos grupos relativamente sem poder se fazem
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presente quando os sujeitos agiam de corpo mole, por meio da dissimulação, da submissão falsa,
dos saques e incêndios premeditados, da fofoca e da sabotagem (2002:10-31). Este formato de
resistência cotidiana, segundo Scott, não visa romper o sistema, mas testar constantemente as
normatizações das relações de produção.
No relato de Pedro Coelho (entrevistado em 15/08/2014) ele pontua que não sabe fazer outra
coisa além de ser vaqueiro, contudo, destaca:
a vida de um vaqueiro não é fácil, não conto quantas vezes percorri léguas e
mais léguas de distância, em comboio com o gado, quando chegava à noite
parava em uma fazenda de pessoas conhecidas do patrão. Quando o sol
estava próximo de aparecer chamava o gado. E assim passava três quatro
dias em viagem. Quando sumia um animal ai sim, caso sumisse custava
caro, mas pelo bom vaqueiro que fui nunca sumiu uma rês, as que sumiram,
consegui encontrar. Mas já ouvi histórias de nego que teve que trabalhar
dobrado por animal perdido.
Cabia ao vaqueiro segundo a narrativa ter agilidade no trato com os animais, a perda de um
poderia resultar na perda de seu ganho, tendo o vaqueiro que trabalhar dobrado para suprir o animal
sumido. Pedro Coelho mostra através de sua fala que não existia um ideal de paternalismo, pelo
contrário, não havia uma preocupação por parte do proprietário rural se de fato o sujeito tinha como
pagar por um animal desaparecido.
O arranjo encontrado pelos vaqueiros do sertão aos poucos foi sendo destacado pelos
estudiosos, implicando numa sociedade marcada pela coragem e o destemor, daí o vaqueiro ser
respeitado diante de seu grupo. Com todos os atributos de um homem corajoso (BARBOSA, 2006:
52). Leva-se em consideração que essa ideia de homem corajoso atribuída aos vaqueiros, faz com
que estes tenham sempre a necessidade de auto afirmar-se nas suas aparições culturais e
composições musicais.
Os vaqueiros montados em seus cavalos, vestidos com seus gibões de couro, considerados
‘afamados’, embrenhavam-se nas matas cerradas, em busca dos bois, fazendo verdadeiros
malabarismos para escaparem dos arranhões de espinhos e pontas de galhos secos, cobras, lendas,
etc (Idem, ibidem), lutavam e refletiam sobre suas experiências e modos de vida agrária.
No campo este personagem em alguns momentos era dono de seu tempo livre, podendo se
dirigir a lugares diferentes. Surgindo daí a ideia construída desse personagem que é difusora da
liberdade de locomoção e possibilidades de ascensão social.
Partindo das considerações de Barbosa (2006) o proprietário de uma fazenda detinha
prestígio e poder, por ser detentor de grandes propriedades. Já a honra e o prestígio de um vaqueiro
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não se baseavam nesses dispositivos, mesmo que pelo o sistema da quarteação o indivíduo pudesse
elevar-se socialmente. O fascínio de um vaqueiro estava em sua bravura, em sua forma de
sobrevivência.
Assim, destacamos a necessidade de releitura das obras literárias, folclóricas e
memorialísticas de meados do dezenove e primeira metade do século XX, sem no entanto, descartálas, pois estas romperam por muito tempo o silenciamento dos historiadores em torno deste
personagem (vaqueiro), mesmo que de forma subalterna. Repensar estes modelos idealizantes é
propor um novo olhar, de um vaqueiro que resiste na silenciosidade, que reflete sua prática de
trabalho através das experiências de grupo.

FONTES ORAIS

ENTREVISTAS REALIZADAS:


M. S. F, 90 anos. Agricultor aposentado/vaqueiro. Entrevista realizada em 25/01/2013;



G. V. C, 67 anos. Agricultor aposentado/vaqueiro. Entrevista realizada em 20/08/2013;



C. F. S, 78 anos. Agricultor aposentado/vaqueiro. Entrevista realizada em 17/01/2013.



J. V. P, 76 anos. Agricultor aposentado/vaqueiro. Entrevista realizada em 14/08/2014;



P. C. S, 76 anos. Agricultor aposentado/vaqueiro e aboiador. Entrevista realizada em
15/08/2014.



S. F. S, 68 anos. Agricultor aposentado/vaqueiro. Entrevista realizada em 05/07/2014.



J. S. G, 78 anos. Agricultor aposentado/vaqueiro. Entrevista realizada em 05/09/2014.



E. M. S, 89 anos. Agricultor aposentado/vaqueiro. Entrevista realizada em 25/10/2014.

ENTREVISTAS A SEREM REALIZADAS
Serão realizadas entrevistas com vaqueiros que quiserem participar da pesquisa.
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RAIMUNDO FAGNER E O ADVENTO DA NOVA GERAÇÃO MUSICAL NORDESTINA
SOB A PERSPECTIVA DOS RELATOS ORAIS.
Stênio Ronald Mattos Rodrigues377

INTRODUÇÃO:
As narrativas orais tem assumido lugar de privilégio na feitura historiográfica desenvolvida
nos últimos anos. Apesar de já ser praticada no Brasil desde a década de 1970, foi na de 1990 que a
metodologia de pesquisa em História Oral viveu seu grande impulso, em razão, entre outros
aspectos, do contato estabelecido com pesquisadores estrangeiros e programas dedicados a essa área
metodológica (AMADO; FERREIRA, 1996). Nesse sentido, torna-se valioso reconhecer que as
narrativas orais são capazes de revelar aspectos da vida e do cotidiano social que muitas vezes não
chegam a ser considerados pelas fontes tradicionais.
Firmado nesse reconhecimento, optamos pela História Oral na realização de nossa atual
pesquisa, tendo em vista a capacidade que tais narrativas possuem de redimensionar o passado e
oferecer ao pesquisador um maior alcance acerca do vivido por quem narra, pois que "se o passado
não pode ser recuperado, a revelação, que a respeito dele possa ser apresentada, torna-se mais
significativa com o conteúdo de pessoas mais experientes, melhor compreendido com a
aproximação ente memória e história". (JUCÁ, 2009: p. 34).
Assim, a memória possui aqui significativa importância, dada a preocupação atual das
sociedades ocidentais acerca de temas como cultura e política, expressões próprias da organização e
manifestação humana (HUYSSEN, 2000). Além disso, o uso de depoimentos orais possibilita uma
vinculação entre passado e presente, pois os relatos orais estão ligados à memória daqueles que os
verbalizam e é através da fala dos envolvidos que podemos redimensionar o acontecimento em
questão, de modo que historiador e entrevistado trabalham no sentido de tornar possível a
construção historiográfica através do uso da memória, da metodologia da história oral e, por fim, do
uso da criticidade do pesquisador no processo de escrita e elaboração do seu trabalho (JUCÁ, 2011).
Sobre isso e concordando com Portelli (2010: p 20) enfatizamos a compreensão da História
Oral como gênero multivocal, entendendo que as fontes orais são produzidas a partir das percepções
e expectativas geradas entre entrevistador e entrevistado, o que faz de nosso trabalho algo que
377
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resulta da pluralidade de autores em diálogo, portanto, responsáveis pela formulação deste estudo.
É nesse aspecto, portanto, que buscamos na História Oral o aporte necessário para
investigar essa fase especifica na cultura brasileira, onde o campo musical atravessou significativas
transformações na segunda metade da década de 1970, com o advento do que se convencionou
chamar, principalmente nos periódicos da época, de "geração da música nordestina".378 No entanto,
buscamos aqui valorizar as narrativas orais de alguns dos sujeitos por nós investigados e que
vivenciaram esse período como protagonistas desse processo, sempre atentos às suas impressões
acerca do vivido. É dentro desse empreendimento investigativo que surge a posição de destaque do
cantor e então diretor artístico do selo Epic / CBS379 Raimundo Fagner380, tido por muitos deles
como o principal promovedor dessa renovação musical no cenário da MPB, dada a sua posição de
destaque dentro da gravadora CBS como diretor artístico, o que possibilitou efetivamente a inserção
de outros artistas por ele "apadrinhado".
Buscamos, pois, contextualizar a década de 1970 e as experiência de Fagner no meio
artístico para então adentrar na seara de nossa investigação.

"A MÚSICA BRASILEIRA ESTÁ NUMA VÉSPERA, NUM QUASE": FAGNER E OS
PRIMEIROS PASSOS PARA A RENOVAÇÃO DA MPB

Durante a década de 1970 o nordeste mostrou mais intensamente alguns dos seus artistas e
suas potencialidades criativas no campo da música. Os seus discos passaram a circular não só
dentro dessa região, mas no Brasil de forma geral, difundindo a arte musical desses sujeitos e

378

Fruto de nosso processo investigativo em curso, buscamos desenvolver um estudo sobre as relações do cantor e
diretor artístico Raimundo Fagner na gravadora CBS com os demais artistas por ele apadrinhados e reconhecidos na
transição das décadas de 1970 e 1980 como componentes de uma nova geração musical da MPB: a Geração
Nordeste. Para tanto, recorremos à memória de nossas fontes para traçar um panorama significativo dessa fase
específica da arte musical brasileira, principalmente por meio da metodologia da História Oral em consonância com
as fontes hemerográficas e fonográficas, capazes de revelar de forma substancial as transformações culturais
vividas no Brasil de então.
379
O selo é uma marca utilizada no lançamento fonográfico que identifica a gravadora na qual ele foi produzido.
No caso do selo Epic, ele é uma marca subsidiária da gravadora CBS que objetivou, na maioria dos casos, promover o
lançamento de artistas estreantes.
380
Raimundo Fagner Cândido Lopes (Orós, Ceará, 13/10/1949), mais conhecido como Fagner, surgiu nacionalmente
como artista da Música Popular Brasileira (MPB) na primeira metade da década de 1970, após participações em
festivais de música e gravação de seus primeiros discos, caminhando assim para uma carreira artística profissional.
No entanto, foi somente na segunda metade desta década que ele alcançou ampla projeção nacional como artista
popular, principalmente através das canções Revelação (Clodo/Clésio), Noturno (Graco/Caio Silvio) e Quem me
levará sou eu (Dominguinhos/Manduka), esta última vencedora do festival de música promovido pela tv Tupi em
1979.
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evidenciando relativa descentralização cultural, em boa parte restrita ao eixo Rio - São Paulo
naquele período, ainda que de forma lenta e repleta de obstáculos (AIRES, 1994).
Essa evidência se deu num contexto específico do mercado fonográfico brasileiro, onde
cada vez mais se buscou elementos inovadores para atender a uma maior diversificação sonora
dentro do círculo da MPB. Partindo da revolução estética promovida pelos tropicalistas, onde se
buscou aglutinar no corpo da arte musical diversas tendências sonoras, assimiladas de distintas
influências da cultura pop, a música brasileira experimentou na transição das décadas de 1960 para
1970 a reformulação sonora que a caracterizou sensivelmente nesse período (CALADO, 1997).
Nos primeiros anos da década de 1970, a safra de artistas estreantes, surgidos
principalmente após projeção nos festivais popularizados no referido momento pela tv Globo e tv
Record (este nos anos anteriores ao início da referida década), seguiram no propósito da
diversificação da MPB. Surge, nesse momento, entre o grupo de artistas naturais do Ceará (e que
ficaram conhecidos pela mídia do sudeste como Pessoal do Ceará)381, o cantor e compositor
Raimundo Fagner, que estreou no mercado fonográfico com o seu primeiro Long Play (LP) Manera
FruFru Manera, gravado e lançado pela Phonogram, em 1973.
Sua trajetória artística nos primeiros anos foi marcada por uma série de adversidades que o
impediu de se consolidar efetivamente como artista, dado os conflitos existentes entre o artista e as
gravadoras por onde passou no período e que se tornaram bastante populares nos jornais e revistas
da época que abordavam temas culturais, entre outros assuntos. A exemplo disso, destacamos o
texto a seguir:

Raimundo Fagner Cândido Lopes, outro cearense, de Orós, 25 anos
incompletos, também agencia, ele próprio, sua carreira. Afinal, sua
paciência com os mercadores da música terminou há muito tempo. Diz
Fagner: “Eu sou um cara que consigo as coisas porque vou lá e brigo. Não
quero saber se tem secretária mandando eu não entrar, eu abro a porta, vou
lá e pergunto qual é. Porque, quando você conversa com esses caras de
gravadora, parece que você está falando de laranja e banana. Os caras que
mais odeiam música são os que trabalham com ela. A música brasileira está
numa véspera, num quase. O sistema é que atrasa a explosão. Se derem vez
às pessoas certas, aí o negócio estoura. Mas do jeito que está, a gente só
pode mesmo chegar no dono da gravadora e esculhambar, dizer que eles não
estão sabendo de nada, esculhambar eles tudinho mesmo”. (Os andarilhos
381

Entende-se por Pessoal do Ceará a geração de cearenses que se deslocaram para o sudeste no início da década de
1970 para iniciar suas carreiras artísticas. Destacamos entre eles Ednardo, Belchior, Rodger Rogério, entre outros
além de Fagner (AIRES, op cit).
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solitários. In.: Revista Veja, São Paulo, 24/09/1975, p. 77).
Para Fagner, o campo de atuação da MPB sempre foi problemático nos anos em questão
em razão, principalmente, dos interesses mercadológicos que, segundo o artista, nem sempre estava
em consonância com os propósitos artísticos da geração que surgiu naquele momento. O trecho por
nós destacado foi extraído de uma matéria especial da revista Veja de 1975, que se ocupou em
abordar os empecilhos enfrentados pelos novos artistas para as suas consolidações como artistas
profissionais na área de música. Interessa-nos destacar que nesse período se popularizou no meio
musical o rótulo de marginal (pecha essa que Fagner compartilhou com alguns outros de sua
geração) para se referir aos sujeitos com propostas artísticas inovadoras e que dificilmente eram
digeridas pelo mercado fonográfico nacional.
A fala de Fagner é significativa ao expor a situação dos artistas iniciantes e que almejavam
uma posição de prestígio no campo da MPB e denúncias dessa natureza feita pelo artista foram
veiculada nos periódicos em circulação no país com freqüência. Importa-nos salientar aqui a
relevância dos periódicos como detentores de memória na medida em que possuem a capacidade de
nos apresentam dados e falas que nos auxiliam no exame e investigação sobre determinado período
e acontecimento (RIBEIRO, 2010). A memória, portanto, figura como excelente meio de ligação
entre passado e presente, visando sempre a diferença entre os espaços que elas ocupam (JUCÁ, op
cit).
Sobre o contexto que expomos aqui, percebemos que os percalços vividos por Fagner
marcaram uma fase específica de sua carreira de mudanças de gravadoras, mas que o levou a uma
significativa ascensão profissional na transição da primeira para a segunda metade da década de
1970.
Com sua saída da gravadora Continental em 1975 e a sua posterior contratação pela
gravadora CBS, assim como sua estabilização como artista de prestígio a partir de 1976, Fagner
lançou inicialmente o LP Raimundo Fagner pela CBS. Até então, Fagner havia gravado dois LP's
em duas gravadoras diferentes (Manera Fru Fru Manera, em 1973 pela Phonogram e Ave Noturna,
em 1975 pela Continental), que não obtiveram o mesmo êxito que o seu terceiro e os que se
seguiram produzidos a partir daí.
Na nova gravadora, o trabalho de Fagner passou a ser melhor direcionado para o mercado
fonográfico. Prova disso é que seus trabalhos mais expressivos foram produzidos na CBS, sendo
executado nas rádios com bastante freqüência e tendo canções incluídas em trilhas sonoras de
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telenovelas. Para Fagner, a razão do prestígio por ele alcançado se deu pelo contexto de crise que a
CBS vivia no período de sua contratação e que sua presença foi indispensável para contorná-las.
Sobre isso, podemos conferir na sua fala:
Foi na minha força dentro da CBS no começo, tinha acabado a Jovem
Guarda. O Roberto (Carlos) nunca foi de assumir nada em grupo e a
gravadora era dele, praticamente, porque era o artista mais importante. Tava
se acabando a Jovem Guarda e se ele estivesse afim de, ou se ele fosse um
cara de pensar no coletivo ele teria pego aquilo ali e botado os caras e eu
peguei uma gravadora desativada com um diretor perdido [...] foi
justamente no começo que me deu sucesso de vendagem de disco, isso é um
peso muito grande, e terminou que eu fiquei com a gravadora na mão, eu
fiquei como diretor artístico (do selo Epic) e coincidindo com tudo que
tava surgindo, as pessoas indo daqui, artistas por lá e eu muito
envolvido com a cena e enfim, produzindo porque eu gostava e porque
tava tudo aberto. Eu tava com a gravadora na mão, isso foi, foi a fome
com a vontade de comer, eu tava no lugar certo, na hora certa, com a
gravadora na mão e com o poder, então eu pude fazer isso. (FAGNER
em entrevista concedida ao autor. Fortaleza, 05/08/2013 - grifos nossos).
Podemos conferir na sua fala, fruto direto de sua memória, o contexto da sua inserção na
gravadora CBS, assim como observar que esse momento específico estava marcado por uma fase de
crise, onde o seu elenco de artistas estava defasado e com pouca força no mercado, em razão
principalmente do declínio da Jovem Guarda no mercado de discos do Brasil. Até esse momento,
somente Roberto Carlos representava o maior expoente entre os contratados da CBS, o que, apesar
de ser bastante representativo em termos mercadológicos, era insuficiente para uma multinacional
do porte dessa gravadora. Nesse sentido, Fagner representou para a referida empresa seu primeiro
sinal de renovação, obtendo bons resultados financeiros para a CBS com a vendagem de seus
discos. Tais resultados colaboraram para que Fagner alcançasse prestígio junto aos dirigentes dessa
empresa, que passaram a investir em outra faceta do artista, por confiar em seu talento: a de diretor
artístico. Tal atuação foi de suma importância para o projeto de renovação da MPB na segunda
metade da década de 1970, como veremos a seguir, a partir da fala de alguns dos envolvidos nesse
processo.

A CBS

DE

PORTAS ABERTAS

PARA A NOVA GERAÇÃO

DE ARTISTAS

NORDESTINOS: FAGNER E SUA ATUAÇÃO COMO DIRETOR ARTÍSTICO DO SELO
EPIC / CBS
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O sucesso que Fagner foi conquistando aos poucos refletiu significativamente nas relações
entre o artista e a gravadora, que passou a prestigiá-lo e investir de forma mais focada na sua
carreira nos anos seguintes. Reflexo direto disso foi sua atuação na direção artística do selo Epic, da
CBS, que confiou a ele a produção de trabalhos de artistas na sua maioria estreantes, principalmente
nordestinos, como foi o caso de Robertinho de Recife e de Amelinha (MORELLI, 2009: p. 84).
Iniciou-se aí o que posteriormente ficou conhecido como boom da música nordestina (CÓRDOVA,
2006). À frente do selo Epic, Fagner passou a divulgar o trabalho de alguns artistas cearenses, como
foi o caso de Amelinha, esta, porém, através do selo CBS (Flor da Paisagem – 1977), Ricardo
Bezerra (Maraponga – 1978), Manassés (Manassés – 1979), Petrucio Maia (Melhor que Mato
Verde – 1980), entre outros (AIRES, op cit).
No entanto, tal produção não se restringiu somente aos cearenses (que ficaram conhecidos
no período como Cearenses Bem Sucedidos, dada suas inserções na CBS e a intima relação com
Fagner), se estendendo ao já citado Robertinho de Recife, além dos irmãos piauienses Clodo,
Climério e Clésio, do maranhense João do Vale, entre outros. Assim, sobre esse momento, podemos
dizer que foram diversos os sujeitos que iniciaram ou deram continuidade a sua carreira artística
através do apoio dado por Fagner na condição de diretor artístico do selo Epic. Destacamos entre
eles os artistas Amelinha, Ricardo Bezerra, Manassés e Teti, os quais tivemos a oportunidade de
entrevistar e que nos deram informações relevantes acerca desse período. Do que expomos até aqui,
vemos que Fagner teve importante papel na história da MPB durante a segunda metade da década
de 1970 ao promover a inserção de um significativo grupo de artistas no mercado fonográfico e
projetá-los nacionalmente. Sobre isso, entendemos que o selo Epic foi fundamental nessa
empreitada, sendo reconhecido ainda no período como uma espécie de canal de renovação do
cenário musical brasileiro, como podemos ver a seguir:

Da maior importância para a revitalização e fortalecimento da música
brasileira, o trabalho que a CBS vem desenvolvendo. O começo foi com a
contratação de Fagner em 1976. E de lá até agora, nestes dois anos, a CBS
já apresenta um saldo considerável, principalmente se levarmos em conta
que era a gravadora "de um artista só", Roberto Carlos, senão vejamos: dois
lps de Fagner, um de Amelinha, dois de Robertinho do Recife, um de
Ricardo Bezerra e um de Zé Ramalho. Todos, exceto Fagner, estreantes [...]
Além disso, em decisão recente, a CBS optou por colocar esse "cast jovem"
em selo próprio, o selo Epic, para que possam ter atenções específicas. E o
primeiro resultado disso é que o trabalho não fica só na gravação do disco,
mas prossegue com esquemas adequados de divulgação e promoção (vide o
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show de Zé Ramalho, no momento em São Paulo) [...] Diante disso, só dois
desejos: que a CBS não desista e que as outras gravadoras sigam pelo
mesmo caminho. (Um exemplo às gravadoras. In.: Jornal Folha de São
Paulo, São Paulo, 16/07/1978, p. 13).
É possível perceber no conteúdo acima citado que o selo Epic foi encarado como um meio
utilizado pela gravadora CBS para gerenciar os seus novos lançamentos, assim como de fomentar o
cenário musical no país, alcançando assim maior parcela de influência no mercado fonográfico,
inclusive recuperando-se do marasmo que a gravadora vinha sofrendo com a decadência da Jovem
Guarda como gênero musical de sucesso, situação essa que aqui foi anteriormente citada por
Fagner.
Tal texto nos gera diversas reflexões sobre a função do selo Epic dentro da CBS. Como
espaço voltado quase que exclusivamente para novos artistas (e quase todos do nordeste), o selo
Epic foi uma ferramenta de fundamental importância para a expansão do elenco da CBS, num
contexto em que a gravadora enfrentava a escassez de artistas expressivos sob sua contratação - daí
a necessidade de manter Fagner como produtor dentro da gravadora para orientar o processo de
gravação e lançamento desses artistas, amadurecendo-os como profissionais. Disso surge toda essa
geração de artistas apadrinhados por Fagner, marcando assim o que alguns jornais chamaram de
"renovação na MPB".
Nesse sentido, o selo Epic buscou não apenas uma renovação de seu elenco, mas também
seguir uma nova tendência em busca da fórmula do sucesso musical e comercial. Após
experimentar o crescente fenômeno de vendas no mercado fonográfico causado por Fagner desde
1976, é possível que a CBS tenha acreditado que o mesmo sucesso se repetiria com algum dos seus
parceiros musicais (seja do Ceará ou do nordeste de modo geral). Assim, o que visualizamos nos
anos em questão, através do resgate feito por meio da memória de nossos entrevistados, foi o
surgimento de uma nova geração de artistas no Brasil, em sua maioria do nordeste e iniciados
profissionalmente por intermédio da significativa participação de Fagner nesse processo, ocorrido
com maior intensidade durante a segunda metade da década de 1970.
Foi assim com Ricardo Bezerra que foi, pelo menos entre os artistas cearenses, o primeiro
a lançar o seu disco pelo selo Epic, em 1978. Parceiro de Fagner no início da década de 1970
(compuseram juntos Manera Fru Fru Manera - música que deu título ao primeiro LP de Fagner - e
Cavalo Ferro, por exemplo), Ricardo, então estudante de arquitetura da UFC no fim da década de
1960, era bastante atuante no campo musical cearense no contexto da formação do que veio a ficar
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conhecido como Pessoal do Ceará, iniciando sua amizade com Fagner durante o Festival de Música
Aqui no Canto, em 1968, ainda em Fortaleza. Desse Festival surgiu a parceria que se estendeu
durante toda a década seguinte, chegando até a ocasião do convite de Fagner para que Ricardo
gravasse seu primeiro disco através do selo Epic. Assim, nosso entrevistado relata que durante a
segunda metade da década de 1970 ele, junto com a mulher e filhos, vivia num sítio localizado no
bairro da Maraponga, em Fortaleza e esses anos foram marcados por profundas dificuldades
financeiras, o que o fez cogitar em trabalhar profissionalmente com música. Ricardo nos revela que
foi nesse período que:
Aí o Fagner nessa época, foi a época que ele tava no auge lá dentro da CBS,
com muita força dentro da companhia e ele teve essa idéia. Resolveu criar,
fazer um grupo, um espaço musical para quem ele acreditava aqui no Ceará,
ele fez o disco da Amelinha, o disco de Cirino, do Petrucio (Maia), de quem
mais meu Deus? Não sei se fez Teti, mas, enfim, fez um disco pra mim (LP
Maraponga). No começo esse disco ia ser um lado Petrucio, um lado
Ricardo Bezerra, mas aí a força era tanta que “não, faz um pro Petrucio, faz
um pro Ricardo”. (RICARDO BEZERRA em entrevista concedida ao autor
deste projeto. Fortaleza, 24/04/2013).
Em sua fala, Ricardo nos confirma o prestígio alcançado por Fagner dentro da gravadora
CBS no contexto do final dos anos 70 ao se referir à força que era tanta a ponto de decidir por
lançar dois discos para dois artistas do Ceará – no caso Ricardo Bezerra e Petrucio Maia. Além
disso, ele nos expõe a atividade que Fagner assumiu como promovedor dos novos artistas, chegando
a gravar discos daqueles que ele acreditava no potencial.
Da mesma forma, Manassés, músico que acompanha Fagner até os dias atuais, confirma a
onda de "apadrinhamento" promovida por Fagner durante os anos em que esteve exercendo a
função de diretor artístico do selo Epic na CBS.

O Fagner, ele sempre foi um cara assim que ele sempre, quando ele vê
alguém muito bom assim, ele sempre gosta de, tipo, adotar, assim, a pessoa
e como ele tinha na época o poder na mão de ser o diretor de um selo dentro
de uma gravadora como a CBS, que era uma multinacional que tinha muito
dinheiro na época, então ele botou as pessoas que ele achava que deveria
estar ali, na verdade, cearense mesmo tinha muito pouco, o pessoal dizia que
a CBS era "Cearenses Bem Sucedidos", mas tinha Alceu (Valença), tinha Zé
Ramalho, tinha a Elba (Ramalho), tinha Baby Consuelo [...] ele sempre fez
isso, mesmo antes mesmo, porque primeiro que o Fagner foi muito ajudado
também, ele teve muita sorte de ter pessoas que ajudaram ele, A Elis
(Regina), o Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli, que foram, né, e eu acho
que isso aí é o espírito dele também [...] Como ele tinha na mão o poder de
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ajudar, e acabou que, a carreira dessas pessoas aí, a Elba, a Elba vivia lá na
CBS pedindo uma oportunidade [...] e ela estourou, no primeiro disco logo
ela estourou. (MANASSÉS em entrevista concedida ao autor. Fortaleza,
23/07/2013).
Manassés recorda a forte influência que Fagner exercia na gravadora, resultado do
prestígio por ele adquirido junto aos dirigentes da CBS e conseqüência do bom rendimento
comercial de seus trabalhos fonográficos. Sua fala destaca diversos pontos que é de nosso interesse
e que nos possibilita analisar a expressividade de Fagner na CBS e a forma de conduzir seu trabalho
como diretor artístico, escalando cada vez mais artistas que ele acreditava no potencial produtivo,
não sendo eles somente cearenses, mas de diversos locais do país e na sua maioria naturais do
nordeste.382
Ainda segundo Manassés, a motivação de Fagner no empreendimento de ajudar os novos
artistas na busca de consolidação profissional no campo da música se justifica pela sua
solidariedade no que se refere a realidade do artista iniciante no Brasil de então, onde o campo
mercadológico da música tinha sua forma organizacional mais específica, portanto, mais criterioso,
dada a forte influência das grandes companhias fonográficas sobre o trabalho dos seus artistas,
influência essa que se exercia buscando orientar a produção para as exigências do público
consumidor de música de então. Ciente dos obstáculos enfrentados por esses sujeitos nesse aspecto,
Fagner, que da mesma forma foi apadrinhado no inicio de sua trajetória artística, como foi dito por
Manassés, buscou valer-se de sua posição de destaque na CBS para abrir espaços principalmente
para aqueles que estreavam no campo artístico.
No entanto, não se tratava somente de uma questão de inserção de artistas sem visar o que
estes podiam contribuir para a empresa. Era necessário que o artista tivesse potencial criativo e
comercial. Dizemos com isso que para a inserção do artista no mercado, era necessário que
houvesse a consciência de sua parte de que seu trabalho deveria estar em consonância com o gosto
popular, portanto, associado com os gêneros musicais que estivessem em moda no mercado. Sobre
o trabalho dos artistas e a forma de sondagem da gravadora, por meio de seu diretor artístico, o
próprio Fagner nos diz:

Claro que eu sempre tive um tino pra isso, sempre procurei as musicas boas,
382

Realizando uma análise mais aprofundada acerca dos dados narrados por Manassés, detectamos um equivoco
quando o músico inclui no elenco do selo Epic os artistas Alceu Valença e Baby Consuelo (atualmente Baby do
Brasil). Não encontramos nenhum trabalho discográfico desses dois artistas produzidos pelo selo Epic CBS.

662

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
mesmo se o artista não cantasse bem, mas procurar musicas que as pessoas
entendam melhor, sempre a preocupação foi essa, escolher as músicas mais
adequadas para a compreensão [...] como diretor e produtor, eu tenho que
convencer a alguém, o primeiro convencimento você faz é ao artista, o
artista quer mostrar tudo mas você chega ali e tem que botar alguma coisa
na cabeça dele que aquilo é um produto [...] então o tempo da CBS foram
tempos lindos, mas de muita briga com eles, eu metia o cacete muito alto
senão não teria feito aquilo [...] tinha sempre uma história assim que foi
muito legal porque muita gente pôde mostrar a cara, outros não tinham nem
intenção de fazer carreira, vários deles, não tinha intenção de fazer carreira
discográfica e outros tiveram sua chance, continuaram, foi um movimento
lindo. (FAGNER, op cit).
O desempenho de Fagner como diretor artístico possibilitou, entre outros feitos, que ele
produzisse trabalhos fonográficos de diversos artistas dessa geração. Muitos dos artistas por ele
produzidos conquistaram o grande público consumidor de discos, outros não, e sobre isso Fagner
afirma que nem sempre o artista tinha a intenção de fazer carreira. Cabe-nos aqui investigar a
atuação de Fagner nesse campo e qual a sua forma de seleção dos artistas que compuseram no
momento o elenco do selo Epic. Sobre isso, Teti, artista cearense que também teve um disco
gravado pelo selo Epic nos narra a abordagem que Fagner a fez:

Na época da Massafeira o Fagner, ele assumiu a direção musical da CBS,
era o Epic, era? [...] o Fagner passou e foi lá no hotel e tal, ficava lá um
pedaço porque a Marta Lopes, a irmã dele, tava na gravação do Massafeira
também, e o Fagner ali e tal, conversando, aí já tinha terminado a gravação
do Massafeira, ele disse: Tetinha, quando é que tu vai (voltar para
Fortaleza)? Eu digo: a qualquer momento, terminar eu vou. Ele: não, vamos
gravar, vamos gravar um disco. Aí eu disse: vamos, vamos sim. Aí ele tava
na direção da CBS [...] o Fagner tava levando, nessa época foi eu, Elba
Ramalho, Amelinha, Manassés, Nonato Luiz, Petrucio Maia, eu falei Elba
Ramalho já, né? É, Ricardo Bezerra, que fez o "Orós", gravou o "Orós",
gente, foi uma leva, foi uma coisa muito, muito forte, muito bonita dessa
gravadora Epic, né, que tava, na época ele tava assumindo a direção. Bom,
eu gravei o "Teti Equatorial" e vinha embora pro Ceará. (TETI em entrevista
concedida ao autor. Fortaleza, 02/08/2013).383
Vemos na fala de Teti que o convite de Fagner se deu em uma ocasião informal,durante
uma conversa descontraída entre amigos. Contextualizando a fala de nossa entrevistada, percebe-se
que a narradora se remonta a outro marco de sua vida artística, que se deu no mesmo período da
383

Trata-se de um equívoco de nossa entrevistada ao afirmar que Ricardo Bezerra gravou o LP Orós. Este foi gravado
por Fagner em 1977. O disco gravado por Ricardo, como já foi dito, chama-se Maraponga, gravado e lançado em
1978 pelo selo Epic/CBS.
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gravação de seu primeiro LP individual: a gravação do LP coletivo Massafeira.384
Através de sua narrativa, podemos perceber a forma como Fagner exercia sua atividade,
através de convites diretos na maioria das vezes. No entanto, nem sempre foi dessa forma que os
artistas foram escalados para o selo Epic. Se recuarmos um pouco e recordarmos a fala de Manassés
anteriormente citada, percebemos que havia também os artistas que pediam a oportunidade de
gravar, que buscavam negociar um espaço dentro da gravadora, como foi o caso de Elba Ramalho,
que segundo Fagner: "a Elba chegou, mas Elba era "cantriz", ainda não era, é porque ela é danada,
mas a Elba, na época a bola da vez era a Tânia Alves, mas ela é muito determinada, então ela foi em
frente" (FAGNER, op cit).
Nesse sentido, entendemos que Fagner tinha sua maneira de lidar com os artistas e
conseqüentemente sua forma de sondagem. Na narrativa de Fagner percebemos, por exemplo, que
no contexto do final da década de 1970 havia uma maior preferência dos profissionais de música
pela cantora (e atriz) Tânia Alves, mas que Elba Ramalho (também cantora e atriz, dai a forma
como Fagner se referiu a ela: "cantriz") superou todas as expectativas da CBS alcançando o gosto
popular na ocasião do lançamento de seu primeiro LP (Ave de Prata, lançado em 1979 pelo selo
Epic / CBS).
De acordo com o que foi exposto até então, percebemos, por exemplo, a distinção ente o
caso de Teti e de Elba Ramalho, onde a primeira foi convidada diretamente e a segunda não. Dessa
forma, registramos aqui a leitura que fazemos dos relatos orais apenas para ilustrar as formas
distintas de agir de Fagner enquanto diretor artístico, o que é de significativa relevância, já que
estamos problematizando os meios utilizados por Fagner na escalação dos artistas do selo Epic,
assim como as distinções entre os casos que pudemos tomar conhecimento.
Da mesma forma que Teti, temos o caso de Amelinha, também convidada por Fagner e que
entendemos como a "deflagradora" dessa onda de inserção dos nordestinos na gravadora CBS por
intermédio de Fagner, ainda em 1977.

Então quando eu estou morando aí (em São Paulo) é quando Fagner e o
Belchior e o Ednardo fazem os seus discos, primeiros discos e tudo e aí eles
vão, cada um, numa semana, numa mesma semana,eles vão em dias
384

Resultado do festival Massafeira Livre, ocorrido em Fortaleza em 1979, o LP duplo Massafeira (Epic/CBS - 1980)
foi um projeto de grande porte que reuniu diversos artistas cearenses, na maioria estreantes e liderados pelo cantor
Ednardo, os quais se deslocaram em grande número para o Rio de Janeiro, onde se localizava os estúdios da CBS.
Fagner participou vocalmente na faixa Frio da Serra, juntamente com sua irmã Marta Lopes e Ednardo. Cf.
VÁRIOS. LP Massafeira. Rio de Janeiro: Epic/CBS, 1980. Disco 1, faixa 3, lado B.
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diferentes, cada um me convidar pras suas gravadoras, pra mim foi muito
forte, como eu cantava muito com o Fagner, assim, a gente tinha uma
identidade, uma intimidade musical muito grande, então o Fagner foi o que
chegou por último e falou: ah, eu tô na CBS - eu sabia, é claro - você quer ir
pra CBS? Quer dizer, eu tinha recebido três convites, aí eu falei: não, vou
contigo, vou contigo Fagner. (AMELINHA em entrevista concedida ao
autor. Fortaleza, 14/08/2013).
Temos sido levados a entender, pela leitura que fazemos da experiência de Amelinha, que
se trata de um caso mais particular em relação aos demais no que se refere a inserção na gravadora
CBS. Já falamos que Ricardo Bezerra foi um dos primeiros artistas do nordeste (o primeiro entre os
cearenses) a gravar pelo selo Epic. No entanto, a organização do selo Epic só se deu de forma mais
intensa a partir de 1978 com a atuação de Fagner frente a esse selo discográfico, por ele
reativado.385
Amelinha gravou seu primeiro LP pelo selo CBS (o mesmo que Fagner gravou suas obras
no período de permanência na referida gravadora). Lançado em 1977, o LP Flor da Paisagem foi
resultado da mediação de Fagner entre a artista e a CBS. Interessa-nos destacar aqui que na contracapa desse disco há um texto escrito por Fagner que diz o seguinte: "Agradeço a todos que
estiveram envolvidos neste trabalho: Músicos, compositores, assistentes, técnicos, artistas da capa,
como também a CBS, que sem dúvidas terá bastante força, tendo 'essa menina' jogando pelas suas
cores". [grifo nosso] (Cf. AMELINHA. LP Flor da Paisagem. Rio de Janeiro: CBS, 1977).
Sobre esse texto, é perceptível a visão mercadológica de Fagner sobre o trabalho de
Amelinha. Portanto, somos levados a crer que tal entendimento foi a motivação para que a
gravadora investisse em Fagner como diretor artístico de um elenco específico da CBS, destinado
quase que exclusivamente para o lançamento de artistas novatos. Daí a reativação do selo Epic
como espaço para esse fim.
Outro aspecto que merece acurada atenção é a opção que Amelinha fez de aceitar o convite
de Fagner ao invés dos de outros amigos (Ednardo, então contratado pela RCA Victor e Belchior,
em transição entre a Phonogram e a WEA, daí não sabermos ao certo para qual gravadora esse
artista a convidou). Sobre sua opção, Amelinha justifica nos falando que sua afinidade era maior
com Fagner, com quem conviveu alguns anos na cidade de São Paulo, no contexto dos conflitos
desse artista com as gravadora anteriores. Prova dessa afinidade é que seu primeiro disco registrou
385

Os discos com esse selo já eram difundidos no Brasil no início da década de 1970, mas apenas divulgando alguns
artistas internacionais e eventualmente alguns brasileiros. Sua circulação foi interrompida por algum tempo,
voltando apenas após a inserção de Fagner e sua ação na busca pela projeção dos artistas estreantes.
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canções inéditas de Fagner, tais como Agonia, Pobre Bichinho, Depende (que Fagner canta junto
com Amelinha) e Santo e Demônio, estas duas últimas em parceria com Abel Silva e Ricardo
Bezerra respectivamente.
Apesar da intensificação das atividades dos artistas do selo Epic, além da proposta natural
do selo, Amelinha, que era uma artista estreante, nunca chegou a gravar pelo referido selo, tendo
seus trabalhos posteriores lançados somente pelo selo CBS (tido como de maior prestígio). Como
foi o caso de seu segundo LP, o Frevo Mulher, lançado em 1979 e que obteve disco de ouro após a
vendagem de cerca de 176.000 cópias, segundo nos informou Amelinha.
Fica claro aqui, a partir da fala dos quatro artistas atuantes no selo Epic e CBS no momento
ao qual nos propusemos analisar, além da própria fala do Fagner, sujeito responsável pela inserção
de grande parcela dos artistas nordestinos no mercado fonográfico nacional naqueles anos, que tal
momento histórico merece significativa atenção por ter representado uma fase de renovação dentro
do campo da MPB, onde novos trabalhos artísticos foram postos em evidência, atraindo assim a
atenção do país sobre o que vinha se produzindo musicalmente no nordeste brasileiro. A expansão
do que se convencionou chamar de Geração Nordeste ou "boom da música nordestina" em muito
contribuiu para a reformulação musical que passou a se intensificar cada vez mais na transição da
década de 1970 e 1980, através da atuação de artistas como Amelinha, Manassés, Zé Ramalho, Elba
Ramalho e assim por diante.

CONCLUSÃO:

A Música Popular Brasileira, desde o momento em que assim se convencionou ser
chamada, a partir da década de 1960, viveu em seu trajeto diversas transformações e rupturas que
contribuíram na sua reformulação enquanto gênero musical capaz de expressar a identidade cultural
dos povos brasileiros. Grupos de artistas, tais como os representantes do Tropicalismo, do Clube da
Esquina, do Pessoal do Ceará, entre outros em muito contribuíram nesse sentido, fosse através de
propostas coletivas ou mesmo no campo das atuações individuais.
Buscamos aqui apresentar uma fase específica do trajeto da MPB, onde uma nova safra de
artistas se empenharam em apresentar novos dados culturais e de forma mais significativa,
conseqüentemente novas produções em termo do que se vinha fazendo musicalmente. E essa safra
teve como sujeito relevante nesse processo o artista e diretor artístico do selo Epic Fagner, que
contribuiu na difusão dos nomes e das artes musicais desses sujeitos, fazendo surgir dentro do
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ambiente da CBS uma nova geração encorajada para atuar no mercado fonográfico do momento,
dada o apoio logístico que a gravadora direcionava aos seus novos contratados.
Certamente, tal estratégia da CBS visava conquistar maior fatia dentro do mercado de
discos do Brasil, uma vez que essa gravadora objetivava promover um novo impulso comercial de
seus negócios, já que a Jovem Guarda - sua maior força mercadológica desde o advento de tal
gênero musical na década de 1960, não possuía mais o fôlego dos anos anteriores.
Assim, pudemos analisar na fala dos nossos entrevistados que o novo impulso vivido
dentro dos estúdios da CBS, num movimento expansivo, só foi possível através do prestígio
conquistado por Fagner junto aos dirigentes da CBS e da sua atuação eficaz à frente do selo Epic,
servindo assim de mediador entre os interesses dos artistas e os da CBS. Tal reconhecimento sobre
essa significativa contribuição é manifestada com freqüência nas narrativas daqueles artistas que
pudemos travar contato.
Já Fagner, por sua vez, expõe através de sua memória a situação em que a CBS se
encontrava na ocasião de sua contratação. Para ele, foi a ocasião perfeita para se estabelecer como
artista de prestígio, se aplicando assim na reestruturação da gravadora e de seu elenco de artistas.
Sua ação enérgica dentro da empresa foi decisivo para que ele fosse conquistando gradativamente
seu espaço dentro dessa empresa, do mercado fonográfico brasileiro e pudesse atuar como diretor
artístico de um importante selo dentro da indústria fonográfica nacional, possuindo o aval dos
dirigentes da CBS, então a maior empresa do ramo fonográfico no Brasil, para lançar e gerenciar a
carreira dos artistas que ele desejasse e da maneira que lhe aprouvesse.
Por fim, ressaltamos através do que buscamos apresentar aqui o valor da História Oral e da
memória dos sujeitos por nós investigados no empreendimento de nossa investigação. A História
Oral figura um elemento central dentro da feitura historiográfica que nos propomos levar a efeito,
dada a eficácia de sua metodologia no que se refere ao auxílio necessário para a realização
investigativa até aqui apresentada. As narrativas orais merecem significativa atenção no nosso
estudo, já que favorece o alargamento de nossa vereda investigativa, onde as fontes surgem no
presente como reveladoras do momento histórico ao qual nos ocupamos. Seu diálogo e suas
propriedades que as fazem específicas são, pois, valiosas para o nosso entendimento acerca da
ligação entre presente e passado.
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A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE LIMA CAMPOS, ICÓ-CE: TRABALHO, TÉCNICA E
NATUREZA.
Priscilla Régis Cunha de Queiroz386
Dentro do contexto de consolidação e expansão da Universidade Federal do Cariri, a cidade
de Icó passou a sediar um Campus da UFCA e, diante das características desse lugar, já em 2014,
iniciamos as atividades do Instituto de Estudos do Semiárido e do curso de bacharelado em História
com ênfase em gestão do patrimônio histórico e cultural e com a ênfase em gestão do patrimônio
socioambiental. Nessa perspectiva, buscamos desenvolver ações de ensino, pesquisa, extensão e
cultura de forma a contribuir para a ampliação das discussões sobre a convivência com o semiárido,
bem como permitir o estudo e a preservação do patrimônio material e imaterial.
Tal como prevê o Projeto Pedagógico Curricular do curso de Bacharelado em História,
sediado no município de Icó, precisamos trabalhar para a valorização das potencialidades
socioeconômicas e ambientais da região e desenvolver conhecimentos úteis à viabilização de
soluções que contemplem a convivência com o semiárido de forma cidadã. Enxergamos na garantia
ao direito à memória histórica um caminho para assegurar tal empreitada.
Tendo em vista a vocação do IESA e do curso de bacharelado em História para a realização
de pesquisas e reflexões sobre o semiárido, me propus a articular, junto ao corpo discente, o projeto
de cultura “Nas águas da Memória: história local, trabalho e cultura na ocupação da localidade de
Lima Campos, Icó-Ce” com o objetivo de produzir uma história local mais democrática, a cargo da
própria comunidade, produzindo material para pesquisas sobre a história de ocupação do distrito de
Lima Campos a partir da memória dos moradores da localidade. As reflexões presentes nesse artigo
são fruto das inquietações desta experiência de ensino e pesquisa.
Problematizar os caminhos para constituição da comunidade que mora às margens do Açude
Lima Campos ao longo das décadas é, a um só tempo, alcançar as experiências e memórias desses
sujeitos e a partir delas contribuir para investigações acadêmicas sobre o tema. Para tal, busco
compreender a construção do Açude Lima Campos, que dá nome ao pequeno núcleo urbano. A obra
foi construída entre abril e dezembro de 1932 e foi viabilizada pela Inspetoria de Obras Contra as
Secas (IFCOS), atualmente denominado Departamento Nacional de Obras Contras as Secas
(DNOCS), uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Integração Nacional que, atualmente,
tem sua sede administrativa central localizada na cidade de Fortaleza, no Ceará.
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À época, a pretensão da inspetoria era fazer com que as terras do Vale do Salgado, que
abarcam o município de Icó, se prestassem ao estabelecimento de um sistema de reserva d’água e
irrigação, projetos traçados tendo em vista os saberes técnicos que apontavam qualidade e
conformação da área.
Em 1912, foi feito o orçamento para a construção do açude Estreito – hoje
Lima Campos - que na época seriam um grande reservatório da região, com
capacidade para acumular 119.741.150m3 de água. Ao mesmo tempo foram
estudados e orçados mais outros dois açudes: o Poço dos Paus no município
de São Mateus, atualmente Jucás, com capacidade para acumular
619.563.125m3, e o Riacho do Sangue no município de Cachoeira, hoje
Solonópoles com capacidade para 61.424.100m3. (LIMA, 1995, P. 149)
No contexto da expansão da economia capitalista observamos a importância do
desenvolvimento de projetos de modernização mundo a fora. Associado ao marcante avanço
tecnológico nos transportes e nas comunicações, esse processo social permitiu o desenvolvimento
da moderna engenharia que, no Brasil, delimitou sua constituição como um verdadeiro campo
científico. Nesse movimento, as concepções teóricas e ideológicas dos engenheiros nortearam
projetos de racionalização do território nacional. Suas ações deixaram marcas profundas no Ceará.
A grande estiagem de 1877-79 se tornou um marco na compreensão da questão das secas no
Brasil. A partir dela, o problema deixa de ser percebido como meramente climático. Sobre isso, o
historiador Frederico de Castro Neves afirma que:
[...] com o avanço de uma agricultura comercial, sedentária, que buscava um
excedente mercantil, tornou subitamente impossível a “retirada” dos
moradores para terras mais úmidas durante os períodos de irregularidade de
chuvas, pois elas não estavam mais “disponíveis” para isso, ocupadas agora
com a cultura do algodão e valorizadas monetariamente. A proteção
paternalista, devido à dimensão da população que a demandava, tornou-se
insuficiente, deixando sem alternativas de sobrevivência uma população de
centenas de milhares de pessoas. (NEVES, 2004. P. 79).
O problema da falta d’água passou por uma ressignificação. A questão deixou de ser um
problema localizado, mazela e flagelo sofrido apenas pelos pobres do Norte, para ser percebida
como questão social nacional. A dificuldade que afligia ricos e pobres deveria ser alvo das ações
certeiras do governo; a sobrevivência de milhares de pessoas estava em jogo. No entanto, mesmo
passando a figurar diariamente nos jornais e nos debates dos espaços de saber e poder, muitos
pereceram diante da falta de suprimentos e apoio. Nesse contexto, as propostas dos cientistas,
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políticos e intelectuais previa o planejamento e a execução de ações que resolvessem
definitivamente o problema da secas.
Em meados do século XIX, foi possível perceber o entusiasmo diante das maravilhas da
ciência e da técnica, verdadeiro espetáculo expresso, por exemplo, nas “exposições universais” que,
promovidas sistematicamente entre 1851 e 1915, divulgavam o caráter universal do capitalismo e
assegurava a dominação humana frente à natureza. Os espaços de divulgação estavam intensamente
relacionados ao crescimento no número de instituições que formavam as fileiras da ciência.
No Brasil, desde o Segundo Império, os esforços em prol da promoção de progressos
materiais estiveram expressos em uma política de desenvolvimento científico, sobretudo na criação
de novas instituições científico-culturais, e na reforma das poucas já existentes. O incentivo de
intercâmbio para os nossos profissionais e estudantes com instituições internacionais perduraram
até a proclamação da República, tornando-se sistemáticos. Nesse momento, o desenvolvimento
científico figurou como programa de modernização da nação com destaque para ênfase sobre a
institucionalização das ações, o que assegurou maior perenidade das atividades científicas, e “uma
reorientação no sentido da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, bem ao estilo do
programa positivista” (JUNIOR MARTINS, 2004. P. 248).
O desejo pelo consumo das técnicas é experimentado em forma da ampliação da demanda
pelas ciências exatas, o que conferia autoridade aos “homens da ciência”. As figuras do cientista e
do engenheiro ganharam relevo. Nesse contexto, o Estado projeta-se como entusiasta e mantenedor
de instituições científicas, portanto, força catalizadora dos esforços para modernização da
sociedade, estruturalmente e culturalmente. Assim, os resultados práticos e verificáveis da
edificação de reservatórios que seguiam o exemplo das ações dos ingleses na Índia, tornaram-se
opção defensável por parte dos homens da ciência.
Os trabalhos de exploração, investigação e desenhos de projetos anunciado pelos diferentes
grupos de engenheiros acabaram por definir caminhos para sanar um dos maiores problemas da
nação: as crises de abastecimento d’água. E, apesar das contendas existentes entre diferentes
projetos de intervenção técnica, a construção de obras modernas e de grande porte para
represamento de água e irrigação de lavouras foi levado adiante387.
387

Como argumenta a historiadora Renata Monteiro, havia, dentro de instituições científicas, discursos
conflitantes: de um lado, aqueles que defendiam a construção açudes pelo Ceará e o reflorestamento, eram chamados de
“fazedores de chuvas”; e outro extremo, os que afirmavam a necessidade de criação de observatórios meteorológicos
que poderiam “prever” as temidas crises climáticas. Para o primeiro grupo, o reflorestamento facilitado pela
proximidade com os reservatórios melhoraria o clima, o que aumentaria as chances de regularizar as chuvas. Daí a
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Balizados pelos estudos técnicos custeados pelo Estado, os órgãos competentes iniciaram a
construção de estradas férreas, a sistemática perfuração de poços e a construção de obras maiores:
grandes represas e canais de irrigação. A solução apontada, no entanto, não foi unânime. O
proeminente farmacêutico Rodolfo Teófilo foi contrário aos trabalhos da Comissão de Açudes, o
motivo: o reconhecimento de que nessas terras já se executava bons trabalhos de construção para o
convívio com a seca.
a vinda d’essa commissão seria recebida com verdadeiro jubilo pela opinião
publica, se diversos factos não tivessem anteriormente provado a nullidade
de tarefas d’essa ordem. Para a construcção de açudes, melhoramento de
incontestável utilidade, não era preciso vir uma commissão de engenheiros.
Os habitantes do interior, e muitos d’elles analphabetos, perfeitamente
conhecedores do terreno, constroem açudes, que servem perfeitamente ás
suas necessidades, com muita economia e sem os preceitos de engenharia.
(TEÓFILO, 1922. P. 275).
Rodolfo Teófilo ressalta que, no Ceará, a experiência do sertanejo sempre se mostrou digna
de ótimas avaliações. Com um judicioso comentário, Teófilo põe o saber científico em xeque e
desmerece a base para a consolidação das ações de açudagem ocorridos em tantos lugares. Apesar
de ter se aventurado no campo científico ao longo de sua vida, o farmacêutico revela sem pudor que
“sem os preceitos de engenharia” os “habitantes do interior, e muitos d’elles analphabetos,
perfeitamente conhecedores do terreno, constroem açudes, que servem perfeitamente ás suas
necessidades”. Diante dos vestígios acerca da existência desses saberes locais tão específicos,
buscarei investigar a relação entre as imposições técnicas de trabalho por parte da Inspetoria e o
cotidiano dos sertanejos arregimentados para a lida nas obras de perfuração de poços e da
açudagem. Essa dinâmica pode ser problematizada por meio dos boletins técnicos da IFOCS que
esclarecem processos técnicos e dão conta dos trâmites da construção. Os documentos encontram-se
digitalizados e disponíveis para a consulta física na biblioteca do DNOCS.
À revelia das vozes dissonantes, prosseguiram os estudos sobre as possibilidades de
construção de açudes e reservatórios. Os resultados das pesquisas multidisciplinares produziram
uma seleta lista de lugares aptos a receberem as obras públicas: Boqueirão de Lavras (localizada na
vila de Lavras – comarca de Icó), Boqueirão de Arneirós (vila de Arneirós), Boqueirão de
alcunha de “fazedores de chuva”. O outro grupo defendia a investigação das manchas solares, prováveis causadoras das
estiagens. A intensão era “prever” o surgimento das manchas por meio da observação meteorológica e preparar meios
para os momentos de escassez de chuva. (MONTEIRO, 2012. P.15)

672

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
Quixeramobim (vila de Quixeramobim) e finalmente “o açude conhecido pelo nome de Sitiá”
(Quixadá). Estas eram as localidades recomendadas para a os trabalhos de construção de grandes
reservatórios.
Dentro dessa sondagem, a Câmara Municipal do Icó foi questionada sobre a realidade local.
A resposta despachada no dia 13 de outubro de 1884, endereçada ao presidente da província do
Ceará, Carlos Honório Benedito Otoni, lembrava a existência de açudes locais e indicava pontos
ajustados para construção dos açudes públicos. O ofício esclarecia que, para a realização das obras
públicas, poderiam ser utilizados mestres sertanejos com muita prática nesse tipo de trabalho.
(MAPURUNGA, 2009. P. 14)
A câmara indicava a seguinte situação local: existiam 50 a 60 açudes particulares, mas
nenhum público. Mesmo que de pequeno porte, os açudes estavam em boas condições. A existência
desses reservatórios particulares corroborava com a opinião de Rodolpho Teófilo: a comunidade
local já recorria ao represamento d’água e dominava bem a técnica. O documento advertia ainda
que, apesar da serventia das pequenas barragens, elas estavam localizadas em terrenos particulares e
que nos momentos de grande estiagem apenas as cacimbas guardavam alguma água. Contudo, os
problemas maiores estariam no difícil processo desapropriação. Sobre esta questão, importa
compreender o processo de consolidação da propriedade das terras na localidade de Icó nesse
período. Por fim, o ofício aponta confiança na solução oferecida pela comissão, a construção de um
açude em Icó poderia ser fundamental para a sobrevivência nos momentos de seca
(MAPURUNGA, 2009. P. 14).
Em fevereiro de 1911 o projeto de construção do grande açude do Estreito, em Icó, foi
escrito. Elaborado pelo Dr. Carlos Pinto de Almeida, seus estudos previam um reservatório com
capacidade para acumular 190.616.000 milhões de metros cúbicos de água com um custo orçado em
2.174 contos de réis. Aprovado, conforme aviso de 7 de setembro de 1912, a obra deveria ir para a
concorrência pública no início de 1913, o que não ocorreu.
Segundo a inspetoria, falhas no projeto impediram o desenvolvimento da construção. O
ponto mais problemático foi a desproporção entre a capacidade da bacia hidráulica e a descarga
anual do Rio São João, muito aquém do que deveria ter para suprir o açude projetado. É do interesse
da presente pesquisa perceber o desenrolar da questão do cancelamento da obra, sobretudo, diante
do contexto de retomada da obra que se dá apenas durante as calamidades decorrentes da grande
seca de 1932.
Interessante notar que a dificuldade técnica apresentada em 1912 segurou a construção da
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barragem durante décadas, porém o erro do projeto foi rapidamente corrigido em 1932. Pergunto: é
possível considerar que outras questões e disputas estão envolvidas no atraso da obra? Até aqui
percebo que importa considerar a relação entre a construção de obras de maior vulto e a
disponibilidade de mão de obra barata.
No Jornal O Povo do dia 17 de maio de 1932, as diversas secas são representadas como a
principal razão para a migração dos cearenses. Contudo, conclui:
A zona do Nordeste representa o papel de mãe ingrata, paupérrima, cujas
tetas não alimentam os próprios filhos. O homem aqui sempre lutou muito
mais que seu irmão do restante do Brasil. Como não há mal que não traga
um bem, no expressivo dizer popular, por ser assim caldeado no sofrimento,
o nordestino se afigura o tipo mais forte da raça brasileira e por isso é que
ele lá fora, sabe triunfar com relativa facilidade, sendo considerado, nisso se
lhe fazendo justiça, o trabalhador infatigável, o operário por excelência, com
a vantagem de adaptar-se às asperezas de qualquer indústria ou meio de vida
[...] 388
As contradições sociais bateram à porta no período da seca de 1932. Ainda assim, o jornal
lembra que há um ponto positivo no terrível contexto em meio ao sofrimento: o “operário por
excelência” se agiganta. As características apontadas para o sertanejo revelam um ideal de
trabalhador que guarda a versatilidade diante da “aspereza de qualquer indústria”. Quando pequenos
proprietários, arrendatários, agregados, famílias inteiras foram pressionados a sair do campo em
favor da grande propriedade, ou empurrados para cidades maiores em função da redução do
rendimento do minifúndio, o trabalho é apontado como caminho da redenção389.
Durante a seca de 1932, pelos caminhos das estradas de ferro, os retirantes chegavam para
tentar a sorte nas frentes de trabalho organizadas pelas comissões de socorros públicos. A população
nos abarracamentos das obras cresceu com rapidez, ao mesmo tempo em que ampliavam-se também
suas necessidades de consumo e sobrevivência. Homens, mulheres e crianças saídos de várias partes
do sertão buscaram condições diferentes de vida no espaço pouco promissor das áreas de
construção.
Esses sujeitos passaram a se dedicar a atividades variadas, que iam desde trabalhos
artesanais, como marceneiros e ferreiros, até atividades extenuantes de carregadores e escavadores.
388
389

Jornal O Povo, 17/05/1932.
Desde meados do século XIX existiu a migração entre a província cearense e as regiões amazônicas, o fluxo
intensificou-se no transcorrer da seca de 1877-79. Nesse período, a estiagem tornou-se um motivador substancial
para a migração. (CARDOSO, 2011).
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Acredito que esses trabalhadores remanejavam saberes adquiridos no trabalho nas fazendas e sítios
e, decerto, davam novo formato para as suas práticas diante das diferentes condições de trabalho.
Desse modo, adaptavam e repassavam sabedorias e artes que circulavam ao longo do tempo,
assumindo, evidentemente, novos contornos diante das necessidades de transformação da paisagem
da cidade por meio da construção do Açude e das estradas em Icó.
Em Icó, a construção do reservatório do Estreito, primeiro nome da obra, teve início no dia
11 de abril de 1932, e foi concluída antes de chegarem as chuvas de inverno de 1933. A população
de retirantes empregou grandes esforços para a construção da obra que foi entregue em tempo
recorde. O cotidiano era duro, o trabalho muito pesado. A grande maioria das atividades era
executada manualmente, inclusive por conta no atraso na entrega de ferramentas e na realização de
obras auxiliares, como as das estradas de rodagem que facilitavam o trânsito de pessoas e materiais.
Em Icó,
[...] os trabalhos foram executados manualmente, inclusive a compactação
do material empregado na construção da barragem, que foi feita à malhos de
madeira, movimentados por braços humanos. Muitos daqueles malhos
chegavam a pesar 15 quilos e de acordo com as exigências da
administração, tinha que os mesmos serem elevados até a altura dos joelhos,
para provocar maior peso e firme compactação. Para aquele serviço, eram
escolhidos os fortes e sadios, recebendo os mesmos uma pequena diferença
de salários com relação aos demais que executavam outros trabalhos.
(LIMA, 1995. P. 152).
Nas palavras do memorialista Miguel Porfírio percebe-se o andamento das obras em Icó.
Como adianta Porfírio, até mesmo a compactação do material empregado na construção da
barragem foi realizada a partir da força individual. Os encarregados da construção tentavam manter
a produtividade do trabalho através do melhor aproveitamento da mão de obra e da otimização dos
custos. Para tal, cabia escolher o trabalhador mais apto, indicar-lhe a forma correta de executar a sua
função e organizar o pagamento. Nesse contexto, todas essas ações, de certo, exigiam uma mais:
manter a ordem diante do descontentamento da multidão.
Executar a limpeza de terrenos, a derrubada de plantas e até a abertura de caminhos e a
construção de barragens eram atividades conhecidas pela maioria dos homens e mulheres do campo,
mas a dura rotina de trabalho na obra impunha uma nova lógica de trabalho, diferente daquela
experimentadas no campo. O tempo do trabalho era outro, o tempo virou moeda. As condições de
vida se distanciavam da vida no pequeno roçado familiar e nesse ínterim, a paisagem do Vale do
Salgado vai sendo modificada. Entram em cena muitos sujeitos e novos traçados.
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No começo da construção do açude Estreito, foi deslocada para ali, grande
massa flagelada que antes concentrava-se em Buriti e Carius, onde havia
também o projeto de um açude. Aquelas pessoas eram transportadas pela
estrada de ferro, como se transportava animais, em vagões fechados e eram
despejadas na estação da Água Fria, de onde seguiam à pé para o Estreito.
Chegando ali, daquela gente era alojada em imundas barracas de zinco ou
cobertas com folhas, onde ficavam na maior promiscuidade. As
necessidades fisiológicas daquelas pessoas, eram atendidas em fossas à céu
aberto – grandes buracos – onde todos ficavam misturados. (LIMA, 1995. P.
147)
O trem, os vagões fechados e as barracas de zinco exigiam a necessidade de conviver com
tantos outros trabalhadores também em situação precária... Dividir? Disputar? É preciso investigar o
cotidiano e as condições de vida e trabalho desses homens, mulheres e crianças a partir de uma
análise que considere a ação entre a norma e a resistência, conferindo ao estudo desse cotidiano um
caráter político.
O tratamento médico era precário ou praticamente inexistente. Diante da situação de
calamidade, as doenças começaram a assolar o acampamento. Tifo e paratifo, principalmente. Para
viabilizar os cuidados foi instalado um pequeno hospital para atendimento dos casos mais graves
com apenas um médico, um farmacêutico e alguns enfermeiros improvisados.
Era elevado o número de pessoas que ali morriam diariamente. Foi
improvisado um cemitério, construído com arame farpado em forma de
roçado, para sepultamento dos mortos que eram jogados em covas ou até
valados [...] dado a dificuldade de escavação, devido a consistência sólida
do terreno. (LIMA, 1995. P. 147-148)
Como não havia estatísticas naquele tempo, portanto, não temos registros sobre o número de
óbitos ali ocorridos. Hoje, na fala do povo da cidade de Icó se escuta sobre a existência de um
antigo cemitério e dos horrores dos tempos da seca de 1932, mas a investigação sobre os
significados que a memória local tece diante da existência de tamanha tragédia está por ser
efetivada.
Dentro do projeto “Nas águas da Memória: história local, trabalho e cultura na ocupação da
localidade de Lima Campos, Icó-CE” realizamos entrevistas com alguns moradores da comunidade
de Lima Campos onde abordamos temas como os saberes e práticas envolvidos na lida com a
pescaria nas águas do açude e os Festejos de São Sebastião, santo padroeiro da comunidade que tem
sua devoção ligada à questões relacionados as doenças e epidemias. A festa religiosa acontece
anualmente a cada mês de janeiro e atrai visitantes da sede, Icó, e dos sítios e fazendas vizinhas.
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Esse trabalho realizado junto ao corpo discente da UFCA tem se desdobrado no interesse em
aprofundar o estudo por questões que envolvem a constituição de festejos e modos de fazer da
região do Vale do Salgado390.
Nesse sentido, a realização e análise de entrevistas será um ponto importante do percurso de
construção deste trabalho de pesquisa, sobretudo diante do interesse em problematizar os modos de
fazer da região que parecem estar relacionados à existência do Açude Lima Campos. Acredito que
se faz necessário perceber como à margem do Açude se estabeleceram pescadores, agricultores,
proprietários de terras e arrendatários e como estes sujeitos se relacionaram com o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas, nomenclatura atual da antiga IFOCS. Interessa ainda
compreender como ocorreram as modificações na paisagem local diante das transformações
executadas com base nos preceitos técnicos.
A região, que atravessou muitas dificuldades com a seca, teve que deslocar suas certezas
para incluir novos sujeitos e espaços durante um processo nada harmonioso. Nele, sentidos e
experiências se misturavam em uma paisagem em transformação, em um processo pouco
compreensível se desassociado da relação entre a sociedade, a técnica e a natureza.

O projeto do Açude Lima Campos tem como finalidade o aproveitamento
das várzeas do lcó, situadas no vale do rio Salgado. Pouco antes da
confluência deste último com o Jaguaribe, o vale se alarga em várzeas
extensas, largas, planas, compreendendo todo o curso inferior dos riachos
Mucururé, São João à margem esquerda, e Bezerros, Capim Pubo e
Bebedouro à margem direita, os quais são os seus afluentes mais
importantes. Essas terras se prestam de maneira notável ao estabelecimento
de um sistema de irrigação, pela sua qualidade, conformação e situação. As
várzeas do lcó satisfazem a todas as condições para a implantação da
irrigação: terras excelentes e topografia propícia tanto à distribuição quanto
à drenagem391.
Valer-se das várzeas de Icó significava percebê-las através do olhar técnico. No trecho do
boletim da IFOCS as características naturais da área aparecem mediadas pelo interesse em
transformar potencialidades em realidade prática: a ação seria de alteração nas terras que “se
prestam de maneira notável ao estabelecimento de um sistema de irrigação, pela sua qualidade,
390

O projeto, ainda e andamento, conta com a participação de três alunos do curso de bacharelado em História da
Universidade Federal do Ceará. As entrevistas destacadas ocorreram ao longo do mês de junho de 2015 com a
participação das discentes Andréa Amorim Sampaio e Bruna Estefany Pereira de Almeida.
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conformação e situação”. A interação entre a natureza e a sociedade se daria pelo viés da
modificação técnica. Nesse movimento, acompanhamos muitas dualidades: vales e estradas, seca e
represamento d’água, engenheiros e multidão... Enfim, modificações sociais e da natureza
estabelecidas em um mesmo processo de conformação de uma paisagem específica.
O grande reservatório confere feições específicas à cidade e faz daquele território um misto
interessante de vivências de diversas temporalidades. A barragem teima em parecer ter estado
sempre ali na entrada da comunidade de Lima Campos, tão (re)conhecível que é a paisagem que
envolve o grande reservatório. O açude parece emoldurar um quadro, engana o olhar parecendo
imóvel, se faz de testemunha ocular. Mas ele nem sempre esteve lá.
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A HISTÓRIA ORAL COMO METODOLOGIA DE DAR A VOZ AOS EXCLUÍDOS

Cícero Aurelisnor Matias Simião392

Introdução
O presente trabalho busca uma reflexão sobre o uso da história oral enquanto metodologia
de produção do conhecimento. Do resgate das narrativas e da história dos que foram silenciados e
esquecidos, dos ditos, excluídos. Para tanto, pretende-se ao revisar a bibliográfica sobre o tema,
evidenciar alguns exemplos de sua utilização. E abordar os procedimentos metodológicos que o
historiador e o professor de História podem utilizar na sua pesquisa e na prática educativa.
Já houve muitas classificações para a expressão história oral. Marieta de Moraes Ferrreira e
Janaina Amado(1998), apresentam três posicionamentos, o primeiro a define como uma técnica, o
segundo a define como uma disciplina e a terceira como uma metodologia. No entanto, há um
consenso no meio acadêmico em classificar a mesma como uma metodologia de pesquisa.
Conforme Alberti (2005).

A História Oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes
para o estudo da história contemporânea surgida em meados do século XX,
após a invenção do gravador à fita. Ela consiste na realização de entrevistas
gravadas com indivíduos que participaram de, ou testemunharam
acontecimentos e conjunturas do passado e do presente.
(ALBERTI,2005:155)
O despertar da História Oral ocorreu nos Estados Unidos, a partir dos anos sessenta, ligada
aos movimentos contestatórios. Em 1973 é fundada a American history Association, que passam a
publicar uma revista, voltada a procura de fontes complementares as fontes escritas. Ocorreu o
reconhecimento do papel dos menos favorecidos, dos considerados sem história, dos excluídos
pelas fontes oficiais. Setores populares passam a ser vistos como participantes das mudanças. Ao
contrario da concepção positivista da história. A Escola de Chicago dedicou-se aos estudos dos
excluídos da história, os dos guetos, dos ladrões, das prostitutas, do cotidiano dos trabalhadores.
Não só historiadores, mas antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, pedagogos, teóricos da

392

Historiador, especialista, professor da Rede Básica de Ensino do Ceará - Email: aurelio65123@gmail.com

681

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
literatura, psicólogos e outros. Passam a ver a história oral como uma forma de dar voz ao povo,
nem sempre lembrado na história tradicional.
No Brasil, a metodologia foi introduzida na década de 1970, quando foi criado o Programa
de História Oral do Centro De Pesquisas Documentais/Fundação Getulio Vargas/Rio de Janeiro (
CPDOC/FGV/RJ). No Início concentrou na produção de fontes para a história política,
especialmente da era Vargas e das Elites políticas. A partir dos anos 1990, o movimento em torno da
história oral cresceu muito. Em 1994, foi criada a Associação Brasileira de História Oral, reúne-se
periodicamente em encontros regionais e nacionais, e edita uma revista e um boletim. Em 1996, foi
criada a Associação Internacional de História Oral, que realiza congressos bianuais e também edita
uma revista e um boletim.
O mérito consiste na inovação metodológica de abordar novos temas e problemas, de vir a
tona novos sujeitos da história, de ter a compreensão que o significado dos depoimentos, com a
subjetividade inerente, é uma importante fonte a ser trabalhada pelo historiador na reconstrução do
passado. E hoje muito mais do que o simples gravador, há vários recursos tecnológicos, e de fácil
acesso, como filmadoras e internet, que possibilita uma gama enorme de suporte para o trabalho do
historiador- educador.

História Oral e Memória

Segundo Paul Thompson (1992), em sua obra, A voz do passado, afirma que a história oral
funciona com arrimo no interesse social do historiador, e surge, decerto, como uma maneira de dar
voz aos que, por algum motivo, não tiveram uma história contada. Trata-se da conquista do espaço
social da escuta, da apropriação das palavras que sejam capazes de mover a indiferença ou
acomodação social em relação ao passado.
A memória, enquanto principal matéria prima a ser trabalhada com os depoimentos, merece
algumas considerações. O historiador Gisafran Nazareno Mota Jucá (2011), ao abordar sobre
oralidade e memória nos orienta que,

A memória é considerada, de acordo a dimensão social que representa, uma
realidade onde se mesclam o individual e o coletivo, possibilitando uma
compreensão diferenciada daquela transmitida pela documentação
tradicional. Além do mais, ela permite revelar aspectos sociais outrora
esquecidos ou relegados, fazendo brotar a lembrança dos que se
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consideravam excluídos do processo histórico. (JUCÁ, 2011:19)
A memória é uma reconstrução psíquica e intelectual que acarreta uma representação
seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do indivíduo somente, mas de um indivíduo
inserido num contexto familiar, social, cultural, nacional – a memória é, pois, nesse sentido,
coletiva. A memória é uma atualização do passado ou a presentificação do passado, registrando não
só o que ocorreu no passado, mas no tempo presente também e seus conflitos. Em outras palavras, a
elaboração da memória faz-se no presente, é do presente e para responder às solicitações feitas no
momento atual que a rememoração recebe incentivos. A memória é parte do real em movimento,
está em evolução permanente, aberta à lembrança e ao esquecimento – e esses lapsos, esses
silêncios, intencionais ou não, são importantes para o pesquisador. É, por excelência, seletiva:
guarda-se aquilo que tem ou teve significado em nossas vidas. Pode-se mesmo dizer que a memória
constitui um suporte fundamental da identidade individual e coletiva. (JUCÁ, 2011).
Para Jucá ao se trabalhar com a História Oral como metodologia, necessita-se de um apoio
técnico, a fim de que não seja classificada como uma simples técnica a ser empregada de acordo
com as conveniências, não deve ser tratada apenas como transcrição de entrevistas, presa a uma
concepção de busca da objetividade

defendida pelos positivistas, mas sim uma metodologia

empregada através do apoio de conceitos básicos, que fundamentem as reflexões apresentadas na
produção elaborada. (JUCÁ, 2011:32)
A memória, nesse sentido, provoca uma “guinada subjetiva” na história, como afirma
Beatriz Sarlo(2007) em seu livro,Tempo Passado: cultura da memória e guinada subjetiva,
trazendo para a discussão histórica o testemunho. Nesse sentido, as histórias de vida são narradas de
um modo coletivo – apesar da singularidade de cada narrador – porque há a construção de uma
identidade marcada por trajetórias em comum. O testemunho ganha força, encontra ecos, alinha-se a
outros testemunhos quase como para reparar essa identidade machucada; torna-se ícone de verdade
na luta pela restauração moral e até mesmo jurídica da experiência passada. Luta ,inclusive, para se
falar em nome das “presenças ausentes”, aqueles que perderam o

direito à palavra, os que

morreram ou são chamados juridicamente de desaparecidos.A memória, bem lembra Sarlo(2007) é
um campo de conflitos,

Entre os que mantêm a lembrança dos crimes de Estado e os que propõem
passar a outra etapa, encerrando o caso mais monstruoso de nossa história.
Mas também é um campo de conflitos para os que afirmam ser o terrorismo
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de Estado um capítulo que deve permanecer juridicamente aberto, e que o
que aconteceu durante a ditadura militar deve ser ensinado, divulgado,
discutido, a começar pela escola. É um campo de conflitos também para que
os que sustentam que o ‘nunca mais’ não é uma conclusão que deixa para
trás o passado, mas uma decisão de evitar, relembrando-as,as
repetições.(SARLO,2007:19).
Sarlo(2007) chama a atenção para o perigo da primazia do testemunho sobre a história. O
reconhecimento do relato da experiência como uma verdade pode tornar, segundo a autora, lembrar
mais importante do que entender. A memória é contínua, atualizada constantemente pelo vivido e,
portanto, não poderia ser capaz de dar conta de outra temporalidade, do acontecer passado:
Nada resta da autenticidade de uma experiência posta em relato, já que a
prosopopéia é um artifício retórico, inscrito na ordem dos procedimentos e
das formas dos discursos, em que a voz mascarada pode desempenhar
qualquer papel: avalista, conselheiro, promotor, juiz, vingador. (Sarlo,
2007:21)
Para Halbwachs(2006), a memória é marcada por uma coerência do discurso, do momento:
Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir,
repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A
memória não é sonho, é trabalho. (...) A lembrança é uma imagem
construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto
das representações que povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que
nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que
experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então e
porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos
de realidade e de valor. (HALBWACHS, 2006:17).
O envolvimento em organizações políticas e as disputas de poder na atualidade fazem a
memória parecer mais do que uma questão jurídica; ela ganha sentido ético e moral. A recapitulação
da participação nos movimentos sociais, na luta dos trabalhadores da cidade e do campo, nos
debates estudantis, das estratégias de luta, da decisão de entrada na luta armada e a entrada na
clandestinidade, como no período da ditadura militar no Brasil, a renúncia a uma vida mesquinha e
privada em nome da confiança coletiva de um sonho num “mundo de igualdade”, tudo isso constitui
um caminho de retorno a si mesmo, de leitura e construção de sentidos e de busca de legitimação da
luta para a sociedade. Pollak(1989) entende que “as memórias subterrâneas” aguardam o momento
de vir à tona e evocar esses sentidos subjetivos e políticos contra os enquadramentos de uma
história oficializada:
O trabalho de enquadramento da memória se alimenta do material fornecido
pela história. Esse material pode sem dúvida ser interpretado e combinado a
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um sem-número de referências associadas; guiado pela preocupação não
apenas de manter as fronteiras sociais, mas também de modificá-las, esse
trabalho reinterpreta incessantemente o passado em função dos combates do
presente e do futuro. (...) Toda organização política, por exemplo - sindicato,
partido etc.-, veicula seu próprio passado e a imagem que ela forjou para si
mesma. Ela não pode mudar de direção e de imagem brutalmente a não ser
sob risco de tensões difíceis de dominar, de cisões e mesmo de seu
desaparecimento, se os aderentes não puderem mais se reconhecer na nova
imagem, nas novas interpretações de seu passado individual e no de sua
organização. O que está em jogo na memória é também o sentido da
identidade individual e do grupo (POLLAK , 1989:8).
Ao se trabalhar com a memória para reconstruir e interpretar o passado dos setores
excluídos, o historiador entra nesse campo de disputa, de contradições, de visões de mundo
antagônicas, de afirmação e reafirmação de identidades de grupos, da identidade cultural, que
muitas vezes, ficaram a margem da História dita oficial.
Entretanto, vale salientar que memória não é história. As memórias são documentos como
outros, a serem interpretados; não constituem a história pronta. Como afirma Pierre Nora(1993):
A memória se relaciona a uma experiência vivenciada, tendo como agentes
grupos que passaram por diferentes experiências, mas mantendo traços
comuns, frutos da experiência coletiva, sujeita a mudanças e permanências.
A história, por sua vez, relaciona-se a um distanciamento e a uma
preocupação constante com a crítica a ser apresentada. Por isso, “a história,
enquanto operação intelectual, dessacraliza a memória” (NORA,1993:24).

A história não se opõe à memória, pois a redime, fazendo-a figurar como fornecedora de
novas vozes, antes menosprezadas ou esquecidas na redenção do passado.Dessa maneira, as fontes
orais, como outras fontes, não devem se rvistas como a “verdade”, a única versão do passado; são a
representação que as pessoas têm do passado; não podem ser idealizadas como uma coisa
“autêntica”, “verdadeira”, longe das relações de poder, política e cultura,estabelecidas no contexto
social. Elas representam pistas do passado, as quais somadas a outras pistas materiais, devem ser
submetidas a uma investigação e avaliação, até chegar a uma interpretação aproximada do que
tenha ocorrido no passado.
Para tanto, além da interpretação e analise dos depoimentos, visto que, diferentes
depoimentos permitem uma melhor construção das realidades. Cabe ao historiador analisar outras
fontes, contextualizar o objeto de estudo, não descartando imagens, dados e textos. Nesse sentido, a
história oral assume uma posição de alternativa a versão dominante recorrendo a várias fontes para
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construir a memória da atualidade.

O Uso da História Oral
Hoje há uma vasta bibliografia da história do tempo presente, que se utiliza das fontes orais,
permite uma melhor sensibilização das consciências, bem como, há uma pluralidade de recursos
voltados para o estudo dos oprimidos.
O trabalho com depoimentos orais e histórias de vida, são exemplos de trabalhos exitosos
realizados por alunos e professores. As técnicas de entrevistas e a análise das fontes orais, utilizadas
em atividades escolares, podem ser altamente eficazes para a compreensão dos objetos de estudo.
Na prática, alunos e professores, tem o contato com a matéria viva, a narrativa, os
testemunhos, com isso, poderão vivenciar as teorias de sobre o significado dos vínculos que a
memória cria entre os membros do grupo. Que pode desempenhar um papel de resgate e de
afirmação da identidade, da memória coletiva, do grupo estudado. Uma vez que o esquecimento
significa o isolamento, a fragmentação, o distanciamento, a ruptura daqueles vínculos que orientam
a formação elaboração do grupo. A produção de reminiscências confrontará alunos e professores
com um conjunto de representações pouco explorado. (JANOTTI,1997 )
Cabe destacar que o papel do pesquisador não é buscar as verdades contidas nas falas dos
entrevistados, mas entendê-las como representações, construções, uma das possibilidades para
compreender o objeto no seu contexto que, entrelaçado com outras fontes, ajudará a compor o
quebra-cabeça. São esses os desafios da pesquisa: articular temas e questões, pondo os em diálogo;
perceber suas diferenças e conexões; trabalhar as fontes; enredar ir o tecido.
Nesse sentido, é possível utilizar a metodologia da História Oral na perspectiva das histórias
de vida, por exemplo, para problematizar várias questões na escola ou extra-escolar, como: a
história da escola, a história do bairro, o movimento dos estudantes, as práticas e representações de
professores sobre a docência, presentificando vivências que os constituíram em um dado momento
histórico, colaborando para desvelar, entre diversas questões, a construção cultural e identitária de
um grupo.
Por outro prisma, ela permite acesso à experiência não documentada - inclusive as vidas de
líderes que ainda não escreveram suas autobiografias - e, mais importante,às "histórias ocultas" dos
marginalizados: trabalhadores, mulheres,indígenas, minorias étnicas e membros de outros grupos
oprimidos, ou excluídos.As entrevistas de história oral também permitem explorar aspectos da
experiência histórica que raramente são registrados, tais como relações pessoais, vida doméstica,
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hábitos alimentares, a natureza de organizações clandestinas, por exemplo. Elas oferecem uma rica
evidência sobre os verdadeiros significados subjetivos, ou pessoais, de eventos passados. Os
questionamentos feitos aos informantes podem não ter sido imaginadas no passado e de evocar
reminiscências e entendimentos anteriormente silenciados ou ignorados. (THOMSON apud
FERREIRA,2000)
Para Thomson (2000) há uma tendência emergente e um esforço concentrado para ligar a
sofisticação teórica produzida em torno de narrativas e memórias com o compromisso político com
a história dos oprimidos, o qual motivou a primeira geração de historiadores orais, no caso, as
feministas e socialistas norte-americanas. Afloraram estudos que através das narrativas abordam
temas como a vida das operárias fabris, as lésbicas da classe operária em Nova York, a vida dos
homossexuais. Contatou-se que as narrativas desempenham um importante papel de afirmação para
esses grupos que constroem e expressão sua identidade.
Também evidenciado por Thomsom(2000) que em muitos países do terceiro mundo, a
História oral é utilizada em projetos de desenvolvimento, com o objetivo de garantir intervenções e
ajudas externas. Cita o exemplo do uso das narrativas para melhorar a produção agrícola, a proteção
do meio ambiente, os cuidados com a saúde e o combate as doenças.
Aproveitam o conhecimento local e complementem o uso tradicional da
terra. Por exemplo, Nigel Cross e Rhiannon Barker descrevem como o SOS
Sahel Oral History Project (Projeto SOS História Oral do Sahel) registrou
histórias de homens e mulheres da África ao sul do Saara, sobre as
mudanças que estão ocorrendo em seus ambientes e modos de vida. "Nossa
intenção não foi acumular fatos", explicam, "mas, ao contrário, descobrir
histórias, aprimorar as técnicas para corrigi-las e, mais importante de tudo,
demonstrar seu valor e sua utilidade." Através do projeto de história oral, os
aldeões participaram ativamente da criação de estratégias de
desenvolvimento informadas e adequadas. ( THOMSON,2000:58)
Nesse sentido, o uso da história oral vai a duas direções. A primeira direção busca
compreender melhor a história, e a segunda busca estratégias contemporâneas de assistência e
mudanças da realidade do grupo estudado.
É simbólico no Brasil e nos países da América Latina, que tiveram ditaduras militares, O
registro da história de vida dos perseguidos políticos, teve resultados explícitos. No caso, pelo
Estado brasileiro foi instituída a Comissão da Verdade, encarregada de apurar os crimes cometidos
pelo estado durante a ditadura. O silêncio foi rompido, a sociedade conheceu os atos perpetrados de
afronta aos direitos fundamentais do cidadão. As vitimas do arbítrio, ou seus familiares foram
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indenizados. No entanto, mesmo com a divulgação de um amplo relatório da Comissão, existem
ainda várias lacunas, que precisam ser complementadas. Para que haja uma reflexão crítica sobre
um tempo que precisa ser lembrado e abordado sob os auspícios democráticos.

Tais usos políticos da história oral - em que a reafirmação de histórias
anteriormente silenciadas pode permitir a afirmação de indivíduos, grupos
sociais ou sociedades inteiras - estão ligados a uma tradição significativa e
continuada em que a história oral tem se mostrado uma importante fonte
para grupos políticos e movimentos sociais: no movimento das mulheres,
para os sindicalistas e comunidades de classes trabalhadoras, para povos
indígenas, para comunidades étnicas e deimigrantes, em política de gays e
lésbicas, e para deficientes.(THOMSON,2000:60)
Sobre as entrevistas

Não há uma única, ou universal maneira certa, de se fazer história oral. Alguns autores
chegam a indicar modelos de questionários a ser seguido e enumerar normas de como deve ser a
maneira certa de fazer entrevista. Para Janotti (2000) “é desejável que se opte por entrevistas nas
quais o entrevistado é livre para lembrar”. Assegura que, sem dúvida, as entrevistas participativas,
onde o entrevistador e o entrevistado desenvolvem um relacionamento baseado no respeito e
confiança obtém resultados muito mais satisfatórios.
O bom senso é que deve indicar a forma correta de se fazer à entrevista, de se ter à
sensibilidade para ouvir e entender o outro. No processo criativo de rememorização dinâmica, e de
interação entre o historiador e a comunidade.

Considerações finais
A guia de conclusão pode se indicar que compreender as possibilidades do uso da história
oral na pesquisa histórica, passa pela apropriação de todo o movimento histórico que retirou os
sujeitos, antes relegados ao anonimato e ao esquecimento e alçou-os à condição de agentes ativos.
No momento que ocorreram importantes e profundas mudanças na teoria da História, surgiram
novos questionamentos, novas pesquisas e novas fontes.
A História Oral além de se mostrar como um caminho metodológico capaz de dar voz aos
sujeitos – protagonistas ou testemunhas de acontecimentos – e que possibilita a reconstrução da
história por meio dos relatos individuais ou coletivos.
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importante papel de fortalecimento e afirmação das identidades dos grupos especialmente os
excluídos e marginalizados, como serve de estratégia de resgate, de mobilização e de mudanças da
realidade.
As pesquisas em história oral estimulam uma discussão interdisciplinar entre historiadores,
sociólogos, antropólogos, cientista políticos, líderes dos movimentos sociais abrem possibilidades
de ampliar nossos conhecimentos acerca das relações ente história e memória, A história oral,
enquanto método e prática do campo de conhecimento histórico, reconhece que as trajetórias dos
indivíduos e dos grupos merecem ser ouvidas, também as especificidades de cada sociedade devem
ser conhecidas e respeitadas. O que promove o enriquecimento na forma de trabalhar a história.
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A XILOGRAVURA PEDE PASSAGEM: POR UMA HISTORIOGRAFIA DA IMAGEM
QUE FALA
Tereza Cândida Alves Diniz393
“Uma arte que vence o esquecimento e se
perfaz no instante da recriação”.
Gilmar de Carvalho

A imagem codificada

Nessa escrita, cujo enredo busca desenvolver um nexo entre imagem e seu lugar de
existência, tem como finalidade traçar linhas e tecer estreita conexão entre o que se entende como
xilogravura, o que se conhece e o que se propõe enquanto possibilidades desse conhecer.
Uma discursão sobre qualquer que seja o objeto pressupõe uma metodologia não mais
baseado num processo de compilação, mas numa arqueologia associada a uma busca aprofundada
por esclarecimentos desse objeto.
Peter Burke394 reconhece a importância da utilização de imagens para compreensão de um
universo mais amplo da história e ressalta: “é desnecessário dizer que o uso do testemunho de
imagens levanta muitas problemas incômodos. Imagens são testemunhas mudas, e é difícil traduzir
em palavras o seu testemunho”. (BURKE, 2004, p.18). Levar em consideração que “palavras e
imagens são formas de representação do mundo que constituem o mundo o imaginário”
(PESAVENTO, 2003, p. 86), elas são mais imediatas, dadas a ler, embora implique na decifração de
códigos, pois da forma como registra tempo, épocas são testemunhas de “si própria”, assim “como o
texto literário” (PESAVENTO, 2003, p.87).
A importância da história cultural para o estudo das diversas linguagens visuais, aqui
representados através de imagens, especificamente a iconografia das xilogravuras (xilo- madeira/
grafia- escrita) objetiva formas de compreensão, resistências e representação, e constitui-se parte
importante para construção desse artigo, pois visa estabelecer possibilidades documentais para o
historiador que escolheu investigar as imagens e perceber nas entrelinhas suas tramas e artimanhas
de criação.

393
394

Mestranda em História na UFCG e Bolsista CAPES.
Historiador da Cultura, Burke na Introdução do livro “Testemunha Ocular”, ressalta a importância e necessidade de
historiadores não utilizarem as imagens apenas como “indícios”, mas como um compartilhar de “experiências não
verbais”. E diz, “Trazem-nos o que podemos ter conhecido, mas não havíamos levado tão a sério antes” (BURKE,
2004, p. 17). Importante obra para estudos sobre imagens.
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Nesse sentido as imagens são lidas, pensadas, e construídas, historiador e leitores são
parceiros dessas leituras.
Tal como no texto, é preciso ter em conta que é o espectador leitor de cada
época que faz a imagem (...) não sendo o olhar fortuito e neutro, o
expectador supre o não revelado, atinge ou distorce o insinuado ou
pretendido, chega mesmo a inventar significados (...) é um campo que se
abre ao historiador, a pensar na recepção das imagens e seu tempo de
produção (PESAVENTO, 2003, p. 88-89).
A inquietação para analisar tais objetos, surge em torno de algumas percepções do que se
concebe como xilogravura e sua função social. A arte de escrever na madeira tem suas raízes num
oriente distante, “historicamente na China para estampagem da seda e em seguida utilizada na
impressão tabular, substituindo então os livros medievais caligrafados” (SILVA, 2010, p.72),
obviamente “essa técnica milenar chinesa encontrou na ponta da faca sertaneja, no canivete de
cortar fumo de rolo e até nas hastes de guarda-chuvas uma perfeita adequação” (CARVALHO,
2011, p.17) trazendo consigo a força da representação, uma relação de influências que gravita nas
relações culturais estabelecidas entre os sujeitos, o mundo e a imaginação.
Sobre a utilização das primeiras xilogravuras em capas de cordéis em Juazeiro do Norte,
Tereza Diniz, esclarece que,
a importância da xilogravura, traduziu algumas características que
implicariam sua permanência como novas formas de fazer as capas de
cordel, em detrimento das gravuras que eram feitas em zinco. Também
conhecidas como clichês eram fabricados nos jornais de grandes centros
urbanos, deve-se mais em função de os clichês com títulos e propagandas
virem de cidades mais distantes como Recife e Fortaleza, chegando a
demorar mais de uma semana, muitas vezes atrasando o processo e a
crescente demandada. Daí a importância de se criar alternativas que
viabilizassem a produção de matrizes que substituiriam as placas de metal
por madeira, ficando assim mais acessível às necessidades, inclusive
econômicas, já que se barateavam os custos de produção. Para a crescente
demanda e o barateamento da produção de imagens para os folhetos, surge
um elemento diferenciador, o xilógrafo. (DINIZ, 2014, p.6)
Aliado a composição das xilogravuras encontra-se o artista, é ele quem da forma, que
compõe a imagem, ressignifica seu mundo, se traduz, modifica a paisagem, se reapropria da natura,
reinventa sua condição, personifica seus traços, se inscreve na madeira registrando sua passagem.
Sem ele não haveria narrativa, sua linguagem se traduz de duas maneiras, na ponta de seus
instrumentos e na oralidade, lá expõe seus gemidos, assim como a madeira que é socada pela goifa
ou pelo estilete. Seu lugar precisa ser lembrado, e ele aparece para compor a imagem que cria.
692

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
Para fazer parte dessa narrativa “escritas nas veias da madeira”395, me coloco nas tessituras
da escrita e convido um desses atores ausentes representados pela oralidade para compormos a
construção de uma historiografia da diferença – o artista xilógrafo.
Seu nome José Lourenço, seu trabalho não caberia na trama dessa escrita, terá uma
passagem breve, mas importante, assim como sua obra que embora conheça o mundo das galerias
internacionais, infelizmente desconhece seu criador, presença viva do seu autor, dizendo ele que foi
avisado da exposição, mas não teve condições de viajar, chegou até procurar algumas autoridades,
mas não teve ajuda financeira. São muitos xilógrafos que vivem essa realidade, aqui personificada
por ele, para expressar a realidade do artista e inquietar o leitor sensível às diferenças sociais
existente numa sociedade ambígua.
Indagado sobre a valorização ou não das xilogravuras, Zé Lourenço, como é mais
conhecido, argumenta que:
as vezes os marchand de arte, eles recebem as pessoas, a gente vende muito
trabalho pra fora, o cara compra aqui e revende pra ele lá né, mas ele não
sabe da história daquela gravura, tem, a gente tem um problema muito sério,
porque devido a xilogravura ter vindo do cordel, né num principalmente na
nossa aqui do Nordeste do Ceará, é o pessoal entende o cordel como ele foi
criado pra ser uma coisa simples um produto simples até hoje tem gente que
entende que gravura que até em várias exposições que a gente foi passa e
diz, “a isso é coisa de cordel”, por ser coisa de cordel uma arte pequena,
qualquer, como sendo sem inspiração. Porque a xilogravura, ela tem três
artes importantes, que é arte de desenho, a arte de entalhar madeira, porque
o caro que faz a xilogravura, ele é capaz de fazer uma tábua é capaz de fazer
qualquer coisa, e a arte de impressão em gráfica, ele tem que controlar essas
três artes para ele ter uma gravura direitinha, impresso bem organizado (Zé
Lourenço, 15/07/2015).
Em suas considerações, surgem outros elementos associados às dificuldades encontrados por
esses artistas, além das regras institucionais de mercado, o preconceito pela falta de conhecimento e
a associação do cordel as xilogravuras, embora exista um diferencial em Juazeiro do Norte, a
associação dos folhetos as capas o que não ocorre em outras regiões. O artista justifica sua
separação por entender que exista uma “técnica” para composição das xilos.
Ao abordar sobre o domínio das técnicas existente para compor as xilogravuras, Zé
Lourenço deixa clara a ideia de uma presença “erudita”, e é justamente ao tratar sobre a obra de
Carlo Ginsburg sobre a questão da “circularidade cultural”, que Ronaldo Vainfas explica que “ a

395

Ibdem,
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cultura popular se define também, de outro lado, pelas relações que mantém com a cultura
dominante, filtrada pelas classes subalternas de acordo com seus próprios valores e condições de
vida (VAINFAS, 1997, p.152).
Assim como a vida que precisa de fluxos continuo para ter enredos. Imbuídos de
significações e símbolos, a xilogravura tem como característica a precisão do corte e a criatividade,
mas também uma iconografia inventiva que trama formas de sobrevivência, traça uma linha
perpendicular na geografia, ao mesmo tempo em que se desloca, diminui distâncias através de uma
linguagem que envolve natureza (madeira), narrativas (oralidade) corpo (mãos) e imaginação (arte).
Isso pressupõe ação e inspiração, mas principalmente técnica. “tais objetos na medida em que
tomam formas, socados e gravados numa placa de madeira, aparentemente sem vida vão
estabelecendo conexões com o mundo” (CARVALHO, 1998, p.38).
Este artigo, como o próprio tema esclarece, busca avaliar e ao mesmo tempo refletir como
pode ser pensada a xilogravura de Juazeiro do Norte/CE, a partir da análise de três artigos escritos
por autores que discorrem as artes, a gravura e a xilo (gravura), apresentando a importância e a
percepção que esses acadêmicos possuem sobre o tema. São eles: um Jornalista, um Historiador da
Cultura e um Historiador da Arte.

O lugar do intelectual

Isso se torna um diferencial para a escrita desse artigo, não pelo fato de desconhecerem o
trabalho realizado pelos artistas da madeira, muito pelo contrário são agentes que fazem parte de um
campo396 imprescindíveis na qualidade de “pares”397, pela importância e relevância de trazerem a
tona saberes “marginalizados”398 economicamente, mas que sobrevivem utilizando-se de

396

397

398

Termo utilizado por Pierre Bourdier, o “campo” é constituído por agentes especialistas e instituições, cuja
importância reside no fato de pensar artistas, escritores no meio de relações sociais que “lhes retira a essência de
suas propriedades” (GOLDSTEIN, 2008, p.3), enfim são detentores do saber nas artes a exemplo: historiador da
arte, críticos, marchand, donos de galerias e museus.
Na “Escrita da História”, Certeau explicitou a importância do reconhecimento dos “pares” para legitimação das
produções científicas. O mesmo pergunta: “finalmente, o que é uma "obra de valor" em história? Aquela que é
reconhecida como tal pelos pares” (CERTEAU, 1982, p.64). A apropriação desse conceito está imbricada na
necessidade do reconhecimento desse saber (xilogravura) como objeto de arte e status valorativo.
A utilização do termo é de minha responsabilidade, emprego-o por compreender que a xilogravura não possui o
valor devido (econômico) em detrimento a outros objetos de arte. A ideia no momento não é discutir a noção de
popular/erudito, mas instigar a problemática do lugar social desses sujeitos no processo, comercialização e venda de
sua arte.
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“táticas”399 de sobrevivência e se firmam ainda mais como objetos de arte. Muitas dessas
xilogravuras circulam em galerias e museus pelo mundo, são objetos de estudos e pesquisadores
que os “citam” seja no campo da literatura ou artes visuais.
A necessidade de um estudo aprofundado sobre a produção xilográfica de Juazeiro do Norte
requer um conhecimento mais cauteloso sobre o assunto, pois se observa dentro dessa produção
uma complexidade de elementos simbólicos e significativos que traduzem práticas culturais e se
representam culturalmente. Embora o espaço para tal discussão seja restrito, essa reflexão dialógica
com esses pensadores tem a pretensão de instigar algumas inquietações sobre questões que
considero relevantes para compreender a atual conjectura em que a arte da xilogravura se encontra e
o lugar social que se pretende.
O primeiro artigo analisado foi escrito em 1995 pelo professor e jornalista Gilmar de
Carvalho400, denominado “Xilogravura: os percursos da criação popular”. De antemão é preciso que
se diga que Gilmar de Carvalho, manteve e mantém relação direta com as artes e os artistas
“artesãos” de Juazeiro, dentre os quais fez várias encomendas e montou um vasto acervo durante
suas pesquisas.

Muitos dos artistas entrevistados por ele são falecidos, outros continuam

produzindo e comercializando seu trabalho e sobrevivem desse ofício. Na sua trajetória
escriturística sobre as xilogravuras de Juazeiro possui uma produção bibliográfica imprescindível
para compreensão dessa arte.
Nesse texto o autor explicita desde o início a preocupação com o discurso e a visível relação
excludente existente na produção estética da xilogravura e sua vinculação com o campo das artes
gráficas, no caso os primeiros usos de xilogravuras em “rótulos, vinhetas e ilustrações” na
propaganda. Ressalta também que “muitos autores, em razão de atitudes elitistas, hesitam em
atribuir a tal manifestação cultural o estatuto de obra de arte” (CARVALHO, 1995, p. 143). Em
outro momento, Gilmar é mais enfático, “O popular fica por conta de um preconceito de pessoas
que se dizem intelectuais e insistem em rótulos que são disfarces para os preconceitos e posições
elitistas” (CARVALHO, 2011, p. 13) Pactuamos a ideia do autor de modo que tal consideração
399

400

Outro conceito utilizado por Certeau,. Na xilogravura, as formas de sobrevivências das xilos, acontecem através
das técnicas de produção e criatividade como: criação de álbuns temáticos, impressões maiores, impressões em
couro e outros artefatos ( cerâmicas, porcelanatos, copos).
Professor do Curso de Comunicação Social da UFC, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP Estudioso
das artes da xilogravura de Juazeiro do Norte/CE, possui diversos livros publicados e foi quem mais escreveu sobre
o tema, sendo a obra “Madeira Matriz”, vencedora do Prêmio Sílvio Romero de 1998. Gilmar personificou as
marcas e as dores desses artistas, através de sua escrita, onde transparece a inquietação do pesquisador, cuja escrita
gerou uma poética da alma, sim, “nas veias da madeira”, onde cada corte expressa à dor inquietante do artista, por
não ser devidamente reconhecido no circuito das artes.
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apresenta a arte da xilogravura como suscetível a constante marginalização, sem levar em
consideração o universo de práticas culturais, imbuídas de signos, significados e representações de
um universo complexo do mundo do artista.
Nos estudos que se referem às ilustrações das capas de cordéis, Roger Chartier 401 esclarece
que as primeiras imagens são indicadoras da leitura textual do cordel “fornecendo uma chave que
indica através de que figura deve ser entendido o texto, quer a imagem leve a compreender a
totalidade do livro pela ilustração de uma de suas partes” (CHARTIER, 1987, p.179), o estudo no
qual Chartier se refere data do séc. XVII e XVIII, demonstrando intensa importância ao uso de
imagens para compreensão de uma escrita a um público pouco familiarizado com a própria.
Sobre as impressões de cordéis, Chartier aponta que existe,

Uma fórmula editorial que dá ao objecto formas próprias, que organiza os
textos de acordo com dispositivos tipográficos específicos. Compreender os
significados desses pequenos livros de grande circulação implica claramente
que se regresse ao próprio impresso, na sua materialidade. (...) aquilo que é
“popular” num catálogo desse tipo, também não são os textos, que
pertencem a todos os gêneros da literatura letrada, mas objetos tipográficos
que lhes servem de suporte. (CHARTIER, 1987, p.178).
Logicamente que o autor está se referindo as técnicas de produção do cordel. Presume-se
que popular não seria o texto, mas os objetos tipográficos que lhe servem de suporte, ou seja, os
artefatos do fazer. No caso das xilogravuras acontece o mesmo, o fato de haver a reprodução em
séries pode vir a caracterizar um dos elementos da sua desvalorização enquanto objeto de arte, por
perder a sua essência “aurífica”.
Ao citar o famoso trabalho escrito na década de 30 do crítico alemão Walter Benjamin ,“A
obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica”, Burke argumenta que
dúvidas podem existir e foram levantadas a respeito dessa tese (...) e
acrescenta o dono de uma gravura em madeira, por exemplo, pode trata-la
com o respeito devido a uma imagem individual, em vez de considera-la
como uma cópia entre várias (...) Mais recentemente na era da fotografia,
como Michael Camille402 apontou, a reprodução de uma imagem pode
401

402

Historiador Francês da Cultura, no livro “História Cultural, entre práticas e representações” ao escrever sobre
“Textos e edições: a literatura de cordel” especificamente sobre a xilo esclarece que eram numerosos os livros com
imagens no séc. XVII e XVIII, cujas ilustrações possibilitavam a “orientação e decifração” da escrita. O que não
significa dizer que muitas dessas capas não venham a burlar o sentido do texto, o que por vezes acontece.
Historiador americano, Michael Camille faleceu muito jovem em plena produção acadêmica. Pouco estudado no
Brasil, um de seus ensaios mais famoso “Mirror in Parchment: The lutrell Psalter and the Making of medieval”,
infelizmente não possui tradução para o português dificultando um estudo mais apurado da sua obra. No decorrer
das minhas pesquisas, penso ser importante discutir seus conceitos de maneira mais aprofundada.
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realmente aumentar a sua aura, da mesma forma que séries de fotografia
aumentam o encanto de um astro de cinema em vez de diminuí-lo (BURKE,
2004, p.22).
Embora em minhas pesquisas defenda a hipótese de que independente da reprodução, uma
obra de arte mesmo tendo em seus entalhes elementos considerado “popular”, possui unicidade e
deve ser respeitada e valorizada como tal.
Carvalho esclarece que,
A negação de uma estética popular, no caso de xilogravura, pode decorrer de
sua vinculação inicial ao campo das artes gráficas, prestando-se para
rótulos, vinhetas e ilustrações na incipiente reprodução (...) Só que muito
tempo depois Benjamin escreveu sobre a reprodutibilidade da arte, o que
abriu a possibilidade para que a xilogravura pudesse ser vista como
permanência e atualização de uma expressão que vinha da Idade média e
que se reatualizava de acordo com novas influências e condições.
(CARVALHO, 1995, p.143-145).
No texto decorrido Gilmar disserta sobre a importância da inserção da xilogravura no Brasil,
paralelo ao advento da vinda da família real, bem como da sua interiorização no nordeste brasileiro,
problematizando sua associação e vinculando sua trajetória às feiras, e aos ciclos populares de
cultura. Essa conexão a categoria do popular constitui em si um problema para os que exercem o
ofício de gravadores.
Foram muitos os percursos e as artes do fazer entraram para a história como formas de
resistirem ao tempo, muita coisa mudou e certamente o início do séc. XX no qual esse trabalho se
insere especificamente no que referirem-se aos estudos contemporâneos da xilogravura em Juazeiro
do Norte/CE, as imagens de pequenas dimensões utilizados em cordéis irão participar de um
universo mais amplo de produção, são as xilogravuras maiores que comporão as galerias, museus, e
demais circuitos intelectuais.
Nos entremeios da constituição e fabrico das xilogravuras, surgem “os álbuns”, cada um
com suas temáticas, peculiaridades, feitos sob encomendas e que foram meios importantes de
divulgação tanto no Brasil como em museus e galerias no exterior. Sem esquecer o valor dessa
produção que em outro momento será por mim analisada, o fato é que esse trabalho embora tivesse
avançado em suas técnicas, “as matrizes” permaneciam sendo utilizadas para reproduzirem outros
álbuns e assim ocorria a desvalorizam através da produção em série. Como diria Gilmar “em
nenhum instante se cogitou da inutilização das matrizes, como na gravura erudita” (CARVALHO,
2011, 27)
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Quem de fato é o intelectual da xilogravura?

Outra inquietação diz respeito à categoria a noção de classe do artesão, ou o lugar social do
artista xilográfico.
Para o filósofo e pensador Gramsci, é preciso compreender que “em qualquer trabalho
físico, mesmo no mais mecânico e degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um
mínimo de atividade criadora” (GRAMSCI, 1978, p.7), embora estivesse referindo-se a posição do
sujeito social (camponês) enquanto intelectual independentemente da função exercida na sociedade,
nem todos os sujeitos são reconhecidos em suas funções prática, a afirmativa é “nem todos os
homens desempenham na sociedade a função de intelectual”.
Considero pertinente a ideia de qualificação técnica e atividade criadora em Gramsci, para
demonstrar que o trabalho exercido por esses xilógrafos advém de várias possibilidades de
aprendizado. Alguns obtiveram a experiência com o “taco ou prancha” (como é chamado a xilo)
pela primeira vez como autodidata, ou pela necessidade de produção e sobrevivência. Outros
observando os gravadores mais experientes. Fato é que desde as primeiras xilogravuras, até os
trabalhos desenvolvidos mais recentemente em Juazeiro do Norte, denotam uma complexidade
criativa e imaginativa que fazem da obra de seus artistas constituírem formas únicas, uma das
exigências da arte erudita.
A ideia é que se existem técnica e atividade criadora no ato da produção, esses artistas
precisam ser reconhecidos como tal e serem partícipes do universo intelectual tão caro a esses
sujeitos, mas cotejado pelo campo que compõe as artes.
O segundo artigo pertence à Everardo Ramos403, o autor indica que os estudos relativos a
determinadas categorias da arte e sua legitimação só recentemente foi lembrado e tornou-se objeto
de pesquisa pela História da Arte. Em suas intranquilizações, questiona sobre “o que legitima um
artista?” ou “ como se dá e o que representa essa legitimação”?
O autor argumenta que são variadas e complexas as redes que determinam
as relações que regulamentam e legitima alguns objetos proferidos
“artísticos” cujo enredo envolve uma gama de instituições tais como:
mercado, especialistas, mídia, público, ensino. E prossegue dizendo que”
403

Professor da UFRN e Historiador da Arte pela Université Paris X, onde defendeu a tese sobre a gravura popular
brasileira, é autor de Du marché ou marchand. No resumo do texto, o autor demonstra uma inquietação, a ideia de
que “a arte popular (...) só existe realmente como categoria artística, a partir do momento em que é reconhecida
pelas instâncias oficiais (...) produção que se desenvolve às margens do sistema oficial”. (RAMOS, 2007, p.1).
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embora as categorias de arte estejam subordinadas as classificações sobre o
que sejam ou não arte, a arte popular depende exclusivamente por se
determinante de sua própria existência (RAMOS, 2007, p.1).
Compreendo a importância do campo nesse processo, e me aproximo da reflexão do autor,
mas ressalto a necessidade de uma leitura mais complexa do papel social desses sujeitos que
constroem e que se representam culturalmente através desses objetos, significa levar em
consideração a técnica, produção, e comercializam desses artefatos. A criatividade aliado a
necessidade impele o artista a burlar a ordem vigente, através de táticas e tramas que requer mais
que inspiração, impulsiona o artista a recriar novas práticas culturais que ao contrário de
descaracterizar seu trabalho, o aperfeiçoa fazendo dele um refazedor de sua própria arte.
Das capas de cordéis, a construção do álbum, das impressões em cartolinas, a impressos em
couros, as artes do fazer produz uma característica particular em Juazeiro do Norte, a noção do
popular transgressor, que escapa ao poder instituído, embora necessite dele, sobrevive sem seus
critérios. Logicamente que isso impõe perdas, pois reconhecimento implica em valorações
econômicas.
Ao trazer algumas reflexões nas ciências sociais para compreensão da arte a antropóloga
Ilana Goldstein404, reflete sobre a importância de pensar as articulações que ocorrem dentro do
“campo” pensado por Boudier e avança na discursão com uma nova categoria – o conceito de
“habitus”405. A relevância para apreensão dessa nova categoria reside no fato de que os critérios
adotados para legitimação da categoria de arte considerada e refutada por nós como “popular”, é
bem mais complexo, implica reconhecer que a ação exercida pelos “agentes sociais” que dominam
as instituições da arte “erudita”, promove o remanejamento do gosto no intuito de acentuar ainda
mais a distância, entre os que compreendem e entendem sobre arte e os que dela desconhecem,
produzindo o que chamam de “arte popular”.
A importância em pensar os objetos artísticos nas obras de Bourdier traz uma melhor
transparência para entender o universo artístico das categorias, tal consideração nesse artigo seria

404
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Doutora em Antropologia Social pela UNICAMP, no artigo sobre a arte em contexto discute as várias perspectivas
nas ciências sociais e relata como cada categoria pensa o lugar da arte, utilizando as ideias de Pierre Bourdier,
Nathalie Heinich e Howard Becker.
“O sociólogo francês argumentava que os atores sociais fazem um uso estratégico do gosto, manejando sua
destreza linguística e estética como maneira de se demarcar socialmente de grupos com menos capital cultural e de
obter reconhecimento simbólico e prestígio (...) e o cruel é que a divisão da sociedade entre “bárbaros” – incapazes
de se deleitar com uma bela sinfonia ou uma pintura expressionista – e “civilizados” – eruditos e dotados de “bom
gosto” – acaba tendo consequências políticas: justifica o monopólio dos instrumentos de apropriação dos bens
culturais por parte desses últimos” (GOLDSTEIN, 2008, p.3).
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impossível pela sua densidade.
Chartier nos convida a reflexão, o que implica “ligar a distribuição desigual das posições
sociais (...) transferência de uma força bruta por outra simbólica, pelos signos da força, que não
precisam ser mostrados, demonstrados, para que seja acreditado” (CHARTIER, 2015), resultando
numa forma de adesão onde “a dominação se perpetua pela adesão do dominado”.
Pensar historicamente a arte da iconografia da xilogravura significa repensar os agentes
sociais institucionais, o lugar social, seus produtores (os artistas) suas representações, suas relações
com um “mercado” próprio, que dita regras, estabelece sistemas de avaliação e perpetua seus
discursos. Na perspectiva de desvendar o emaranhado de significados existentes na produção das
xilogravuras, essa investigação prossegue nas urdiduras da pesquisa.
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PAISAGEM E NÃO-LUGAR – SEU CÍCERO E O CARIRI
Leandro Maciel Silva406

Cícero Vieira de Souza, 64, natural de Várzea Alegre, Ceará, mora em Juazeiro do Norte
desde meados da década de 1970. Como outros tantos Cíceros e Cíceras da região do Cariri
cearense, sua relação com este espaço é marcada sob o signo da religiosidade e pelo vulto de Padre
Cícero Romão Batista. Mas diferente do que outros devotos poderiam dizer, o Seu Cícero, em
questão, tem uma compreensão diferente do território em que vive e sua composição da paisagem.
Perguntado sobre os motivos que levaram a família do Seu Cícero ir embora para Juazeiro
do Norte, a resposta foi curta e certeira: “viemos porque quisemos mudar pra cá, né?”. O que
parece algo cotidiano para o Seu Cícero, mudar para Juazeiro é muito mais do que somente mudar
de casa ou de cidade. Certamente, mudar-se na década de 1970 para esta cidade representava a
oportunidade de buscar melhores condições de trabalho e de vida, visto que a cidade já era a maior
de toda a região sul do Ceará. O próprio Seu Cícero confirma essa informação falando do
crescimento acelerado da cidade desde a década de 70 até os anos atuais: “Juazeiro cresceu muito
de 70 pra cá. Desenvolveu, né?”. Muitas empresas se instalaram na região, dinamizando a
economia e proporcionando muitos empregos para os habitantes da região. Atualmente são mais de
798 empresas industriais ativas, que ao lado dos quase 3 mil comércios varejistas emprega mais de
30 mil pessoas.407 A cidade tem o maior contingente urbano também, mais de 90% da população.
Essa mudança foi significativa na vida do Seu Cícero, porque segundo ele, aos vinte e
poucos anos “não trabalhou mais”, porque trocou o trabalho na roça pelo trabalho no pequeno
mercado (bodega) que o seu pai montou numa das esquinas da Rua São Francisco, localização
modesta mas há cinco quadras da Rua São Pedro, uma das principais do Centro comercial de
Juazeiro.
Sobre as lembranças de Várzea Alegre, Seu Cícero é econômico. Apesar de ter passado toda
infância, adolescência e juventude na cidade, descreve a cidade como “roça”:

Era desse tamaninho assim, bem pequenininha. Era mais pra roça que para
cidade. Porque não tinha emprego. Os empregos naquele tempo, que tinha,
406

407

Doutorando do Programa de Pós-graduação em História Cultural da Universidade Federal de Santa Catarina.
Membro do Laboratório de Migrações e Meio Ambiente – Labimha. E-mail: leandro.macielsil@gmail.com Bolsista
Capes-DS.
Informações disponíveis em: http://www.juazeiro.ce.gov.br/Cidade/Dados-gerais/
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era em Usina de algodão. Mas na época que a gente chegou em Várzea
Alegre não deu pra eu trabalhar nessas usinas. Preferi trabalhar em roça
mesmo, porque era o que eu sabia fazer.
Perguntado sobre a principal lembrança dessa época, a resposta é seguida de risos
prolongados: “sofrimento!”. No entanto, na sequência, Seu Cícero faz a contraposição: “mas
mesmo assim eu queria que voltasse o passado. (...) porque a gente reflete o passado, né? A minha
infância teve bom e teve ruim”. Para o Seu Cícero o sofrimento do trabalho no campo é
compensado pela saúde da juventude. A sua relação é bem clara, o trabalho na roça é o verdadeiro
trabalho, não o que ele passou a fazer na bodega de seu pai. Apenas com a chegada da idade é que
ele considera o esforço do trabalho diário “digno” de ser considerado trabalho.
As relações de trabalho e principalmente as relações com os espaços são significativas neste
breve texto para pensarmos como o Seu Cícero conhece e constrói as imagens das cidades de
Várzea Alegre, de onde saiu e nunca mais voltou; e de Juazeiro do Norte, a cidade onde mora e tem
maiores referências. Nos interessamos também sobre a maneira com que Seu Cícero anuncia a
paisagem da região do Cariri, afim de discutirmos questões sobre paisagem, território e memória.
Sobre a paisagem, comecemos entendendo como esse conceito é compreendido pelos
estudos culturais. Aqui, então, já temos uma aproximação da paisagem numa perspectiva cultural,
noção que traz consigo uma filiação teórica sobre como as pessoas se relacionam com os espaços e
constroem representações sobre o meio físico. Neste sentido, é preciso deixar claro que ao tratarmos
de paisagem não estamos negando a materialidade do meio físico, “natural”, mas destacando que
ela, a paisagem, se refere tão somente aos aspectos subjetivos construídos pelos indivíduos sobre
este meio físico. Anne Cauquelin, em seu livro “A Invenção da Paisagem” (2007), defende o mesmo
ponto de vista, explorando como a noção de paisagem foi construído nas artes plásticas,
notadamente na pintura, e depois corrompida sem ganhar uma carga de significados de contornos
polissêmicos. Paisagem deixaria de ser o “enquadramento” do autor da pintura para se tornar a
própria natureza representada, de maneira equivalente. A filiação da noção de paisagem ao meio
físico carrega consigo uma defesa inerente, a de que a natureza, o objeto dos nossos sentidos, não
sofre distorção ao ser percebida. Assim, a percepção sobre o lugar é o próprio lugar, sem
interferência das nossas relações com este espaço. Não me alongarei sobre o debate filosófico, que
remonta os pensadores gregos e modernos, mas precisamos perceber de maneira histórica como a
noção paisagem é corrompida e deixa de representar uma construção humana, cultural, e passa a ser
usada para se referir a natureza mesma de determinado lugar.
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Recomendo o trabalho citado de Anne Cauquelin, mas também o consagrado “Topofilia”
(2012), de Yi-Fu Tuan. O primeiro por historicizar a noção de paisagem, denunciando apropriações
e filiações diversas; e o segundo por explorar a relação que estabelecemos com os espaços e como a
partir e através disso construímos subjetividades, representando os lugares e significando a própria
vida através disso.
E por que essa crítica é tão importante para o nosso caso em particular? Ou seja, por que
precisamos entender sobre a relação da paisagem com a subjetividade dos indivíduos para tratarmos
da percepção de Seu Cícero sobre o Cariri cearense? Ora, só a partir da concepção de paisagem
como uma construção cultural, política, social e subjetiva dos espaços é que podemos entender
porque o Seu Cícero rejeita determinados aspectos da “natureza proeminente” do Cariri e nos faz
visualizar outras paisagens, com ângulos e limites que dizem respeito mais as suas experiências
com o lugar do que com a suposta “natureza” auto-evidente da região.
Antes, contudo é preciso entender que imagens são estas. A microrregião do Cariri cearense
está localizada ao sul do Estado do Ceará, sendo marcada pela presença da Chapada do Araripe.

Fonte: Montagem a partir de dados do IBGE e ICMBio.
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Numa região onde o bioma caatinga é predominante, o Cariri cearense representa um oásis
em meio ao sertão. Essa imagem, a do oásis, representa a paisagem construída para configurar a
região. Ao longo dos séculos XIX e XX, viajantes brasileiros e estrangeiros, como também
intelectuais locais usaram de recursos variados, desde científicos até poéticos, para marcar a região
a partir de sua natureza peculiar ao sertão que está a sua volta. Eis um mecanismo de constituição
de uma paisagem, a sua capacidade de aglutinar aspectos diversos da natureza, homogeneizando-a.
Mas esse discurso só é efetivo na medida em que essa paisagem é reconhecida com uma unidade
homogênea. No caso particular, essa identidade é causada pela alteridade que lhe é inerente, ou seja,
pela comparação do Cariri com o sertão a sua volta. Desta forma, a diversidade de solos, de
vegetação e até de clima das diversas localidades do vale do Cariri, de mais de 4 milKm² de
extensão, são transformados numa paisagem una, porque ela guarda uma distância de outra
paisagem construída ao longo da história, a Caatinga.
Assim, o verde e as águas da Chapada do Araripe servem como elementos da paisagem do
Cariri. E em contraposição, o solo rachado e árvores secas representam a paisagem do sertão.

Fonte: Página do Facebook Caminhos da Chapada do Araripe
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Fonte: Blog do diário do Nordeste. Foto: Maristela Crispim.
É sobre esses aspectos da paisagem que temos de pensar ao tratar da entrevista com o Seu
Cícero. O que mais me chamou atenção ao longo da conversa foram as saídas evasivas de suas
respostas. O que parecia uma entrevista perdida, talvez pela falta de vontade de tratar da sua vida
com um desconhecido, se transformou em um relato profícuo sobre como a paisagem é construída e
percebida pelas pessoas. Ao tratarmos o caso do Seu Cícero, que aliás representa uma coletividade
pelo nome, queremos explorar elementos que são mais pessoais, sem rejeitar a possibilidade de suas
impressões terem contornos generalizados.
Seu Cícero por mais de uma vez foi perguntado sobre a imagem de Várzea Alegre, Juazeiro
do Norte e do Cariri, mas suas respostas foram sempre furtivas. A insistência em saber como ele
descreveria esses lugares era acompanhada pela frustrante resposta: “precisava vir para o
conhecimento geral, porque explicando ele sabe mas não conhece”. Essa recusa, interpretada
primeiramente como a falta de vontade ou de capacidade para descrever esses lugares, revelou outra
questão. Seu Cícero não lembra porque não construiu as mesmas paisagens sobre esses espaços.
Despois de insistir para que ele descrevesse Várzea Alegre das suas memórias, Seu Cícero
responde: “É uma cidade pequena, tem uma igreja no meio e as casas em volta. Pronto!” E
Juazeiro? “Juazeiro é uma cidade grande, uma cidade desenvolvida”.
Juazeiro do Norte, para o Seu Cícero, carrega todas as marcas de uma cidade
“desenvolvida”: grande, violenta, cheia de gente, muito movimento, lugar de oportunidade e de
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cuidado. A violência é o principal elemento para representar Juazeiro. Esse tema apareceu em vários
momentos da entrevista, até mesmo quando ela era interrompida para o atendimento de algum
cliente que aparecia no mercadinho. Seu Cícero apresentou o diagnóstico sobre a violência em
Juazeiro:

Não, mas aí é o causo, toda cidade que for crescendo, a violência vem
chegando também. Vai junto. É um conjunto, né? De bom e de ruim. Tem
mais ruim de que bom. Mas a gente tem que se limitar as andada, não pode
tá toda hora andando na cidade, de noite, de dia. De dia não, tudo bem, a
gente anda. Mas mesmo assim ainda corre o risco. Eu já presenciei um
bocado de coisa, porque eu ando muito, de vez em quando eu vejo coisa por
aí, é pesado. Cara mantando gente, roubando, tomando o celular no meio da
rua, os sopapos maior do mundo, dando queda em mulher pra tomar celular.
Agora também, a exibição também. As mulheres andam com os celulares
muito disponíveis. Vagabundo vê, toma. Chega alí, troca por droga. Pra ele,
tudo é alegria porque não custou nada dele. Às vezes eu chego em casa
aqui...eu tô me intimidando pra sair de casa.
Crescimento da cidade e violência estão associados, para Seu Cícero. Junto a isso, uma
maneira de se comportar em cidade, tomando cuidado e não exibindo aparelhos celulares, tão
modernos quando a imagem do urbano.
Mas a indicação de suas andanças deve ser lida com cuidado. Segundo Seu Cícero, ele
nunca mais voltou para Várzea Alegre, mesmo dizendo que pode voltar a hora que quiser, “porque
não saiu fugido de lá”. Mesmo a cidade do Crato, distante de Juazeiro do Norte apensa 12 km, não
era visitada pelo Seu Cícero há 20 anos. “Eu fui lá um dia desses, levar meu filho na universidade,
fiz foi me perder. Não conhecia mais. Mas um moto-taxi me ajudou”. Perguntado se já teria
conhecido Fortaleza, para tentar promover uma comparação entre as cidades de Juazeiro e a capital,
a resposta foi novamente negativa. E não foi novidade quando soube que desde a sua chegada em
Juazeiro do Norte, em 1975, Seu Cícero teve pouquíssimas experiências conhecendo outros
municípios, restringindo suas experiências com o território do Cariri à sua rotina de trabalho no
mercadinho.
Impedido ou limitado de explorar outras paragens por causa do trabalho diário no
mercadinho, Seu Cícero construiu poucas referências de espaço na região. Não se lembra da cidade
natal, não conhece a região do Cariri, não tem elementos comparativos com outras cidades do
Estado do Ceará, nunca foi ao litoral, nunca conheceu uma capital, etc. O que no primeiro momento
pareceu uma recusa por descrever sobre os lugares que supostamente teria referências se revelou
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como uma maneira diferenciada de anunciar um não-lugar, um discurso que anulava as paisagens da
região. Nem a seca era uma referência para a comparação, porque afastado do trabalho na roça lhe
restava apenas comentários vagos sobre a estiagem e da falta de produção de alimentos. Mesmo
comercializando alimentos no seu comercio, sua relação com o que se produz no campo é limitada
aos coco que compra de um “sítio” de Juazeiro, porque os outros alimentos são industrializados e
perdem a referência dos lugares onde são plantados e colhidos. Ao invés da seca, as chuvas é que
chamam atenção, porque enchem os rios e alagam a cidade. As chuvas prolongadas e os transtornos
causados pela falta de planejamento urbano em Juazeiro parece ser um elemento natural e de espaço
mais significativo para o Seu Cícero.
E a Chapada do Araripe, Seu Cícero? “Rapaz, se eu lhe disser que eu nunca fui”. E o Cariri,
o que o senhor tem a dizer sobre o Cariri? “Eu não tenho nada pra dizer do Cariri. É uma beleza!”
(no sentido de não ter algum aspecto negativo para se referir ao Cariri). Mas se Juazeiro é uma
cidade, o Crato é uma cidade, o Cariri é o que? “Cariri é um distrito. Dentro da cidade, da
comunidade. É um distrito. Veja bem, aqui na cidade é um jeito. No distrito é outro. No distrito...Eu
por exemplo, não sei nem explicar o distrito o que é”. Obviamente, não podemos cobrar do Seu
Cícero mais do que ele pode oferecer. Muito provavelmente ele elaboraria uma resposta diferente
para o mesmo questionamento, caso fosse interpelado noutro momento. Não se trata, pois, de
considerar essa descrição do Cariri e mesmo das cidades como definitivas. Mas é relevante
questionar o fato de imagens recorrentes sobre esses espaços não servirem de parâmetro ou mesmo
de recurso ao Seu Cícero para se proteger de questões como as que eu o fiz. O Cariri poderia ser
descrito como uma região, por exemplo; simples, assim. Daria a entender um conjunto de lugares
num dado território. Essa noção, aliás, é como aparece nas outras entrevistas realizadas em cidades
que compõem o Cariri.
Outra imagem forte construída para a região é a de uma identidade caririense. Instituições
como o Instituto Cultural do Cariri tinham como um dos principais objetivos promover e fomentar a
história e idade caririense. Mas essa e outra imagem não figuraram dentro do universo de imagens
possíveis para o Seu Cícero. Não se tratou, ao meu entender, de capacidade cognitiva ou de um
acanhamento frente a perguntas estranhas feitas por um estranho. Afinal que me levou lá e
acompanhou toda entrevista foi um de seus sobrinhos, tornando o ambiente mais descontraído e
colaborando com a entrevista fazendo-lhe perguntas também.
No entanto, é preciso dizer que a pressão para com o Seu Cícero deve ser amenizada e o
peso deve ser compartilhado comigo. Tratava-se da primeira entrevista sobre Paisagem e Memória
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do Cariri. Os meses de planejamento serviram para que Germano (guia – e sobrinho de Seu Cícero)
montássemos estratégias para compor uma lista de pessoas possíveis para serem entrevistadas.
Seguimos o critério de idade (por volta dos 65 anos), gênero (metade de mulheres e outra de
homens) e por fim, de localidade (5 cidades da região). O peso de ser a primeira das 13 entrevistas
que acabaria realizando sobre história de vida de pessoas que nasceram ou são residentes do Cariri
desde a década de 1980 sobre caiu sobre o Seu Cícero. As expectativas foram projetadas neste
primeiro momento. Será que as entrevistas vão prestar? Será que elas vão render material suficiente
para compor os documentos principais da tese projetada? O roteiro de temas será proveitoso? Meu
desempenho enquanto interlocutor será eficiente? As entrevistas tocarão nos temas principais
pretendidos: paisagem, identidade, região, território, natureza? Essas e muitas outras questões
perturbavam a minha preparação para a realização da pesquisa.
Quando da realização da entrevista com o Seu Cícero, tinha em mente que ao se discutir
paisagem, tinha que deixar de lado uma determinada imagem da natureza do Cariri. Mas no
decorrer da entrevista foi grande a minha inquietação porque primeiro as respostas evasivas do Seu
Cícero me indicavam um desconforto, e depois que os elementos naturais para a descrição da
paisagem não apareciam em seu relato. Com esse diagnóstico, ficava claro aos 30 minutos que não
conseguira realizar uma entrevista satisfatória para a minha pesquisa. Entretanto, ao constatar que o
Seu Cícero estava suficientemente confortável naquele momento, talvez pelo ambiente de conversa
proporcionado pelo seu sobrinho, percebi que aquela entrevista, pelo contrário, seria uma excelente
aproximação sobre as discussões sobre paisagem, sobretudo sobre a paisagem do Cariri, objeto da
minha investigação. Seu Cícero também revelou ao final da conversa que já havia “dado entrevista”
para mais de um grupo de estudantes de uma escola particular localizada na mesma rua de seu
comércio.
Seu Cícero me ofereceu justamente o que eu estou chamando aqui de não-lugar da
paisagem, ou seja, uma compreensão outra sobre um determinado espaço/território contrário a uma
imagem já construída e hegemônica. O não-lugar da paisagem, é claro, tem mais relação para mim e
para o que estou fazendo do que para o Seu Cícero. Quem percebeu e assimilou a construção dessa
paisagem antes da pesquisa fui eu, portanto a paisagem só fazia sentido para mim. Somente alguém
cuja rotina ou falta de interesse por visitar/conhecer outros lugares poderia oferecer uma percepção
particular, porque limitada, sobre a região, e deste modo, contribuir para uma espécie de preparação
para as outras entrevistas que eu ainda iria realizar.
A lição do não-lugar foi de grande importância, inclusive porque a partir desse primeiro
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momento eu pude ficar mais seguro para as conversas e sobre como a paisagem poderia “aparecer”
nas histórias de vida. A entrevista contribuiu, desta forma, para reforçar aspectos sobre a paisagem
desenvolvidos por autores como Anne Cauquelin (2007) e Yi-Fu Tuan (2012).
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O CARNEIRO ENCANTADO: HISTÓRIA E TRADIÇÃO ORAL
Cícero Joaquim dos Santos408

Introdução
A “Pedra Branca” em Porteiras
o lugar onde nasci
cidade que na verdade
não fica longe daqui
supostas aparições
vem seguindo gerações
desse o povo Kariri
A Pedra é muito grande
em cumprimento e altura
possui de cima abaixo
uma ampla rachadura
que deixa mais assombrosa
e também misteriosa
aquela bela escultura
Fique sabendo agora
do enigma mal falado
durante todos os tempos
foi sempre mais comentado
por isso vamos primeiro
a lenda de um carneiro
misterioso, encantado.
(NASCIMENTO, 2012: 2).
Os versos rimados acima foram elaborados pelo odontólogo e cordelista Chico
Nascimento. Membro da Academia dos Cordelistas do Crato, ele publicou, em dezembro de 2012, o
cordel A lenda da Pedra Branca.409O autor, natural de Porteiras/CE, município situado na região do
Cariri cearense e no qual a rocha versada está localizada, apresenta alguns dos saberes presentes nas

408
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Professor do Departamento de História da Universidade Regional do Cariri. Doutorando em História pela
Universidade Federal do Ceará (UFC). Bolsista FUNCAP. Pesquisador do Laboratório de Imagem, História e
Memória (LABIHM). E-mail: cjoaquims@yahoo.com.br.
A Pedra Branca é uma rocha com formato vertical que “mede 24 metros de altura e está localizada em cima de um
morro com mais de cem metros de altitude, de onde se avista parte do Vale do Cariri”. Cf. o Jornal Diário do
Nordeste. Fortaleza, 08 de jul. 1993, p. 9.
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narrativas orais do presente e que foram transmitidos entre diferentes gerações. Seguindo a prática
de outros cordelistas e memorialistas da região, ele atribuiu um lugar lendário para as memórias
relacionadas às aparições de um carneiro encantado que desfilava sobre os céus do sul do Ceará.
Quando eu realizava as entrevistas de história oral dedicadas à tradição oral sobre as almas
na região do Cariri, e suas conexões com a cultura escrita, fui apresentado à leitura daquele livreto
pela também cordelista cratense Josenir Lacerda. Vale ressaltar que, muitas vezes, nas artes da
oralidade sobre as almas e na produção material a elas relacionada, os elementos do sobrenatural se
misturam e compõe um artesanato, tecido entre o labor da palavra entoada, a fertilidade da
imaginação e suas metamorfoses nos artefatos da cultura.
Nos limites deste artigo, pretendo analisar os significados tocantes à tradição oral sobre o
carneiro encantado no Cariri cearense do século XXI, lançando luz sobre as memórias orais e suas
conexões com a cultura escrita.

O carneiro luminoso nas artes da memória e da escrita

O agricultor Joaquim Luiz, de 72 anos, como tantos outros moradores da Chapada do
Araripe, ouviu contar as maravilhas de um carneiro que, saindo da Pedra Branca, transitava sobre os
céus da serra onde ele morava desde menino:

Rapaz, ali é que nem que seja um negócio encantado, lá. Eu vi essa história
mesmo. Eu vi essa história mesmo. Que passou um carneiro, uma luz
mesmo que nem um carneiro, do pé da serra à pedra. De noite, teve gente
que viu a luz acessa do pé da serra à pedra (JOAQUIM LUIZ, 2013: 3).
Entre as memórias orais gravadas e os escritos que tive acesso, o carneiro sobrenatural que
habita o rochedo misterioso obteve destaque. Ora dito como um animal encantado, ora narrado
como a alma encantada no carneiro, a Pedra Branca é vislumbrada como o local do seu encanto
(JUCÁ, SANTOS, SOUSA, 2009).
Os entrevistados não souberam explicar o momento inicial ou o mito de origem fundante
das aparições sobrenaturais do carneiro. Não sabem se ele é endógeno ao rochedo, ou se este é
apenas a sua morada, ou ainda um ponto de passagem. Mas eles afirmam que o monumento natural
é seu baluarte, sua instância de apoio e amparo. Assim, os narradores desconhecem, esqueceram ou
não quiseram contar, o marco temporal que principiou as aparições, bem como os acontecimentos
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naturais ou sobrenaturais que provocaram o nascimento e as aparições de tal animal enigmático. Ele
foi imerso em temporalidades misteriosas e, à primeira vista, indecifráveis.
Uma questão instigante que se coloca nesse momento é crucial: os animais possuem
almas? Ao ouvir essa questão, Seu Joaquim foi enfático, direto e confuso ao mesmo tempo: “Bicho
não tem alma não. É só o espírito. Porque é bruto, não é batizado. Bicho não tem alma não. É só o
zumbi mesmo, não é batizado. Eu tenho pra mim que não tem não” (JOAQUIM LUIZ, 2013: 3).
O zumbi mencionado refere-se a um corpo que se movimenta, porém sem a alma. No
entanto, nos escritos de Câmara Cascudo, o zumbi assume características de um ente fantástico.
Dentre outras possibilidades, ele pode ser a alma de um preto velho metamorfoseada em pássaro.
Ou ainda, como o folclorista registrou sobre o Nordeste brasileiro, ele pode representar o fantasma
de um cavalo, “que reaparece galopando pelas estradas. No lugar em que tenha morrido um cavalo
não passa ninguém à meia-noite; se passar aparece o zumbi-dos-cavalos, que vai crescendo,
crescendo, até matar o indivíduo” (CASCUDO, 2002: 768).410 Ainda segundo o autor, o zumbi é
definido como as aparições de animais mortos. Ele reitera que “nas tradições do Mundo popular o
espírito do Homem pode habitar um corpo inferior, fazendo o veículo das volições misteriosas. Será
o ‘animal encantado’ (CASCUDO, 2011: 57).”
Com efeito, na contextura que urde o passado no presente, a metamorfose de um carneiro
em uma alma encantada, não parece algo de todo impossível. Paradoxalmente, o mesmo agricultor
que negou a existência das almas dos animais, relatou os poderes de encantamento do carneiro na
Pedra.
Conforme a narrativa de Seu Joaquim, e de outros narradores, o animal fantástico é
percebido a partir da claridade que ele irradia. Ao mesmo tempo, ele se confunde com a própria
luminosidade do seu encanto. Trata-se, portanto, de uma bioluminescência fantástica. Na
continuidade da narrativa, o entrevistado reiterou o caráter fascinante de tal ente voador:
Narrador: A luz mesmo, mas sendo num limite de um carneiro, né? Mas
era luz mesmo. A luz naquele desenho, sendo, né... Os mais velhos que
contava isso, que tinha.

410

Vale lembrar que narrativas sobre cavaleiros e cavalos fantasmas povoaram o imaginário desde o período medieval.
O exemplo mais claro dessa afirmativa diz respeito ao Bando Hellequin, um exército de mortos atormentados. Suas
manifestações no mundo terreno, gemendo e gritando, colaboraram à constituição de um além turbulento e
agressivo. Paulatinamente, o bando foi inserido no rol das maravilhas. A História Eclesiástica, um texto escrito em
latim pelo monge Orderic Vital (1075-1142) e datado do início do século XII, conta a narrativa de um jovem padre
chamado Walchelin que afirmou ter testemunhado a aparição do Bando (LE GOFF, 2009: 209-220).
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Pesquisador: E o que acontecia com quem via?
Narrador: Bom, de qualquer maneira a pessoa ficava pensando né,
assombrado. Por quê? oxente se admirava, ver aquela luz passando.
Pesquisador: Era uma coisa do outro mundo?
Narrador: Eu não sei rapaz. Deve ser um negócio encantado, uma alma
encantada, né? Sim, deve ser. Que se tornava nesse carneiro encantado que é
a luz, né?(JOAQUIM LUIZ, 2013: 4).
De acordo com o narrador, a luz que desenha o carneiro foi vista por algumas pessoas. No
caso dessas aparições, há, portanto, a dependência da visão. Ou melhor, de um olhar para o mundo
que transcenda os limites do racional. Embora não tenha avistado tal maravilha pelos seus próprios
olhos, o entrevistado a visualizou mediante o ouvir contar. De igual modo, alguns escritos reiteram
a visualização do carneiro encantado mediante a contação de estórias pelos mais velhos (JUCÁ,
SANTOS, SOUZA, 2009). Sobre esses saberes ganham destaque os versos do agricultor e poeta
porteirense Joãozinho de Né Tonho:

As histórias da Pedra do Vieira
São histórias verdadeira
Que vem da antiguidade
Eu mesmo sei de algumas
E aqui vou contar umas
Que são histórias de verdade
Foram histórias gostosas!
Contadas por seu Antônio Farosa
Em noites de farinhadas
Do jeito que ele contava
A gente apreciava
E dava muita risada
Antônio Farosa era antigo
Dos meus pais muito amigo
Velho de muita confiança
Era um velho moreno
Conheci desde eu pequeno
Dêle tenho muita lembrança.
Ele contava uma história
Que eu guardo na memória
De um carneiro d’ouro, que passava
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Essa, ele cansou de contar
Que da serra do Jatobá
Ao Souza o carneiro transitava
Olhe preste bem atenção
Não era andando pelo chão
Que o carneiro passava
Sempre que ele viu passar
Era suspenso no ar
Segundo o velho contava.
(NÉ TONHO, 2004)

Esses versos colocam em cena a construção de sentidos sobre o passado da Pedra Branca a
partir de um narrador que é considerado exemplar, indicado como detentor da arte da eloquência.
Antigo morador do sítio Saco, Seu Antônio Farosa é apresentado como um velho moreno contador
de estórias que, nas noites enluaradas e de farinhada, versava sua sabedoria frutificada a partir das
vozes dos mais velhos. Em virtude da sua idade já avançada, quando comparada àquelas dos
ouvintes, ele é apontado como um detentor ou guardião das memórias sobre a Pedra encantada.
Esse aspecto também foi registrado nos escritos memorialísticos do médico Napoleão Tavares
Neves:



Muitas lendas cercam a história da Pedra Branca, de Porteiras, povoando de
fantasmas e rico folclore as noites daqueles paradisíacos pés-de-serra. Nas
noites enluaradas, nas conversas da bagaceira dos engenhos, de “papo para o
ar”, ouvi muitas destas fantásticas lendas contadas pelos “mais velhos”,
sobretudo o velho Antônio Faroza, que caprichava nos detalhes. Lembro-me
bem de algumas destas lendas que faziam parte do dia a dia do Sítio Saco,
sobretudo nas rodas das farinhadas e viração de palha das casas dos
moradores do meu avô materno, Né Rosendo.
Lenda do Carneiro Encantado.
Nas noites escuras, muita gente chegou a ver um carneiro de ouro,
encantado, indo de um pontal ao outro, do pontal da pedra branca ao pontal
do sítio Santo Antônio. Extremos da ferradura formada pela Chapada do
Araripe, englobando o sítio Saco e adjacências. O carneiro desfila
suavemente por sobre uma corrente de ouro suspensa de um pontal a outro
da serra (NEVES Apud NASCIMENTO, 1995, p.16.).
Este texto e o jornal mencionado anteriormente colaboraram à construção do lugar lendário

da narrativa sobre o animal sobrenatural. Antes de tais publicações, essa estória não tinha um
escopo lendário. Ela ganhava consistência na verdade que os mais velhos do passado urdiam na
715

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
dinamicidade da tradição oral. Outrora, o carneiro existiu no terreno da veracidade, e no tempo
presente, continua coexistindo, habitando, simultaneamente, o campo fértil das lendas. Portanto, na
contemporaneidade, o animal maravilhoso coexiste enquanto verdade, para alguns, e lenda, para
muitos outros.
De toda forma, na tradição oral, o carneiro existe na materialidade da Pedra e na
imaterialidade da oralidade. Como exemplo disso, outros agricultores do lugar afirmaram a proeza
de terem visto de perto o carneiro encantado. A informação segundo a qual um morador que reside
vizinho ao rochedo teria visto e se aproximado do carneiro foi, de igual modo, publicada no Jornal
Diário do Nordeste. A aventura foi narrada pelo agricultor Luiz André Tavares. Segundo a edição
deste periódico publicada no dia oito de julho de 1993, ele:
jura por Deus que viu um carneiro de ouro saindo de dentro da pedra. ‘Eu
ainda cheguei perto do carneiro que parecia uma bola de fogo’ diz Luís
André, citando um rosário de crendices em torno da pedra. Os moradores do
sítio tem absoluta certeza de que a pedra é encantada (p.9).
O escrito, elaborado pelo jornalista porteirense Antônio Vicelmo e produzido a partir da
memória oral do agricultor Luís André, a luz que desenha o carneiro transforma-se em uma bola de
fogo. Dessa maneira, o anho maravilhoso possui a capacidade de transformar-se. Logo, sua aparição
pode tomar forma animal ou não-animal. É importante considerar que, embora o animal possua um
caráter transformante, suas alterações não apresentam, nas narrativas, uma pluralidade de formas.
Ao invés de formas diversificadas, há uma tríade encadeada na luz, no carneiro e na bola de fogo
que sintetizam suas manifestações maravilhosas. Também não há uma sequencia temporal para
metamorfosear-se. Nas memórias do agricultor Alfredo Luís Tavares, de 40 anos, filho do homem
que tentou domar o animal, a capacidade de alteração das formas do ente foi reiterada, o que
justificava o encantamento do carneiro e da Pedra que o acolhia e o protegia:

Eles diziam que a pedra era encantada porque era o seguinte: vinha uma
bola de fogo. Ele disse que cansou de tá aqui seis horas da tarde, porque não
tinha televisão nesse tempo e o pessoal ficava na calçada, né? Ficava na
calçada brincando de anel, dessas coisas. Aí disse que via uma bola de fogo
que saia, ela vinha circulava do pontal ia pra esse pontal aqui, e daqui vinha
pra pedra. Aí quando chegava na pedra ela se escondia. Isso aí eles conta,
Chico de Vena tá alí ele conta. Ele disse que era normal isso. Cansei de tá ali
aí pai dizia: - lá vem o carneiro de ouro. Ele vinha, vinha, vinha e o povo
nem tinha medo. O povo chamava o carneiro de ouro, pronto. E era normal,
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era uma coisa normal.
Pesquisador: Era a alma do carneiro?
Narrador: Ele num sabe. Ele disse que o nome era carneiro de ouro. Disse
que era uma bola muito bonita. Essa bola ela não alumiava, era uma bola, a
luz dela era morta e ela vinha fazendo bem lenta assim no ar, ela vinha solta
no ar. E meu pai viu uma vez de madrugada ali embaixo. Ele viu a bola e
ainda saiu correndo atrás pra ver se pegava. Disse que era bem devagazinho,
mas não alcançou. Aí depois, ele disse, deu um vento, um vento frio assim, e
deu uns arrupeios de frio nele e ele ficou olhando. Ele disse que ficou
olhando ela e ela sumiu, sumiu aqui, ó, sumiu, desapareceu. Ele ficou
olhando até quando ela sumiu no mundo aí. Ele disse que correu pra pegar
nela ainda, mas não pegou. Chegava bem pertim e num pegava nela. Eles
contam como que fosse uma coisa normal (ALFREDO LUIS, 2012: 5).
Há, nesses sentidos, um poder de diálogo ou mesmo troca entre o homem e a natureza
fantástica. Ele conseguiu ver a maravilha de perto e admirá-la como ninguém nunca narrou, embora
a natureza não tenha permitido ser submetida às suas vontades. Isso lhe atribui um lugar de
destaque nas narrativas que recobrem o carneiro encantado.
Nesse sentido, o agricultor Luiz André é apresentado como um narrador privilegiado e
apontado como aquele que conseguiu ficar bem perto do carneiro fabuloso. Com isso, suas
memórias contadas ganham o signo de verdades reveladas oralmente. Se outrora Antônio Farosa foi
designado na escrita como o contador central das estórias sobre o carneiro sobrenatural, no tempo
presente, essa memória coexiste com o lugar da fala de Luís André. Como artesãos que talham a
memória, na medida em que eles narravam os enigmas do animal maravilhoso, se tornaram,
também, matéria ou tema de reflexões e narrações de outros narradores, especialmente, de seus
vizinhos, amigos e conhecidos.
Eis as memórias de Seu Chico, de 70 anos, residente nos arredores da Pedra misteriosa e
que, desde a infância, é amigo de Luís André, o homem que tentou capturar a aparição:

O carneiro é o seguinte: eles contavam a história do carneiro, mas eles
falavam desse carneiro que tinha aí, mas nós não sabia. Nós via só aquele...
que nem compadre Luís, Compadre Luís viu duas vezes. Ele viu andado
numa baixa e viu mais eu ali no caminho, mas nós não sabia, que era tempo
de chuva e nós vinha da escola. Ah, nesse tempo vocês não sabe não. Não
tem um de vocês que alcançou a escola radiofônica, já ouviu falar? Nós
vinha de noite da escola quando nós cheguemos bem aí nessa baixa aí, ia
chovendo, lá naquela pedra de Valdeir. Quando nós espiamos pra baixo
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vimo aquela bola assim (...) Aquela bolona assim, compadre Luiz disse: olha aquela bola de coisa ali, aquilo é o carneiro! Eu digo: - homem, será?
Ele disse: - deve ser, o povo diz que é assim azul. Aquela bolona assim, ela
anda assim na neve, que tinha chovido (...). Ela fazia assim [gesticula com
as mãos], dentro da neve tinha aquela bolona assim, quando chegou, num
tinha esse pé de jenipapo aí, até hoje tem. Quando chegou dali assim
desapareceu, desapareceu. (FRANCISCO ANDRÉ, 2012, 2).
Nestas memórias, enquanto Seu Chico afirma ter visto a bola voadora, sem firmar, no
entanto, que ela representa o carneiro de ouro, Seu Luís André teria ratificado que tratava-se da bola
de fogo e do animal fantástico. O narrador, além de tudo, afirmou que o movimento da bola no céu
alumiava seu formato, embora não fosse possível identificar o que havia dentro no seu interior: a
bola aparecia aos olhos, mas seu enigma permanecia. Conforme suas palavras: “Ela fazia assim,
quando ela arredondava assim, ela clareava, aquele claro bem bonito. Mais Ninguém via não,
ninguém via o que tinha dentro não. Também depressinha desaparecia” (FRANCISCO ANDRÉ,
2012: 3).
Para completar, este narrador garantiu que a bola mudava de cor. Ela assumiu a tonalidade
azulada e representava uma grande bola, quando cruzava os sertões durante o momento “de neve”,
entendida aqui como as neblinas noturnas, uma vez que a neve não cai na região. Na continuidade
da sua narrativa, ele contou detalhes importantes sobre outra aparição do carneiro maravilhoso:

E de outra vez foi no pontá acolá. Lá em João Figueiredo. Nós tava bem aí
nesse pé de Benjamim, num tinha um pé de Benjamim aí? Nós morava ali
aí, tava eu, tio Vicente, comadre Cenir, tava as meninas tudo sentada
debaixo do pé de Benjamim. Quando a lua clara dava aquele, aquela
sombrona. Aí Papai conversando mais Tio Vicente, aí viu quando tio Vicente
disse bem assim: - oh (...), lá vem uma bolinha de, aquela bolinha aculá
caminhando assim. Papai disse: - oh Vicente é mesmo. Apontou daquelas
canas de João Figueiredo acolá. Vamos ver se ela passa pra cá. Com um
pedacinho ela apontou aí na cachoeira. Num tinha aquela rebanceirona, o
caba via direitinho os matos. Aí passou com um pedacinho passou na baixa
aí, nós morando aqui. Passou aquela coisona assim. O caba não via aquela,
que nem um balão. Já viu um balão? Pois é, que nem um balão. Quando ela
fazia assim, furtava a cor, verde, amarelo... aí quando chegou bem aí, papai
foi se levantou, nós se levantamos e fiquemos olhando pro lado da
ribanceira. Num tinha um pé de nogueira? Passou aí, quando chegou bem aí
assim desapareceu (FRANCISCO ANDRÉ, 2012: 2).
Embora a tradição oral seja um terreno fértil à invenção, as narrativas sobre carneiros que
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cruzam o céu, próximos das águas de um rio e que mudam de cor, não são simples construções do
presente. Esses elementos aludem crenças antigas e fundamentais sobre a transmigração das almas
(CHEBALIER; BHEERBRANT, 2012: 672).
É mister considerar que a maravilha do carneiro de ouro não constitui uma narração isolada
ou mesmo única da região do Cariri ou das serras de Porteiras. Ela se insere, na verdade, nos
processos de apropriações dos elementos locais e simultaneamente universais, como a ideia do
carneiro, com referências advindas dos hibridismos culturais e de heranças milenares. Como
exemplo disso, lembro que Cascudo já fizera menção sobre narrativas muito semelhantes, a
exemplo do verbete Carneiro Encantado presente no seu Dicionário do Folclore Brasileiro:

No lugar denominado Passagem de Santo Antônio, Maranhão, fronteira com
o Piauí, às margens do rio Parnaíba, os viajantes viam um carneiro
gigantesco, com uma estrela resplandecente na testa. Às vezes o brilho
parecia extinguir-se e bruscamente reacendia, com uma luminosidade
deslumbrante. Ocorria no Piauí um mito idêntico com o nome de carneiro de
ouro. Em Campo Maior, na serra de Santo Antônio, aparecia um enorme
carneiro de ouro, que se apresentava a algumas pessoas de dia, e a outras só
aparecia à noite, de longe todo vestido de luz. Ele berrava junto de uma
enorme corrente de ferro, como que indicando que naquele lugar existia
grandes riquezas e encantos. Mas, como uma só pessoa ou mesmo duas e
três não podiam levar para casa aquele enorme e precioso achado,
retornavam à vila e reuniam o povo para o velocino. Chegando, porém,
desaparecia o carneiro e a corrente (CASCUDO, 2002: 117).
Narrando sobre o domínio do imaginário na história, Le Goff (2009) aponta para a
indiferença concernente à fronteira entre imaginário e realidade que outrora povoou os pensares das
populações da Europa ocidental. No medievo, heróis e maravilhas foram criados e difundidos no
cotidiano. No que diz respeito aos animais imaginários, esse historiador apontou para duas
categorias: os representantes do mundo animal maravilhoso, e os monstros.
Sobre a primeira, ele analisou o unicórnio, um ente legendário, e também a raposa, um
bicho real que foi posto entre os fantásticos. Eles elucidam a falta de fronteira entre o mundo
puramente imaginário e aquele modificado “em fantasia, que caracterizava o universo medieval, o
qual ignorava qualquer demarcação entre o natural e o sobrenatural, esta terra e o além, a realidade
e a fantasia” (LE GOFF, 2009: 21). Já sobre a segunda categoria, não analisada na obra, Le Goff
apenas menciona que ela constitui um domínio essencial dos animais imaginários e geralmente são
seres puramente maléficos.
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Gilberto Freyre já relata que os animais, regionais ou não, naturais e artificiais, foram
inseridos nas narrativas sobre as aparições de fantasmas no Recife antigo. No seu escrito importa
considerar que o carneiro não é um animal sobrenatural assustador. Inversamente, ele é afigurado
como um daqueles que se assustam com as visagens de outros espectros ou seres perturbadores
(FREYRE, 2008: 51-52).
Deslindando a narrativa sobre o carneiro luminoso e voador, é perceptível como não foram
identificadas dimensões negativas durante suas aparições. Diferente dos seres sobrenaturais
presentes nas tradições do Nordeste, como Freyre (2008) indicara, e outros existentes nas demais
culturas latino-americanas, a exemplo do Ahó-Ahó argentino (COLOMBRES, 2009), ele não
prejudicava quem o via. Em outros termos, o carneiro feérico e intrigante, possuidor de
características transformantes, não é apontado como um monstro. Ao contrário disso, na malha
narrativa urdida por Gilberto Freyre sobre a paisagem do Nordeste do Brasil, o carneiro foi tecido
nas páginas dos jornais do século XIX sendo recoberto por ares de candura e afeto (FREYRE, 2004:
115).411
É no terreno do sagrado que o anho de ouro pode obter maior ressonância. Mas, é possível
pensar em um carneiro santo? A alma luminosa e os demais elementos das narrativas indicam
revelações do além cristão e dimensões temporais sagradas? Com efeito, não apenas o carneiro, mas
também todos os outros indícios das narrativas como a pedra, a montanha, a corrente, a luz e a bola
de fogo, são chaves interpretativas que tornam inteligíveis saberes complexos, enredados de
elementos sobrenaturais, e dão a ler signos religiosos da cristandade. Afinal, todos esses sinais
indicam uma rica potencialidade visual e simbólica.
Nas imagens de gesso ou mesmo nas iconografias que circulam no Ocidente cristão, o
carneiro é o animal estimado e acolhido nos braços de São João, um dos santos mais populares do
Nordeste brasileiro. Para ele, a população católica dedica uma de suas festas mais tradicionais: os
festejos realizados no mês de junho, período no qual as homenagens se estendem, também, para
Santo Antônio, o divino casamenteiro, e São Pedro, o chaveiro do céu. E nas artes do Nordeste
contemporâneo, “São João e seu carneirinho” ganharam rimas musicadas e entoadas nos compassos
do forró, musicalidade tradicional na região.412
411

Ao que tudo indica, a sentimentalidade atribuída ao carneiro é uma herança europeia construída nos idos dos
séculos XVI e XVII. Na análise de Keith Thomas sobre as percepções, as atitudes e os sentimentos dos ingleses do
início da época moderna, “nas granjas havia cordeiros de ‘estimação’ criados no colo e objeto de intenso sentimento”
(THOMAS, 2010: 156-157).
412
Sobre a hagiografia de São João, São Pedro e Santo Antônio ver, respectivamente, em Varazze (2003: 484-493;
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Nessa contextura, além da associação do carneiro às figuras sacras de São João, nas
crenças cristãs, seu signo mítico foi tecido, ainda, nas imagens do nascimento de Jesus Cristo. Nas
iconografias da natividade oficialmente propagadas pela igreja, o carneiro presenciou a vinda do
Salvador ao mundo terreno, como mostra o afresco do século XIII, a natividade de Jesus Cristo
(1290-95) da basílica inferior de Assis (VARAZZE, 2003: 324). Além disso, nas imagens que
circulam com muita ênfase nos espaços sagrados dispersos no mundo cristão, como igrejas e
capelas, bem como nos próprios lares dos fiéis entrevistados, ou mesmo nas praças dos núcleos
urbanos da cristandade onde são montados presépios natalinos, o carneiro é uma presença quase
obrigatória.
Ademais, há indícios de que, na construção da visualidade do paraíso cristão, ele tenha
sido um dos animais que o habitara. A pastagem celeste é uma das mais claras evidências da
presença deste animal nos pastos do céu. Na iconografia cristã, a Campina Paradisíaca, uma
imagem do século VI, dedicou notável amplitude às pastagens eternas. Nelas há carneiros pastando
junto da natureza edênica (DELUMEAU, 2003: 291).
Vale lembrar que a associação do cordeiro ao Bom Pastor foi escrita no Novo Testamento.
No Evangelho de João, Jesus equipara-se ao pastor que acolhe as ovelhas desgarradas e dá sua vida
por elas (Jo, 10, 1-16). No Antigo Testamento, a comparação já tinha sido mencionada. Nestas
escrituras, Deus disse: “Assim como o pastor cuida do seu rebanho, quando está no meio de suas
ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde se
dispersaram em dia de nuvem e de escuridão” (Ez, 34,11).
Conforme Delumeau (2003), na arte cristã dos primeiros séculos, a imagem do Bom Pastor
foi amplamente propagada, inclusive como uma conotação fúnebre, pois, o Divino Pastor que
carrega uma ovelha nos ombros é aquele que leva a alma de um defunto para a vida eterna. Além
disso, na iconografia, os cordeiros igualmente representam os apóstolos e os santos. E nos textos
bíblicos João disse, reportando-se a Jesus Cristo: “Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os
pecados do mundo” (Jo, 1, 29).
De maneira concordante, ao longo do Apocalipse, o livro bíblico que revela o Juízo Final,
o cordeiro divino é mencionado. Como vítima do sacrifício pascoal, a ele pertence o Julgamento
final. Cabe ao cordeiro abrir o livro dos sete selos, o que, na tradição cristã principiará as
268-273); entre outras passagens. No que diz respeito aos festejos e as superstições dedicadas a São João no
Nordeste brasileiro, ver Cascudo (2002: 298-301). No que toca à musicalidade, ver a canção São João do
carneirinho, por Luís Gonzaga (1912-1989). Composição de Guio De Morais e Seus Parentes e Luiz Gonzaga.
Disco Vozes da seca. Luís Gonzaga, v.4.

721

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
convulsões escatológicas. “Ao longo do Apocalipse, o tema da vitória cruza-se com o da justiça e da
cólera; mas, no finale, a ênfase recai na doçura do cordeiro” (DELUMEAU, 2003: 170). E no fim, é
ele quem conduzirá o rebanho das almas eleitas ao paraíso. Dentre outras imagens indicadas por
Delumeau acerca do cordeiro, uma em especial chamou minha atenção. Eis seu escrito:

Os cordeiros são reencontrados na abside de Santa Praxedes (século IX), na
de Santa Cecília (século XI) e na de São Clemente, mais tardia. Nessa
basílica romana, abaixo da grande cruz, emblema de redenção, doze
cordeiros brancos ocupam a longa faixa horizontal. Em uma campina
florida, eles convergem para o cordeiro divino cuja cabeça é nimbada de
ouro (DELUMEAU, 2003: 167).
Se o cordeiro apontado na imagem possui a “cabeça rimbada de ouro”, o anho da Pedra
Branca é feito ou encantado de ouro. Há, nessas conexões, convergências que apontam para
significados profundos, tocantes ao encantamento do animal fantástico. Sobre este ponto, provoco:
afinal, por que justamente um carneiro dourado cruza os céus do Cariri? Pois, na vida cotidiana do
lugar, há outros animais que poderiam ocupar o lugar dessa maravilha. A resposta é simples e
complexa, concomitantemente. Como vimos, o cordeiro é divino, e o sagrado, por excelência, é
misterioso e valioso, assim como o material áureo. A princípio, portanto, esses saberes confluem às
referências cristãs.
Na iconografia cristã, o céu paradisíaco foi por muito tempo representado pela simbólica
do ouro. Cristo, a Virgem e os Santos aparecem no paraíso sobre o fundo dourado. O ouro
representa o material designado como nobre por excelência, pois é matéria e luz. Nessa
composição, ele esplandece a cor, ilumina os seres e os mundos. É signo de ostentação e mediação.
Em síntese, no processo temporal de criação do céu nas iconografias cristãs, ele foi iluminado com
o resplendor do fascínio sublime do dourado (DELUMEAU, 2003).
É preciso lembrar que, como afirma o Dicionário de Símbolos, na tradição grega o ouro
evoca o sol e toda sua simbologia tocante à fecundidade, riqueza e dominação, como um centro de
calor, amor e dom, enfim, um foco de luz, saber e brilho. Conforme essa tradição: “O tosão ou
velocino de ouro acrescenta um coeficiente desse simbolismo solar ao animal que o possui: o
carneiro, por exemplo, que representa já por si a força geradora de ordem corporal e, por
transposição simbólica, de ordem espiritual” (CHEBALIER; BHEERBRANT, 2012: 671).
Há, desse modo, referências pagãs intrínsecas no culto ao cordeiro de ouro. Entretanto,
esse mesmo registro faz-nos lembrar de que por conta da associação com a luz solar, o ouro foi um
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dos símbolos de Jesus (CHEBALIER; BHEERBRANT, 2012: 671). Ou seja, ocorreram
apropriações e ressignificações cristãs e pagãs sobre o carneiro dourado.
De acordo com Cascudo (2002), nas culturas do Brasil do século XX, a luminosidade
afasta fantasmas, seres assombrosos e agressivos, almas penadas e/ou espírito de mortos recentes
que se julgam vivos. Afugenta, igualmente, todas as manifestações diabólicas. Parafraseando a
bíblia sagrada, vale lembrar que Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo” (Jo, 9,5). E o Apocalipse
carrega profecias tocantes à claridade e as expectativas da vida no pós-juízo final (DELUMEAU,
2003: 149).
Na história de uma esperança, como define Delumeau sua narrativa acerca da história do
paraíso cristão, o céu é marcado por uma plenitude de claridade: a maravilhosa luz. Na expectativa
do paraíso cristão, explica Delumeau, a literatura espiritual associou, muitas vezes e sem
dificuldades, a luz solar e o além dessa luz. Nessa composição celeste, o cordeiro é a própria luz
(DELUMEAU, 2003).
A litografia cristã preservada alude o cordeiro divino deitado sobre uma nuvem do céu.
Ele, com o pescoço furado, derrama seu sangue precioso sobre taças levantadas e seguradas por
anjos. Estes esparramam o líquido santo sobre as almas aflitas purgantes no terceiro lugar do além.
Segundo Vovelle (2010), esta é uma das imagens que acelerou a difusão de novos estereótipos do
imaginário cristão entre os séculos XIX e XX.
A iconografia cristã também aponta para a imagem de um cordeiro dentro de uma bola de
fogo que lembra o sol, aparecendo no céu e voando sobre a terra. Esse é um signo que revela o
momento do Juízo Final (RUSSEL, 2003). Segundo Chebalier e Bheerbrant (2012: 288), o Concílio
realizado em Constantinopla, no ano 692, ordenou, a fim de evitar qualquer confusão de crenças e
cultos, que “a arte cristã passasse a representar o Cristo na Cruz. Não mais sob a forma de cordeiro,
nem rodeado pelo sol ou pela lua, mas como figura humana”.
É plausível pensarmos que as aparições do animal maravilhoso e suas metamorfoses na
bola de fogo indiquem uma leitura possível sobre o fim dos tempos, ou a proximidade do Juízo
Final. E a corrente de ouro sobre a qual o animal desfila faz lembrar um símbolo de comunicação e
ligação entre dois extremos e, de um modo amplo, entre o céu e a terra (CHEBALIER,
BHEERBRANT, 2012: 292).
Se cada um dos elementos mencionados na narrativa sobre o carneiro de ouro possui
funções, a própria narratividade, enquanto uma construção cultural dotada de historicidades, não
deixa de apresentar, nas entrelinhas das memórias contadas, suas funcionalidades. Com a mesma
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importância, vejo que do ponto de vista das tradições orais há, nos mesmos processos, segundo os
quais elas incorporam valores morais e signos religiosos, também, esquecimentos.

Considerações finais

Por tudo isso, é possível inferir que embora as memórias orais e escritas sobre o carneiro
encantado da Pedra Branca não mensurem sua representação enquanto Cristo, ele é uma clara
alusão às referências bíblicas e às estórias sobre almas. Talvez, outrora, as aparições do carneiro de
ouro tenham desempenhado a função de lembrar as temporalidades escatológicas cristãs. No trajeto
sinuoso dessa reflexão, é provável ainda que as aparições do carneiro encantado reforcem, na
memória dos vivos, a mensagem segundo a qual há outro mundo além do terreno, e que é
necessário cultuar o cordeiro de Deus, pois além de deter o poder para redimir os sofreres terrenos,
ele poderá aliviar os pesares da alma no purgatório.
Um fato vem aguçando a curiosidade dos narradores entrevistados na contemporaneidade.
O carneiro encantado e a bola de fogo mutante deixaram de aparecer aos olhos dos vivos. Durante a
conversa com Seu Chico, acompanhada pela presença do agricultor Alfredo Tavares e realizada na
sua residência, situada aos pés da Pedra Branca, o narrador tentou dar uma explicação plausível
àquelas aparições maravilhosas: “Naquela época chovia muito. Eu acho que era por que chovia
muito, e eu não sei não, só sei que o caba via”. (FRANCISCO ANDRÉ, 2012: 3).
Logo, ele indica o tempo das chuvas como os momentos possíveis para as aparições.
Olhando a partir das entrelinhas, quiçá os momentos chuvosos fossem aqueles em que a
manifestação luminosa mais se fazia ver. Entretanto, o mesmo narrador optou não pôr um fim na
explicação daquilo que muitos contam ser inexplicável. Mesmo duvidando das explicações que seus
conhecidos atribuem à visão sobre o ente e a luz maravilhosa, ele apontou para outro fator indicado
por outrem como decifrador das estórias narradas. Vale conferir a relação dialógica tecida entre Seu
Chico e Alfredo Luís:

Alfredo Tavares: É porque assim, segundo, acho que ele deve saber, onde
tem mineral, isso aí é causado do fenômeno da natureza, da terra. Segundo
uns estudam isso, que é um fenômeno da terra. Diz que onde tem essas
coisas, onde tem água, onde tem mineral, diz que tem essas coisas. Isso é o
fenômeno causado da terra, da quentura da terra. Então, eu acho que a pedra
quente, a pedra lá é quente de tarde, recebe o sol, ela pode causar esse
fenômeno.
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Seu Chico: Mas eu acho que não, se fosse não tinha se acabado não.
Intervenção Alfredo Tavares: Aí é onde a gente ver também. Aí se acabou
né.
Seu Chico: Que ano foi meu Deus, que nós era pequeno. Parece que tava
com uns treze a quatorze anos, quando nós tava sentado debaixo do pé de
benjamim que nós vimos [o carneiro] (FRANCISCO ANDRÉ, 2012: 4)
Do ponto de vista dos narradores, o carneiro sumiu. Nas memórias, a contemporaneidade é
apontada como o tempo do seu desaparecimento. Há, inclusive, narrativas que tentam explicar o
desaparecimento do animal fantástico, conversas essas negadas pelos narradores entrevistados. Se
outrora as aparições do carneiro luminoso inquietavam os olhares e as tornavam presentes nas trelas
cotidianas, hoje, seu desaparecimento é somado aos muitos mistérios do rochedo maravilhoso.
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ALFREDO LUIZ Tavares. 40 anos. Agricultor. Entrevista realizada em 16/10/2012, em sua
residência, sítio Jatobá, município de Porteiras.

FRANCISCO ANDRÉ de Sousa. 70 anos. Agricultor. Entrevista realizada em 16/10/2012, em sua
residência, no sítio Jatobá, município de Porteiras.

JOAQUIM LUIZ. 72 anos. Agricultor. Entrevista realizada em 15/10/2013, em sua residência, na
cidade de Porteiras.

Documentação Escrita

Jornal Diário do Nordeste, 08 de julho de 1993, p. 9.
NASCIMENTO, Chico. A lenda da Pedra Branca. Crato: Academia dos Cordelistas do Crato,
2012.
NASCIMENTO, Antônio Vicelmo. Roteiro histórico de Porteiras. Porteiras: Prefeitura Municipal,
1995.
725

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
NÉ TONHO, Joãozinho de. História da pedra do Vieira. (mimeo). Texto escrito em 12/06/2004.
Cedido pelo autor.
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ANÁLISE DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO NA DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
Dionizia de Melo Jacó413
Maria Leticia Soares Caldas414
Introdução

Nos espaços das escolas, mais especificamente nas salas de aulas, rodeados porseus
alunos, estão os professores. Protagonistas de experiências próximas oudistantes, de sua própria
história de vida, vivem diferentes contextos em suamissão de ensinar. Atender diferentes
instituições, adequando-se a elas, inserir-sena trajetória contextualizada do sistema educacional,
ampliar e melhorar sempre operfil de educador.
Por isso, discute-se neste artigo esse profissional.
Analisa-se o professor na materialização de sua profissionalidade, sob a perspectiva da
base de conhecimento necessária para o ser professor. A intenção é investigar como esse se faz, do
pontode vista técnico, para o exercício da profissão e como ele constrói os saberesnecessários para a
materialização do seu ofício.Para tanto, primeiro define-se quem é o professor e sua função na sala
de aula,para depois tratar da base de conhecimento e dos saberes necessários à profissãodocente.
Junto às teorias, vão sendo apresentados os dados coletados na aplicação dos
questionários, analisando a construção dos docentes em seus processos deformação para o exercício
da docência.

O Professor

Ser professor hoje é uma tarefa de lutas e buscas. Nóvoa (1992, p.12), afirma que"os
professores vivem tempos paradoxais. Apesar das críticas e das desconfianças
em relação às suas competências, exige-se-lhes quase tudo."
O professor precisa se preparar para receber a nova clientela que chega ao ensinosuperior e,
ao mesmo tempo, preparar-se para a saída deles. Afinal essa clientela
entra com um perfil diferente: é um aluno que já está de alguma forma no mercado
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de trabalho, que se autossustenta e que precisa se formar para o mercado.
Que busca ser um profissional com um perfil diferenciado dentro do mercado. É umaluno
fruto de novas relações sócio-culturais:"Somem-se a isso ainda as mudanças nas famílias, na sua
dinâmica, que acabamtrazendo novas responsabilidades para a escola e, especificamente, para
oprofessor." (GUIMARÃES, 2001, p.102).
Além destes problemas sociais, o professor tem outros desafios.Precisa aperfeiçoar-se
tecnicamente e didadicamente. Precisa dominar conteúdos,contextualizá-los e ainda aprender como
ser mediador. Necessita também venceros desafios do seu tempo, dominar as novas tecnologias com
as suas avalanches deinformações e o impacto delas nas disposições de aprendizagem dos alunos.
Afinal,informação e conhecimento não é mais estigmatizado, nem pertence a uma única
fonte.Finalmente, é preciso abordar a respeito da relação professor/aluno. É nessa perspectiva da
sala de aula que está incluída parte do fracasso ou do sucesso das
aulas, dos métodos, da didática, das tecnologias, dos conteúdos, das contextualizações.
É nessa relação que se processa ou não a confiança, a afetividade, gerando bons ou maus
resultados em todo o restante do processo.Diante da responsabilidade que tem o professor no
exercício pleno de sua profissão,é necessário repensar características da profissão.
Não tem como fazer uma análise da profissão professor, sem considerar a história desse
profissional ao longo da história da educação, da importância do professor enquanto profissão,
coletividade;os conhecimentos que constroem o profissional, que o legalizam enquanto
sujeitosocial.
Em cada momento da história da educação, o professor teve uma determinada
forma de exercer a sua profissão, atendendo às ideologias do seu tempo. SegundoLüdke (1996, p.
41) professor e sua profissão (ou ocupação) é uma categoriaprofissional que atende ao contexto
geral da sociedade e do tempo aos quais pertence.
No atual contexto, o professor precisa ser um mediador. Atender asdemandas de formação
crítica, democrática e cidadã do aluno.Para os professores participantes da pesquisa e aqui
identificados como P1, P2 e P3 ser professor tem evidenciado esses tempos paradoxais e de
mudanças anunciado por Nóvoa, Guimarães e Lüdke.
Ao responderem o que é serprofessor, evidenciam a crise identitária do professor no
momento. Analisam queser mediador é um fator de instabilidade; o mercado de trabalho, uma zona
dedesconforto; o aluno um mediador de interesses próprios, sem ligação com aqualidade do
ensino.Para P1 "ser professor na atualidade significa contínuo aprimoramento,versatilidade e
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contextualização de temas trabalhados". Ser professor para P2 é "uma combinação de prestígio
social com a contradição da busca pela remuneraçãoe precarização das condições de trabalho".
Na mesma questão, P3 responde que ser professor"é estar aberto a "dar a cara a tapa" para os
alunos mandarem no sistema exigindoe fazendo ameaças, onde o professor pra não perder emprego
se sente pressionadoa dar provas cada vez mais fáceis, em dupla e com consulta. Isto tem
acarretadouma aberração no nível educacional, principalmente da falta de compromisso dealguns
professores."
Portanto, é relevante considerar o profissional professor. É necessário repensar osvalores
desse profissional e ressignificar o seu conceito. É importante acompreensão do professor como
alguém que desempenha um ofício pleno desaberes que foram produzidos no contexto do seu tempo
político, econômico, sóciocultural.Afinal, "...as reformas educacionais são pensadas desde cima e
descendemaos professores." (BARRIGA & ESPINOSA, 2001, p.17).
Além disso, os saberes doprofessor também são pragmáticos, produzidos no exercício da sua
profissão, naessência da sua formação e da sua história de vida."Pode-se dizer que essa
aprendizagem, ao perpassar toda a trajetória profissionaldo professor, pode ser considerada num
contínuo, que é pessoal e que superavisões tradicionais de se considerar teoria e prática na formação
de professores, jáque todo tipo de conhecimento na realização de um ensino é contextualizado
emsituações singulares. "(MISUKAMI, 1996, p. 85).E para materialização do papel do professor
enquanto profissional, é precisoanalisar e considerar este profissional e sua base de conhecimento.

A Base de Conhecimento do Professor

Falar da base de conhecimento do professor é refletir a dimensão da profissionalidade. A
importância de tal tema se dá porque é por meio doconhecimento do professor e de como ele
aprende a aprender que a sua profissionalidade se materializa dando respostas à função social
esperada dele.
Para Shulman (1987) a base de conhecimentos para ensinar é um conjunto de
conhecimentos, destrezas, compreensão e tecnologia, de ética e disposição, de responsabilidade
coletiva. Para tanto, os saberes docentes entram no campo da discussão.
"A base de conhecimento para o ensino consiste de um corpo de compreensões,
conhecimentos, habilidades e disposições que são necessários para que o professor possa propiciar
processos de ensinar e de aprender, em diferentes áreas deconhecimento, níveis, contextos e
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modalidades de ensino. Essa base envolveconhecimentos de diferentes naturezas, todos necessários
e indispensáveis para aatuação profissional." (MISUKAMI, 2004).
O conhecimento do professor é de natureza acadêmica, inicialmente. Com amaterialização da
sua profissão, esse conhecimento vai sendo moldado e ampliadopela experiência. "Nós não
aprendemos a partir da experiência; nós aprendemospensando sobre nossa experiência."
(SHULMAN, 1996, p. 208).
O conhecimento prático que o professor vai adquirindo é um todo organizado, é a estrutura
práticado trabalho em sala de aula. Segundo Therrien e Loiola (2001, p.148) "...parte dossaberes
docentes são fundados na experiência, integrados a uma cultura pessoal epassíveis de
formalização."
Uma correta compreensão da base de conhecimentos docentes implica percebê-los para
além do teórico e do prático.Para os professores que participaram da pesquisa, a base de
conhecimentofoi adquirida em contextos diferentes. Para os professores com formação na área
humana , desde a graduação, passando por cursos de especialização etreinamentos, até mesmo
institucionais.
Para os da área exata,agraduação pouco contribuiu para ser professor, necessitando a busca
para ser professor em cursos de especialização."A contribuição da graduação está baseada
principalmente no domínio de conteúdoe no chamado "jogo se cintura" que o docente deve ter em
sala de aula.
A disciplina de Psicologia por exemplo é de extrema valia, uma vez que englobaaspectos de
como a aprendizagem se processa nos diversos níveis de ensino. Fiz ocurso em Universidade
Federal que ensinou-me também a ter disciplina nos estudos e isto foi de suma importância na
minha formação humana."(P2)
Para o professor da área biológica , a graduação em nada contribuiupara a profissão
professor. "Durante a minha graduação não existiu nenhumacontribuição para a realização da
docência." (P1) Esses professores buscaramaperfeiçoamento em cursos de especialização.
Mas todos foram unânimes em perceber a contribuição da sala de aula. Énela que se
legitimaram como professor, na relação com o aluno, na reflexão da própria prática, dentro e fora de
sala. Uma das colocações: "É na relação com oaluno que a prática pedagógica se legitima."(P3)
Considerando as respostas dos professores pesquisados no quesito da basede conhecimento
para o ser professor, eles fundamentam na prática as teorias do Shulman, Therrien e Loiola,
Sacristán sobre a aquisição dessa base, que se dá nabusca pelo conhecimento, na sala de aula, na
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reflexão sobre a ação, na legitimaçãode ser professor.
Saberes profissionais da docência

O professor é um profissional que utiliza o seu conhecimento para aconstrução eficaz da
sua profissão. "É por meio desses saberes que os professoresjulgam a formação que adquiriram, a
pertinência ou o realismo dos planos e dasreformas que lhe são propostas e concebem os modelos
de excelência profissional.Eles constituem hoje a cultura docente em ação..." ( CANDAU, 1996, p.
146).
"As bases disciplinares estão relacionadas a toda a formação acumulada que o
docente tem acerca daquilo que se propôs a ensinar. Visão de um todo dadisciplina, do que ensinar,
daquilo que são referências básicas do conteúdo. Oconhecimento pedagógico do conteúdo, está
relacionado ao tratamento dado peloprofessor ao conteúdo específico para que ele seja ensinado.
Contempla, então, autilização de procedimentos didáticos como explicações, elaboração de
modelos,uso de analogias etc, tendo como função reorganizar e transformar o conteúdodisciplinar
levando em conta os alunos, o contexto, o currículo, não unicamentecomo forma de dispor de um
repertório de múltiplas representações de umamatéria, mas como um processo pelo qual se objetiva
encontrar novas relações e
possibilidades entre o conteúdo e sua representação." (LIMA & NUNEZ, 2008)
O conhecimento curricular vai muito além do professor conhecer a suadisciplina. Significa o
professor conhecer o conteúdo que precisa ensinar, masconhecer também as variantes que envolvem
esse processo.
Como ensinar, comotransmitir, como poder fazer o aluno perceber sentido naquilo que
aprende. Nessadimensão, significa o professor atribuir significado a sua prática e aprender com
assuas vivências em sala de aula, permitindo se ver no aluno, perpassando o seusaber pelo
aprendizado do aluno. (MISUKAMI, 1996, p. 61)
Todos esses conhecimentos, entrelaçados, conduzem o professor a umaprática reflexiva,
refletindo sobre a ação e na ação, tanto no momento doplanejamento, quanto no momento da
execução, ao lidar com o aprender do aluno.Fortalece a sua capacidade de tomadas de decisões ao
planejar, executar erplanejar.
Para melhoria na formação continuada, os professores percebem que énecessário "a
realização de contínuas oficinas de capacitação e aprimoramento,possibilitando assim o debate de
temas como a nova sala de aula." (P2), "melhorar as ferramentas de avaliação e pesquisa e mais
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espaço para debates com oscolegas."(P3) " que o professor tenha o domínio de conteúdo.Muitos
alunos nãoaprendem porque o próprio professor não tem domínio do conteúdo." (P1).
Fomentar o trabalho de extensão do professor, para que este possa realmente darsua parcela
de contribuição para alteração social, modificando a realidade que por
hora se impõe. E, principalmente, melhorias nas condições trabalhistas doprofessor, criando
ferramentas mais viáveis de avaliação do trabalho do professordentro do processo, visto que muitas
das vezes, o professor não é considerado nofazer avaliativo do seu trabalho.
Consideram que é preciso haver "respeito dosalunos em relação ao professor" (P1),
"professor precisa de tempo para estudar,pesquisar e discutir e ser remunerado para tal" (P3) e
"abrir maiores oportunidadespara o incentivo e a realização de pesquisas" (P2).
Ao analisar as respostas e confrontá-las à luz das teorias, percebe-se que na prática os
professores pesquisados veem a relação interpessoal, domínio detecnologias e técnicas de
comunicação como saberes necessários para amaterialização da profissão e estes não são pontos
levantados por Shulman,Misukami e Allain em suas pesquisas e referenciais bibliográficos.
Os professores citam ainda uma mudança de postura diante da profissão:atualização,
criticidade e espírito de luta como referenciais para a manutenção dos saberes docentes. Essa
discussão levantada pelos professores é uma realidadeimposta pela sociedade capitalista que
dimensiona os saberes docentes naefetivação do seu trabalho e na consolidação dos resultados
educacionais.
Fato não relevante no momento da pesquisa dos autores já citados.Entretanto, em
consonância com Guimarães, Nóvoa e Lüdke que jávislumbram mudanças na função do professor
considerando que esses tempossociais e culturais trazem novas responsabilidades para o professor.
E na efetivação da profissão os atores desse trabalho já sentem as novas perspectivas que esses
tempos anunciam.

Considerações Finais

O professor atua hoje em um cenário educacional complexo, vivo, mutável,
que a cada dia estabelece novos paradigmas e carrega mais a responsabilidade detransformação da
sociedade. Trabalha com material humano, do qual precisaextrair e entender dificuldades de
aprendizagem quer ditadas por particularidadespessoais, quer ditadas por características de grupos
ou por questões situacionaiscentradas em todo o cenário educacional.
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É nesse panorama de volatividade que a ação docente se materializa. E porisso mesmo, o
professor deve realizar o seu trabalho com autonomia, liberdade,conhecimento e responsabilidade,
mas principalmente com ética. Porque "...amelhor maneira de por ela "a profissão docente" lutar é
vivê-la em nossa prática, étestemunhá-la, vivaz..." (FREIRE, 1997, p.17).
A base de conhecimento docente é, portanto um construir constante. Nem só
do saber acadêmico, mas também do saber prático da sala de aula. Nem só daformação inicial, mas
principalmente da formação continuada.
Não sob um único olhar, mas heterogêneo, plural; considerando os professores a seu tempo,
em seusinteresses, em suas escolhas de vidas, em sua possibilidade de trabalho.
É uma base de conhecimento coletiva, ainda que percebida individualmente,
nesse viés plural da construção do conhecimento para ser professor, umavisão é única: a
necessidade de atualização,de alteração das condiçõestrabalhistas, de lutas por uma sociedade
melhor.
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O CURSO DE HISTÓRIA DA URCA: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS QUE
PERPASSAM O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA NA
REGIÃO DO CARIRI
Alexsandra dos Santos Goiana415
Francisco Egberto de Melo416
INTRODUÇÃO

O processo de formação docente está inserido num contexto de transformações
revolucionárias. Formar professores passa a ocupar um lugar de destaque em meados do século
XIX, quando se constituiram as escolas normais. Nesta época, conhecida também como ensino
secundário e contemporaneamente reconhecida como ensino médio. Estas escolas buscavam formar
professores para o ensino infantil e fundamental, com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB 9394/96417 que dividiu a educação brasileira em dois níveis: a educação
básica e o ensino superior, a formação docente passa a ser responsabilidade do ensino superior.
Logo após a implantação da lei encontramos uma preocupação com a formação de
professores, já que agora não se admitia apenas ter o ensino médio ou ser autodidata para lecionar, o
magistério clamava por uma licenciatura.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em seu artigo 62º da lei de Nº
9.394 regulamenta que - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em Universidades e Institutos
Superiores de Educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em
nível médio, na modalidade normal.
(Selma Garrido Pimenta, Evandro Ghedin, orgs.2002. p. 174)

Essa modificação resulta na qualificação dos cursos de graduação que passaram a buscar
formar futuros professores de crianças e jovens que favoreçam o diálogo entre passado e presente e
a seleção de fatos históricos relevantes para a história cotidiana. Os saberes que os professores do
curso mobilizavam e mobilizam na formação de futuros professores de história e ainda como os
415
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mesmos pensaram e pensam suas práticas, como foram e são adquiridas.
A população do século XXI tem apresentado exigências no nível educativo e cultural,
passando a usar a palavra “formação” como meio de satisfação das necessidades pessoais e sociais.
Assim a educação contemporânea deve acompanhar esse processo de mudanças, pois a mesma
contribui na formação de um novo sujeito dotado de conhecimento, consciência e leitura crítica.
Pensar hoje em educação requer pensar em formação docente de qualidade, portanto é
necessário buscar entender a formação do professor. Tendo em vista a formação e atuação docente
em nosso país. Sabe-se que o saber docente exige qualificação, valorização e políticas públicas
adequadas.
Mas o que entendemos por formação? O dicionário online Michaelis fornece a seguinte
definição;“Modo como se constitui um caráter ou uma mentalidade”. Logo pressupomos que essa
construção se dá a partir da acumulação de conhecimento, sendo atrelado a outros aspectos
fundamentais no processo educacional, tais como mestres, livros, etc.
Nesta sociedade de constantes mudanças, o exercício da docência tem sido alvo de
cobranças, levando a avaliação do modelo dos cursos de formação de professores e do perfil do
profissional que se pretende formar. Uma das possibilidades tem sido a formação do professor
reflexivo e pesquisador.
Neste sentido, acreditamos que o tema selecionado assume uma atualidade em meio às
discussões, já que as situações de trabalho docente apelam à formação. Para preparar este ensaio
procuramos recolher a mais variada documentação; atas, diretrizes, ementas de disciplinas,
programas de disciplinas, projetos de ensino, currículos, atualização de currículo e grades
curriculares. Ao recolher esse conjunto díspar de materiais, de forma objetiva prosseguimos com a
identificação e análise documental de forma a filtrar somente o necessário para responder aos
objetivos da pesquisa.
A organização dos documentos foi feita por meio de pastas ordenadas. Tendo como foco as
datas e suas pautas. Uma parte da documentação citada acima encontra-se depositada no
Departamento de História e outra no Departamento de Ensino de Graduação (DEG). Alguns
documentos foram digitalizados e arquivados com o objetivo de favorecer e facilitar a consulta.
Optamos na hora da digitalização enfocar a data e os objetivos, em seguida realizamos a descrição
da fonte.
Numa perspectiva reflexiva esse estudo objetivou identificar até que pontos as mudanças e
permanências na formação de professores no curso de história da Universidade Regional do Cariri737
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Urca acompanharam as orientações da legislação nacional. Perceber quais

O CURSO DE HISTÓRIA E A FORMAÇÃO DOCENTE

A Universidade Regional do Cariri - URCA forma dezenas de futuros professores de
história, que devem produzir e analisar criticamente o saber histórico, estes logo são lançados nas
redes escolares de ensino. A Urca é uma Instituição que desde 1986 vem fornecendo para as escolas
de ensino básico uma demanda de professores considerável, que atuam no processo educativo
regional.
O curso de história da Urca foi incorporado à citada instituição no ato de sua criação,
oriundo da Antiga Faculdade de Filosofia do Crato. Os cursos de graduação no momento de criação
da Urca não sofreram nenhuma alteração curricular.
Durante oito anos o curso de história da Urca continuou com o mesmo currículo elaborado
pela Faculdade de Filosofia. No entanto, várias discussões emergiram a respeito da validade do
currículo, levando a elaboração de um novo em 1994.
Inicialmente, o currículo que antecedeu o implantado em 1994.2 comportava a concepção de
professor como mero transmissor de conhecimento, não levando em consideração as especificidades
da produção historiográfica do curso de história, isto é, disciplinas de teoria, metodologia e pesquisa
histórica. Além disso, a noção de tempo era linear.
A grande oferta de disciplinas filosóficas e pedagógicas não permitia a introdução de
disciplinas específicas da área do conhecimento histórico. A sucessiva mudança nas grades
curriculares do curso o tornou ambíguo nos seus paradigmas e objetivos. A grade mesclava
disciplinas que visavam à formação do profissional da educação direcionado primordialmente aos
estudos introdutórios. Podemos exemplificar analisando as disciplinas ofertadas, como Introdução à
sociologia, Introdução à educação e Introdução à filosofia.
Segundo a professora Meirecele Callope Leitinho era necessário um novo currículo, pois “os
currículos que existiam orientavam-se, por um esquema conceitual (...) de natureza
predominantemente técnica, privilegiando a racionalidade técnico- instrumental, não valorizando as
dimensões politicas sociais do conhecimento”. (Projeto de atualização do currículo do curso de
história: 1998)
Quanto à mudança curricular do ano de 1994, houve a introdução de disciplinas como:
Teoria e Metodologia da História I, II e III, Introdução aos estudos históricos e a disciplina de
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Projeto de pesquisa, esta inclusão se deu para a melhoria e fortalecimento do ensino na graduação
em história. A partir disto a respectiva licenciatura conseguiu bolsas de pesquisas para os alunos do
curso, e um curso de especialização na própria Universidade. A disciplina de Introdução aos estudos
históricos fechou lacunas do curso de história, já que na Faculdade de Filosofia as disciplinas de
história possuíam um teor mais filosófico, o que vai ao encontro do que afirma Tardif,
Esses fenômenos se manifestam, em seu conjunto, através de uma “racionalização” da
formação e da prática docentes, racionalização essa baseada, por um lado na monopolização dos
saberes pedagógicos pelos corpos de formadores de professores, que estão sujeitos ás exigências da
produção universitária e formam, efetivamente, um grupo desligado do universo dos professores e
da prática docente, e, por outro lado, na associação da prática docente a modelos de intervenção
técnica, metodológica e profissional. (TARDIFF, 2010, P. 44)
Outra importante mudança se deram em relação às metodologias usadas pelos professores,
pois o surgimento de tecnologias e novos objetos de pesquisa mudaram a execução das aulas,
utilizando-as na ampliação da discussão teórica.
Levando em consideração os documentos selecionados e analisados pode-se ressaltar as
mudanças ocorridas no curso de história deste I.E.S, a partir do projeto de atualização do currículo
do curso de história promovido através de um amplo debate que envolveu professores que
ministravam disciplinas no curso, alunos e ex-alunos.
Deste trabalho resultou uma mudança nos pressupostos que norteavam o curso,
nomeadamente no perfil do profissional que se desejava formar, com competência para o ensino e a
pesquisa.
O perfil do professor também foi alvo de mudanças, agora se exigia dominar várias
correntes teóricas e metodológicas assim como dialogar com outras áreas do conhecimento,
desenvolvendo as várias habilidades e competências exigidas pelo saber histórico.
Ao longo de suas carreiras, os professores devem também apropriar-se de saberes que
podemos chamar de curriculares. Esses saberes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e
métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela
definidos e selecionados como modelos de cultura erudita e de formação para cultura erudita.
Apresentam-se concretamente sobre a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos,
métodos) que os professores devem aprender a aplicar. (TARDIF, 2010, p.38).
No ano de 1998 foi adotada a proposta de atualização do currículo de história, buscando
incorporar novas dimensões do saber e do fazer histórico. Novas concepções sobre fato, sujeito e
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tempo histórico eram pensadas e incorporadas em nível de ementários de disciplinas.
A presente proposta de atualização do currículo do curso de história, não altera a concepção
do curso delineada a partir de 1994. O curso deve formar profissionais com habilidade para o ensino
e a pesquisa na área de história. Portanto a prática docente deve cercar-se de competência,
compromisso e coerência.
É importante ressaltar que o currículo é cercado de interesses, não há uma neutralidade, é
um veículo utilizado pela instituição como portador de ideologia, dotado de proposito educacional,
ou seja, intencionalidade. Assim o currículo constitui-se como um campo político – pedagógico.
De acordo com Sacristán “os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças
que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se realizam
os fins da educação no ensino escolarizado” (2000, p.17).
Neste sentido, é justamente na hora da elaboração do currículo que se define o tipo de
sociedade e cidadão que se pretende formar. Na construção das propostas também são selecionados
os conteúdos de relevância para o público alvo, a fim de contribuir com o entendimento da sua
própria história.
Essa força gravitacional (intencionalidade) que existe em torno do currículo não se manteve
ausente no momento de elaboração do currículo do curso de história. Foi nesta ocasião que a devida
Instituição definiu seu objetivo: colaborar ativamente no processo de desenvolvimento regional e
formar o professor – pesquisador, minimizando a dicotomia entre magistério e pesquisa.
Diante do que foi exposto identificamos que o currículo é um campo de disputas, que em
uma trama institucional, condiciona valores culturais, políticos e sociais construídos historicamente,
que são necessários decifrar, não só no seu nível político-social, mas também no seu nível técnico,
descobrindo os mecanismos operantes e constituintes necessários ao processo educativo.

A COMPLEXA PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE
Vivemos cercados pela diversidade de informações, esse período marcado por
transformações nos possibilita um leque de informações, no entanto é necessário esforço no
momento de capturá-las, pois nem tudo serve para construção do conhecimento.
Quando falamos em conhecimento, rapidamente lembramo-nos da sala de aula e
consequentemente do professor. Em um mundo marcado por constantes transformações cabe refletir
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sobre; o perfil ideal de professor. António Nóvoa418 nos afirma que, o profissional docente requer
atualizações constantes, e a sociedade contemporânea solicita isso, exigi do profissional,
atualização.
A profissão docente é caracterizada por diversos saberes, que envolvem sua formação
acadêmica, experiência de vida e a relação com os educandos e demais sujeitos do ensino escolar.
Perante este conceito de saber docente pode-se afirmar que o saber do professor é construído
socialmente.
Para Tardif o saber docente tem dois aspectos: mentalismo e sociologismo. No entanto, é
necessário certo cuidado para não nos inclinarmos totalmente para o “mentalismo” que é a restrição
desse saber tendo como sede o pensamento individual ou para o “sociologismo” que é justamente
certificar que o saber do professor é absolutamente social, desconsiderando dessa forma a ação do
sujeito produtor do conhecimento atribuindo ênfase ao meio. “Os saberes dos professores é
profundamente social e é, ao mesmo tempo, o saber dos atores individuais que possuem e o
incorporam à sua prática profissional para a ela adaptá-lo e transformá-lo”. (Tardif, 2010, p. 15).
Considerando essa dimensão, a argumentação proposta é de quer o estereótipo de professor
fantoche, ausente de conhecimentos, habilidades e saberes necessita ser substituído, consolidando a
concepção de professor como autor do seu próprio conhecimento.
A fim de proporcionar elementos para tal reflexão, realizamos várias discussões em torno do
mesmo, pensando com afinco a formação de professores da Urca. Dialogamos com vários autores e
estes nos fizeram deleitar por várias questões. Tardif nos ajudou a concretizar um dos nossos
objetivos: identificar os saberes que os professores mobilizavam e mobilizam. Entender o processo
de formação apresentado pela sua Universidade sem dúvidas condiz na construção da sua
identidade profissional.
Partindo dessa ideia de produzir uma pesquisa com a finalidade de compreender o que
pensam os professores sobre seus saberes, fundamentamo-nos em Tardif ao selecionar

fios

condutores, que trabalham com saber e trabalho, na qual a erudição do professor é construída
também no ambiente de seu trabalho, pois não existe saber docente sem trabalho docente. Nesta
óptica os professores tanto produzem o trabalho como são produzidos.
A diversidade do saber ou pluralismo possibilita classificar o saber como proveniente de
natureza diversa, de diferentes fontes de aprendizagem, ou seja, o conhecimento do professor é
418

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/professor-se-forma-escola-423256.shtml . Nova
Escola entrevistando António Nóvoa.
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produzido socialmente pela família e instituição. O saber se amplia na medida em que a experiência
se altera. A temporalidade do saber enfoca que o mesmo é assimilado durante sua história escolar,
familiar e profissional. Enfim, todos esses fios levam a uma só direção, construção da
aprendizagem.
Esta construção está inteiramente ligada ao ofício do professor que primordialmente é
aquele que sabe de alguma coisa e ensina a alguém. Dentro da atividade docente classificam-se
alguns saberes: os saberes disciplinares provenientes de campos distintos do conhecimento e são
possibilitados pela instituição educacional; saberes curriculares apresentam-se na escola por meio
dos programas criados pelo sistema educacional; e os saberes experienciais, integrados por meio de
interações baseadas no trabalho cotidiano do sujeito, adquiridos por eles mesmos e colaboram para
sua identidade profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise dos documentos do Departamento de História permite identificar que, no geral, os
futuros professores que passam pelas licenciaturas em História, são formados em cursos que, apesar
de no discurso afirmar seguir as orientações da legislação nacional e o amplo debate em torno do
ensino de História consubstanciado em significativa produção de artigos, livros e revistas
especializadas no campo, ainda tem uma formação livresca e bacharelesca.
Ou seja, os alunos são levados a uma constante reflexão sobre a significativa renovação
necessária às práticas de ensino de história nas disciplinas voltadas para o Estágio, mas identificamse resistências ao espírito de licenciatura do curso. Por outra, percebe-se que as relações que
envolvem o processo de formação de professores em seu saber fazer e ser professor se desenvolvem
em relações de complexidades e entre lugares de circularidades abertas que ultrapassam a dicotomia
e distanciamento entre universidade e escola básica.
Portanto, esta pesquisa identifica os cursos de licenciatura em História em harmonia ao que
vem ocorrendo no País ao longo dos últimos trinta anos, os professores destes cursos foram
chamados a se adaptarem às mudanças pelas quais vêm passando os cursos de formação de
professores no mundo inteiro. Isso criou uma série de demandas às quais o professor formador de
professor de História precisa considerar num artifício constante de requalificação profissional
constante em suas práticas acadêmicas.
Por sua vez, estas modificações resultaram na tendência dos cursos de graduação de
procurarem formar futuros professores de crianças e jovens que favoreçam o diálogo entre passado
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e presente e a seleção de fatos históricos relevantes para a história cotidiana de seus alunos em
diferentes contextos. Uma formação que possibilite a substituição da história de sujeitos históricos
limitados a personagens ilustres, para incluir as pessoas comuns, dos mais variados grupos sociais
interpretados em seus contextos social, cultural e historicamente constituídos.
Estas inovações ganham cada vez mais espaço nos cursos de formação de professores à luz
dos conceitos de cultura escolar e cultura da escola, transposição didática e mediação didática, o
que gera questionamentos sobre as práticas e os recursos utilizados para aulas que se tornem mais
dinâmicas, menos monótonas e que, em se somando às novas abordagens historiográficas e sobre o
ensino de história, sejam capazes de formar professores que desenvolvam um trabalho futuro que
favoreça em seus futuros alunos uma consciência histórica entendida como “a soma das operações
mentais com as quais os homens interpretem sua experiência da evolução temporal de seu mundo e
de si mesmos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo”
(RÜSSEN, 2001, p. 57).
Neste sentido, tentar compreender como os professores dos cursos de licenciatura em
História pensaram e pensam suas práticas e seus saberes, e como os mesmo foram e são adquiridos,
passa por considerar quanto e quando as mais variadas inovações no campo do ensino de História se
incluíram e se incluem, ou não, no processo de formação de professores para as escolas de educação
básica.
A partir destas considerações é que podemos identificar e analisar as aproximações e/ou
distanciamentos da formação ofertada pelo curso de História da Universidade Regional do Cariri
das atuais propostas para o ensino de História, e até que ponto estas práticas estão vinculadas aos
saberes necessários à formação para o exercício da docência em escolas de ensino básico.
A pesquisa desenvolve-se na análise dos Projetos Políticos Pedagógicos, das ementas das
disciplinas e das atas de reuniões, dentre outros documentos gerados pelo Departamento de
História, para identificar em que medida o curso tem acompanhado as exigências legais,
curriculares e as pesquisas da área de ensino para a formação de professores de história.
Nesta perspectiva, os cursos de história na contemporaneidade, no geral, têm como ponto de
partida os conteúdos, como meio e não como um fim, de forma a garantir uma formação liberal e
consideravelmente ampla.
O que tem sido proposto é que os cursos de História das Instituições de Ensino Superior
sejam um espaço de produção de saberes vinculados à formação do professor e pesquisador, a partir
das experiências acumuladas dos dois campos, tanto da pesquisa quanto das experiências e práticas
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de docência na escola básica. Ao mesmo tempo em que esta formação ocorra na constituição de
uma amálgama de saberes mediada pelo professor formador de professores detentor de saberes
pedagógicos e da história enquanto campo de conhecimento científico.
Espera-se, portanto, que essa fusão de saberes seja permeada pelas demandas da própria
sociedade e do meio no qual se inserem os alunos, professores, o Estado e todos os entes que de
alguma forma interferem na cultura universitária e da escola básica.
Estas constatações evidenciam a importância do professor no processo de formação de
outros professores e na concretização da legislação educacional vigente. Um professor/formador
que: desenvolva práticas de ensino, pesquisa e extensão que favoreçam ao futuro professorpesquisador a aquisição e a formação correta de informações, concepções e conceitos da área; que
faça uma adequação metodológica com os atuais princípios pedagógicos coerente com a escrita da
história como uma ciência em constante processo de formação a partir das demandas do presente; e
que possibilite ao formando a instrumentalização necessária para a prática profissional de ensino em
escola de níveis fundamental e médio em suas diversas exigências.
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INDÚSTRIA, ARTESANATO E OUTROS ASPECTOS: O ESPAÇO VIVIDO, PERCEBIDO,
CONCEBIDO E SUAS MÚLTIPLAS CONEXÕES
Antonio Marcos Gomes da Silva419
Antônia Carlos da Silva420
Introdução

Pensar os processos de ensino e de aprendizagem na escola diante dos paradigmas
atuais da educação requer refletir sobre, dentre outros aspectos, qual é o papel do professor e dos
alunos no que diz respeito à construção do conhecimento. Nesse sentido, entende-se que o estudante
não pode ser visto como um mero receptor de informações, e sim como um sujeito ativo no
processo de ensino-aprendizagem; já o professor, não deve ser concebido como aquele que tudo
sabe e por esse motivo tem a incumbência de transmitir os conteúdos de seu campo de ensino. Além
disso, as abordagens dos conteúdos devem superar a visão de mundo em que os conceitos são
trabalhados de forma fragmenta, descontextualizada e sem significado real para o aluno.
Nesse sentido, esse trabalho destaca a importância de práticas docentes que vão além
dos limites colocados pela abordagem de uma determinada disciplina escolar ou área de
conhecimento, e por metodologias efetivadas, em sua grande maioria, dentro de sala de aula, entre
quatro paredes, onde as estratégias privilegiam uma leitura indireta da realidade. Essas constatações
são recorrentes nas discussões acadêmicas resultantes das observações das práticas docentes na
escola básica e na análise das regências realizadas durante as disciplinas de estágio supervisionado
na licenciatura. Tais reflexões deixavam como norte a necessidade de repensar ações docentes
contextualizadas e integradas no âmbito escolar.
Considerando as questões acima colocadas, emergiu a necessidade de implementar
práticas de ensino que possibilitassem estabelecer uma educação de caráter interdisciplinar, que
fosse além dos muros disciplinares e dos limites físicos do espaço da sala de aula, que por vezes
aprisionam os conteúdos escolares e limitam a promoção de uma aprendizagem que seja realmente
significativa para o aluno.
Como estratégia para superar a visão de saberes e conteúdos fragmentados que ainda se
fazem presentes nos programas de ensino e que não atendem a uma percepção da realidade em sua
419
420
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totalidade, considera-se uma abordagem que busca promover uma maior aproximação entre os
conteúdos das disciplinas, promovendo assim a interdisciplinaridade.
De modo geral, a interdisciplinaridade, esforça os professores em integrar os
conteúdos da história com os da geografia, os de química com os de
biologia, ou mais do que isso, em integrar com certo entusiasmo no início
do empreendimento, os programas de todas as disciplinas e atividades que
compõem o currículo de determinado nível de ensino, constatando, porém,
que, nessa perspectiva não conseguem avançar muito mais (BOCHNIAK,
1998, p.21).
Não obstante as aulas fornecidas em sala de aula às crianças são tidas em algumas
abordagens nos ambientes e diálogos acadêmicos como sendo do modelo tradicional, ou até mesmo
como tendo uma relevância reducionista quanto ao conteúdo, uma vez que se limita apenas a teoria.
De certa forma, dentro de cada ciência a ausência de experimentos para além da parte teórica pode
gerar uma defasagem no quesito da apreensão da totalidade principalmente no que concerne ao
sentir e perceber a representação espacial e os elos possíveis nas análises realizadas. É nesse sentido
que uma abordagem interdisciplinar pode favorecer as linguagens necessárias a construção do
conhecimento.
A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas
as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos,
comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos
resultados. BRASIL (1999, p. 89).
Atualmente, no ensino básico é esperado que o professor realize abordagens que sejam
mais próximas possíveis do cotidiano dos educandos e que utilize os meios tecnológicos como uma
inovação na aplicação dos conteúdos escolares. Entendemos que a aula é um processo amplo e que
também envolve o universo social do aluno: uma aula e seus resultados positivos e/ou negativos vão
além do professor, é preciso considerar o contexto familiar, escolar e de apreensão de mundo que
cada aluno possui.
E nesse sentido, percebemos que os professores, com sua formação contribuem na
concepção de uma sociedade em que seja pautada na redução das disparidades existentes, sejam
elas de cunho filosófico, econômicos e sociais, pois “Os professores contribuem com seus saberes,
seus valores, suas competências, nessa complexa tarefa. A formação inicial, por melhor que seja,
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não dá conta de colocar o professor à altura de responder, por meio de seu trabalho, às novas
necessidades que lhe são exigidas para melhorar a qualidade social da escolarização.” (PIMENTA e
LIMA, 2010, p.89)
As inúmeras questões levantadas pelos professores das mais diversas áreas do currículo
escolar apontam para a complexidade que representa o trabalho docente. O uso do livro didático,
por exemplo, é uma questão recorrente em diversos trabalhos científicos. Indaga-se, por exemplo
sobre: como melhor utilizar o livro didático? Como relacionar os conceitos apresentados nos livros
didáticos com a realidade vivida pelo aluno? Que estratégias podem favorecer a abordagem dos
conteúdos postos nos livros didáticos de forma que contribuam efetivamente para a aprendizagem
dos alunos? Como motivar o aluno para leitura de texto didáticos diante das apelações tecnológicas?
Essas perguntas são norteadoras nas abordagens dos conteúdos trabalhados nas aulas, pois os livros
didáticos ainda representam um importante recurso utilizado nas escolas.
O contexto do uso das tecnologias nos mais diversos setores da sociedade é uma marca
do século XXI, por mais que se tente inserir o conceito da globalização 421 como algo hegemônico
com os aparelhos tecnológicos, esses por sua vez não compreendem ou substituem o material
impresso.
No tocante a globalização do ensino, no caso da realidade brasileira, essa generalização
é constatada com modelos educacionais existentes como os de comunidades tradicionais [indígenas,
quilombolas, rurais e outras] o ensino público e particular, são exemplos que nos levam a uma
heterogeneidade educacional. A propósito de globalização, e desta feita, uma maneira genérica de se
considerar até mesmo como algo linear e uniforme, temos a legislação a nível federal com os
Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, estadual [nas secretarias de cada estado] e municipal
nas respectivas secretarias.
Isso pode ser atribuído às legislações que regulam o ensino no Brasil, pois todos os
currículos ou sua grande maioria seguem determinadas instruções normativas de uma das instâncias
apresentadas em escalas municipal, estadual ou federal.
A nossa atenção é justamente em considerar à realidade do ensino para cada aluno, o
contexto da sala de aula e da escola, é de fundamental importância que os sujeitos que fazem a
educação, ou melhor, a escolarização não sejam postos de maneira genérica nesse processo,

421

É moeda corrente hoje no discurso de geógrafos o conceito de globalização. Em geral, esta palavra expressa a ideia
de uma economia unificada de uma dinâmica cultural hegemônica, de uma sociedade que só pode ser compreendida
como um processo de reprodução social global. (GOMES, 1995, p.71)
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permitindo efetivamente a participação de todos.
Diante dessas novas necessidades é que surgem questões pertinentes quanto as
metodologias de ensino adotadas e os recursos didáticos utilizados em sala de aula. Nesse sentido,
uma possibilidade metodológica considerada na promoção de uma leitura da realidade em sua
totalidade e que promova a aproximação entre as disciplinas escolares é o emprego de aulas de
campo. Atividades em lugares abertos para dinamizar as aulas e com a formação dos educandos é
uma estratégia viável e produtiva.
As aulas de campo que servem para fornecer uma leitura dos conceitos trabalhados em
sala de aula e apreender a realidade representam um recurso indispensável aos alunos. Nessa
perspectiva é possível integrar os conteúdos, ora trabalhados em Geografia, ora trabalhados em
História por exemplo. A aula de campo tem funções de complementação do conteúdo do livro
didático, de estabelecer um melhor aprendizado, um aprofundamento na pesquisa, uma maior
aproximação entre os alunos e entre esses e professores, e consequentemente, não como via de regra
uma proximidade com a escola. (SILVA et al, 2007, p.14)
Nesse sentido, buscamos uma aproximação entre o conteúdo disponível no material de
pesquisa dos alunos, que é o livro didático e a realidade dos mesmos a partir de uma aula de campo
que foi realizada no Mercado Central de Juazeiro do Norte.
A aula de campo proposta para o Mercado surge das abordagens entre “O trabalho e
novo trabalhador” mediante o processo da revolução industrial, trabalhado no livro “Radix do 8º
ano”, de autoria de Claudio Vicentino publicado em 2013. A partir da página 104 é abordado
claramente o que vem a ser o “artesanato” imagem 2. Já no livro “O mundo da Geografia 8º ano” de
autoria de Igor Moreira publicado em 2012, em na página 14, é tratado o conteúdo: “O capitalismo
industrial e o neocolonialismo” com abordagens de definição do termo globalização como mostra a
imagem 1.

Imagem 1: Conteúdo de
Geografia 8º ano. Foto: Silva,
2015.

Imagem 2: Conteúdo de História
8º ano. Foto: Silva, 2015.
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São temas que se cruzam historiograficamente pelo seu conteúdo, tendo em vista a
compreensão dos alunos, a proposta foi de viver o espaço [por meio das fabricações artesanais no
mercado], perceber que esse ambiente proporciona essa reflexão e conceber os conteúdos como
algo interligado, interdisciplinar.
Para Silva et al (2007, p. 14-15), a aula de campo é um meio de fazer leituras tomando
como referência o município onde moram os alunos, nas suas contradições sociais, dinâmicas, nas
diversidades, os problemas enfrentados e sugerir soluções. A aula de campo é, acima de tudo, uma
construção de cidadania.
Para sistematização metodológica das aulas de campo, é importante considerar algumas
etapas importantes que estão a seguir especificadas e que foram consideradas na realização de nosso
trabalho.
1- Planejamento: Conteúdo do livro didático, escolha do tema, o lugar
a ser visitado e os objetivos a serem alcançados. Devendo o professor
estimular os alunos na curiosidade de se conhecer o lugar ou objeto a
ser estudado;
2- Realização: desenvolver nos alunos a observação, descrição,
registro e representação mobilizando-os nas suas percepções. Os
procedimentos apresentados nas aulas de campo podem ser
vivenciados em excursões nos centros históricos da cidade, museus,
visitas a parques ecológicos, fábricas, áreas rurais, como fazendas;
além de outros espaços que os alunos considerem conveniente que os
alunos conheçam.
3- Organização das informações e avaliação: em sala de aula
apresentar orientações claras e objetivas para a elaboração de
relatórios, apresentação de seminários, levando em conta as
observações, os registros, a análise e a sistematização das informações
levantadas. (SILVA et al. 2007, p. 14-15)
Planejamento da aula

O processo de se planejar a aula de campo se deu em 18 de maio de 2015. A prática foi
realizada com os alunos do 8º ano da Escola de Ensino Fundamental São Pedro, localizada na Rua
Santa Rosa, bairro Salesianos na cidade de Juazeiro do Norte. Abordávamos o conteúdo sobre a
Revolução Industrial e os conteúdos de Geografia seguiam paralelamente sobre o capitalismo na
Europa, perfazendo assim uma correlação histórica e geográfica daquele período.
A sala estava repleta de alunos e em meio às provocações e diálogos, veio um insight
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onde propomos a aula para o dia 25 de maio de 2015.
Desde o princípio os alunos ficaram curiosos. Foram sete dias para planejar a aula, em
que refletíamos sobre quais aspectos seriam abordados, e quais partes do mercado em específico
seriam visitados. Embora conhecesse o Mercado Central e um pouco de sua dinâmica foi necessário
retornar a Carvalho (2012, p.100) e colher algumas sugestões. A autora fala de museus, porém
seguimos e adaptamos ao mercado:

Entretanto, o desenvolvimento das pesquisas no campo do ensino e da
aprendizagem mostrou que somente o fazer não garante necessariamente
uma compreensão dos conceitos ou, em outras palavras, as pesquisas
educacionais, principalmente no campo da educação em ciências,
mostraram que a manipulação dos objetos não é uma garantia de
envolvimento intelectual [...]
Dentro das feiras-livres e mercados “a manipulação dos objetos” são constantes,
diferentemente de uma exposição, os objetos, como também viver, perceber e relacionar as
múltiplas conexões em um único espaço. À aula demos o título: Indústria, artesanato e outros
aspectos à luz do espaço vivido, percebido e as múltiplas conexões em um único espaço. De início a
ideia era fazê-los pensar na Revolução Industrial, na perspectiva visual oferecida no Mercado
Central, pela comercialização de produtos eletroeletrônicos, roupas, brinquedos, entre outros,
associados e/ou comparados aos produtos fabricados artesanalmente.
Estruturamos a aula da seguinte forma: antes da ida, durante e após a ida ao mercado
ressaltando aos alunos que deveria fazer algum sentido, tendo como ponto de partida a abordagem
dos conteúdos apresentada pelo livro didático. Nessa ideia nos apropriamos das concepções de
Carvalho (2012): “O principal modelo didático para uma parceria construtiva entre museu [mercado
central] e escola prossupõe a preparação de atividades a serem distribuídas em três momentos:
antes, durante e após a visita ao museu [mercado central]” [grifos nossos]

Antes da ida

Refletimos sobre a ligação entre o conteúdo abordado sobre a Revolução Industrial e o
artesanato. Sendo este último o motivador central em pensar numa aula expositiva “diferente”,
começamos a ver mentalmente os artesãos e suas peças na ala “regional e artesanal” do mercado
central, ou seja, a ligação mais fidedigna, mais coerente e próxima da realidade dos alunos, distante
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um pouco mais de um quilômetro da escola.
Quando marcamos a aula para o dia 25 de maio de 2015 solicitamos aos alunos que
aprofundassem o conteúdo a partir da leitura do livro didático sobre a Revolução Industrial, e
conforme o tempo disponível verificassem na internet os tipos de produtos e mercadorias
industrializadas que são comercializadas no mercado. Além disso, foi solicitado que pesquisassem
sobre a história da criação do mercado.
Eles tiveram sete dias também para iniciarem e fazerem essa pesquisa. Como o contato
professor-aluno é realizado quase diariamente com a escola, nos colocamos à disposição para
esclarecimentos de dúvidas e orientações. Com essa disponibilidade, tivemos a oportunidade de
gerar mais dúvidas a respeito do local a ser visitado, o que causou inquietações e muitas
proposições por parte dos alunos. A preparação antes da ida a campo foi fundamental.

Em um primeiro momento, antes da visita, as atividades de preparação servirão para
motivar os alunos, integrando o conhecimento que será visto ao desenvolvimento em sala
de aula. O objetivo é despertar a curiosidade e interesse sobre o assunto da visita,
motivando-o a se engajar em uma investigação cuja resposta só se complementará no
próprio museu [mercado central]. (CARVALHO, 2012, p.101)

O perfil da sala do 8º ano é basicamente estruturado no trabalho em equipe, sabendo
dessa característica subdividimos a sala em cinco equipes, nas quais ficaram responsáveis em fazer
anotações referentes a cada item a ser observado no dia da aula de campo. Os membros de cada
equipe tinham a incumbência de fazer anotações e assim acabamos tirando a “responsabilidade” de
um líder, caso tivesse. Isso prendia a atenção de todos no campo, tanto na observação como na
explicação propriamente dita.

Durante a ida

Era uma manhã nublada de segunda-feira, um dia atípico e especial para muitos, era a
oportunidade de sair do ambiente da escola, alguns nunca tinha tido aulas de campo. Dava pra sentir
a ansiedade pulsando nos olhares dos primeiros que encontrei às 6h 30 da manhã. Tínhamos
combinado a saída às 8 horas da manhã, pois era preciso o carro que faz o deslocamento dos alunos
para nos levar até o local da aula. Foi impressionante perceber a pontualidade dos alunos: as sete já
estavam todos prontos.
No intervalo de sete as oito, foram feitos alguns levantamentos e questionamentos junto
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aos alunos. Indagamos: Como foi a pesquisa de informações na internet? O que imaginam encontrar
no mercado? Quem já conhecia o mercado? Como vocês imaginam uma aula no mercado central?
Esse momento foi significativo, pois os alunos associaram o assunto com a proposta da
pesquisa e, isso já caracterizava aprendizado. Estabelecer relações entre a teoria e a prática deve ser
um exercício diário na função do professor, mediante as limitações e dificuldades de cada realidade,
esse profissional é indispensável em mostrar aos alunos ângulos diferentes de um mesmo conteúdo,
sendo sua atuação de relevância mais que essencial na sociedade.
Deve-se considerar que o papel do professor na escola vai além do domínio dos
conteúdos específicos da disciplina que ministra, sendo necessário assumir o compromisso cada vez
maior com a formação integral dos educandos. Conhecer bem a disciplina é necessário e repercute
positivamente nos educandos. Esse deve ser o compromisso de cada um. (PUNTEL, 2007, p.90).
Essa postura é importante, pois se abrem as possibilidades dos trabalhos interdisciplinares,
principalmente no campo da Geografia e História.
A atividade foi realizada com 17 alunos do 8º ano do turno da manhã e contou com o
professor ministrante das disciplinas de Geografia E História e uma das coordenadoras da escola. Já
dentro do transporte iniciamos uma conversa sobre o acompanhamento do grupo fora de sala:
passamos as regras de convívio em grupo e solicitamos que começassem a observar a
movimentação dos veículos no Centro Comercial da cidade de Juazeiro do Norte. Os alunos ficaram
admirados, pois levamos quase 10 minutos para realizar um percurso de pouco mais de um
quilômetro.
Ao chegarmos ao Mercado pedimos que observassem os seguintes pontos422: a) a nova
feira das verduras; b) uma ala em que servia de depósito; c) a área destinada à comercialização de
artesanatos e produtos semi-industrializados; d) o espaço em que são comercializados os
condimentos [especiarias, cravo, canela, pimenta do reino, remédios caseiros e outros]; e) a ala para
produtos feitos manualmente a base de couro [artesanato]; f) área dos produtos eletroeletrônicos e
acessórios [industrializados] e g) espaço para a comercialização de comidas.

a)

A nova feira das verduras
Na primeira parada à observação, na “nova feira das verduras”, nos deparamos com

422

Esses pontos foram identificados com uma prévia visita ao mercado, em que os comerciantes forneceram e
identificaram essas áreas.
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depoimentos fortes de pessoas que tiveram uma realocação de uma tradicional feira livre que
acontecia em uma das ruas do centro ao lado do mercado, segundo os comerciantes essa mudança
se deu para a desobstrução da via pública, no entanto, de forma unânime os depoimentos
evidenciaram que não houve uma consulta por parte da prefeitura aos comerciantes e um local
adequado para a realização dessa atividade comercial.
Os problemas relatados pelos comerciantes surgiram logo com a perda dos clientes, a
feira foi instalada a princípio em um galpão na própria rua São Paulo, e posteriormente na parte
superior do mercado. Essa última mudança foi a que causou e causa mais danos de ordem
financeira, pois os clientes em sua grande maioria idosos, não conseguem ir ao lugar segundo por
medo de sofrem quedas. Em decorrência dessas transformações, as famílias que comercialização no
espaço sofreram, além das questões financeiras, também problemas de saúde em decorrência do
primeiro. Os relatos são evidenciaram que as medidas adotadas pela prefeitura foram “arbitrárias e
as promessas” levianas, tanto os feirantes da rua São Paulo no Centro, como também aos da “Feira
da troca” que funcionava defronte ao estádio Romeirão e da “Feira do peixe” que se localizava na
avenida Ailton Gomes. As mudanças foram feitas num pacote de embelezamento da cidade,
curiosamente essas feiras funcionavam nas vias que prejudicavam o “escoamento do trânsito”, e são
também as vias que ligam ao aeroporto regional do Cariri.
O que era pra ser uma aula sobre industrialização, percebemos as relações
interdisciplinares entre a Geografia e a História numa observação e na percepção do espaço que
estávamos. Um fato que nos faz pensar também é na “radicalidade” dos entes públicos e nesse
sentido sobre a falta de planejamento e ainda mais grave o lado humano da coisa, sendo
negligenciado em favor de um melhoramento urbano. Ao passo que estávamos ensinando, também
estávamos aprendendo. Para Puntel (2007, p. 89), isso deve ser uma tarefa diária ele diz que:

Ensinar e aprender, tarefa diária de qualquer educador, aparentemente tão
simples, porém tão complexa a efetivação de conhecimento. Sabe-se que o
ensino só vai ter sentido quando for construído, e isso vai acontecer quando
haver comprometimento por parte do educador que precisa problematizar,
questionar, provocar, confrontar, e do educador, que precisa desejar
construir o que “eu”, como educador, desejo. E para o aluno desejar,
necessário que as coisas que falamos e que trabalhamos em sala tenham
sentido e significado para ele.
Ainda nessa primeira parada dialogamos sobre a importância do papel dos nossos
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representantes; sobre a agricultura de subsistência [ uma vez que a feira era de produtos como
verduras, frutas, legumes, hortaliças e outros itens]; às questões que envolvem interesses individuais
e coletivos. Observamos como uma “simples mudança” pode comprometer a economia de um
determinado grupo social e os impactos no cotidiano das famílias que tiravam o seu sustento
daquela feira. Discutimos a importância do voto e a não venda do mesmo. Percebemos uma
compreensão pelos alunos mediante a conversa aberta com os feirantes e os problemas relatados
pelos mesmos.

b) Ala em que servia de depósito
Nesse ponto que “servia como depósito” questionamos os alunos, sobre: o que poderia
justificar aquele espaço sem “movimentação”? Disseram que talvez por conta do horário e por está
na parte superior. Pedimos para observarem os outros espaços, ficaram perplexos em perceber que
tudo não passava de estratégia, pois era a única área do mercado aparentemente sem utilização, ou
melhor, sem circulação de pessoas, o que acaba condicionando uma super valorização de outras
áreas dentro do mercado.

c)

Área destinada à comercialização de artesanatos semi-industriais

Posteriormente visitamos o espaço destinado aos produtos locais, são produtos que
passam por um processo semi-industrial de produção [crochê, bordados, tapetes, redes, toalhas,
panos de prato, peças de cama e muitos outros produtos de decoração]. Uma variedade de produtos
e cores. Alertamos os alunos para sentir e viver aquele espaço, aquele momento, daí eles
perceberam que diferentemente da ala anterior essa já apresentava uma constante movimentação de
pessoas. Um fato interessante é que o banheiro destinado aos feirantes e compradores ficava nessa
ala, além disso, um cheiro desagradável alertado e sentido pelos alunos. Ressalta-se que a distância
dos banheiros também era uma reclamação por parte dos comerciantes das verduras.

d) O espaço em que eram comercializados os condimentos [especiarias, cravo, canela,
pimenta do reino, remédios caseiros e outros]
Ao chegarmos à área em que eram comercializados os “temperos” percebemos a
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familiarização que alguns alunos tinham com os cheiros, aromas dos condimentos e remédios
caseiros.
Esses temperos [cravo, canela, gengibre, noz-moscada, eucalipto e outros] foram um
ponto de partida para tratarmos sobre assuntos já vistos pelos alunos como, por exemplo, a rota
traçada pelos europeus em busca das Índias e como consequência a implantação das colônias de
exploração na América. Aproveitamos para enfatizar sobre a colonização da região amazônica
brasileira, nas quais as bases foram a exploração das drogas do Sertão.
Os alunos ficaram entusiasmados em ver esses produtos, e mais ainda em perceberem o
deslocamento dos europeus em ir tão longe tão “pouco”, alguns diziam “isso era uma loucura”;
“esses europeus eram loucos”; “como pode alguém ir atrás disso?!”. Partindo das inquietações dos
alunos explicamos que também me parecia impossível, no entanto era necessário pensar em cada
época por mais simples que pareça tudo tem o seu valor. Um exemplo claro é a utilização das cartas,
muitas pessoas, casais de namorados, num tempo não muito distante se comunicavam por elas.
Percebam que com a tecnologia poucos a usam. Entraram na reflexão e apareceram os sorrisos entre
aquelas carinhas

Precisamos estar abertos a aceitar sugestões e criar propostas que possam
tornar mais significativo o ato de ensinar e de aprender, mesmo sabendo que
há uma resistência muito forte para a mudança, um grande desafio que
começa com poucos e pode ir disseminando-se, pois a mudança não ocorre
por discreto, mas pela consciência e pela necessidade de cada um.
(PUNTEL, 2007, p. 90)
Corroboramos com essa afirmativa de Puntel em se “criar propostas que possam tornar
mais significativo o ato de ensinar e de aprender”, por meio dessa aula em um lugar diferente da
sala de aula, elementos novos e já conhecidos fizeram parte desse importante processo.
e) Ala para produtos feitos manualmente a base de couro [artesanato]
Essa ala do artesanato em couro foi o principal motivador em se pensar na realização da
aula no mercado, em um dado momento no livro didático, o autor abordava a mudança em relação à
organização dos artesãos em suas oficinas, mediante o processo de industrialização que rondava o
continente europeu no século XVIII, ou seja, pessoas que tinham uma arte de certa forma peculiar,
passavam a se unir em pequenos grupos, com o intuito de se adaptarem à nova realidade.
Nessa ala o processo de produção dos produtos [sandálias, sapatos, gibãos, chapéus,
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cintos, bolsas] feitos manualmente de maneira rudimentar, que não quer dizer que seja atrasado ou
fora de moda, mas com uma característica diferente a falta de uma igualdade entre uma peça e
outra. São itens que estão no cotidiano dos alunos, na cultura local e regional, denuncia a forma, o
conteúdo. Remetem-nos a pensar o artesanal em meio às relações técnicas, essa percepção só é
possível por meio de depositarmos tempo nas análises. Para Tuan (1980, p.12),
Uma pessoa que simplesmente “vê” é um espectador, um observado, alguém
que não está envolvido com a cena. O mundo percebido através dos olhos é
mais abstrato do que o conhecido por nós através dos outros sentidos. Os
olhos exploram o campo visual e dele abstraem alguns objetos, pontos de
interesse, perspectivas. [...] O campo visual é maior que o campo dos outros
sentidos.
Sendo o campo visual como algo essencial nas percepções às propostas que visamos
apresentar aos alunos sobre a dinâmica existente no mercado, foram entendidas e assimiladas por
meio da utilização desse sentido do corpo humano e a correlação com o assunto trabalhado no livro
didático.
f) Área dos produtos eletroeletrônicos e acessórios [industrializados]
Nessa área foi onde ficou identificada uma maior movimentação de pessoas. Os alunos
se familiarizaram rapidamente com esse ambiente. Tratamos de perguntar sobre a diferença entre o
espaço anterior e esse que estava sendo visitado. “Aqui existem produtos do mesmo tamanho, da
mesma cor, da mesma forma, e em grandes quantidades de um só produto, diferente da anterior em
que o homem produzia peças únicas”. Essa afirmativa condiciona na positividade de ter atingido o
objetivo da aula, era contribuir com que os alunos percebessem as múltiplas possibilidades em um
único espaço, em se tratando de entender a diferenciação entre artesanal e industrial o objetivo foi
concretizado pois
As crianças vivem em um meio ambiente; elas têm apenas um mundo e não
uma visão de mundo. A visão de mundo é a experiência conceitua lizada.
Ela é parcialmente pessoal, em grande parte social. Ela é uma atitude ou um
sistema de crenças; a palavra sistema implica que as atitudes e crenças estão
estruturadas, por mais arbitrárias que as ligações possam parecer, sob uma
perspectiva impessoal. (TUAN, 1980, pp.4-5)
Sendo crianças de idades de no máximo 14 anos de idade e levando em consideração as
individualidades e em meio as declarações, entendemos que houve aprendizado.
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g) Espaço para a comercialização de comidas
Nesse espaço o grande atrativo segundo as crianças eram os cheiros das comidas; como
era pela manhã, os estabelecimentos estavam preparando o que seria o almoço vendido aos
comerciantes e clientes que circulavam no mercado naquele dia. Sobre a percepção do espaço como
ressalta Tuan (1980, p.12), um ser humano pode explorar os diversos sentidos [olfato, tato, visão ou
audição], ou seja, simultaneamente. Neste quesito o espaço foi percebido pelos cheiros agradáveis.
Alguns pratos eram de conhecimento dos alunos [caldos de mocotó e costela, panelada, sarrabulho,
cuscuz e carne de carneiro, arroz com carne bovina e outros], eles logo fizeram uma associação com
as alas das verduras e temperos: “certamente os temperos e verduras vem daqui do próprio mercado,
assim como a venda dos almoços e merendas, olha o tanto de gente que tem pra comer [risos]”
Após percorrer os espaços apresentados no Mercado fomos ao Centro Cultural Mestre
Noza. Nesse espaço que funciona como um ateliê de vários artistas, são encontrados objetos que
retratam o sertão; literatura de cordel; esculturas em madeiras, além de outros produtos, todos
produzidos manualmente. O nome desse lugar é uma referência a um dos principais mestres da
cultura popular de Juazeiro do Norte.
A volta da aula no mercado
Decidimos fazer o trajeto a pé. O passo seguinte na escola seria socializar as
experiências vivenciadas no campo. Então para isso utilizamos a divisão das equipes e a
organização dos conteúdos a serem trazidos de forma diferente pelos próprios alunos. Propusemos
apresentações fora do convencional [data show e ou cartolina] seria algo novo. Seria a
representação mais próxima do real possível, ou seja, as apresentações seriam conforme os
ambientes e produtos vistos no mercado.
Orientamos as equipes na elaboração dos trabalhos nas seguintes linhas: Artesanato do
Centro Cultural; produtos da agricultura familiar; produtos industrializados e comidas regionais. Os
alunos levaram à escola as apresentações com produtos que lembravam a ida ao mercado, cada
equipe elaborou um roteiro de apresentação conforme a previa orientação.

Algumas considerações
Os conteúdos abordados em sala de aula partem dos projetos políticos pedagógicos
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documentos elaborados através das diretrizes das secretarias municipais de educação, secretarias
estaduais que seguem a lei de diretrizes e bases da educação.
Os livros didáticos adotados e usados nas escolas seguem também as normas legais. No
entanto, a adoção dos mesmos nas escolas públicas e privadas não seguem os mesmos critérios, pois
a “escolha” de um livro muda em decorrência do perfil de cada instituição supracitada.
Com todas essas observações a respeito da legislação e adoção dos livros. E entendo o
livro como uma mercadoria, há uma necessidade nas escolhas dos mesmos pela escola, na
perspectiva de que forneçam aos educando temas relevantes ao conhecimento. O ponto de partida
podem ser estudos feitos a partir do perfil do público que se propõem ao processo de escolarização.
Tendo os assuntos de relevância elencados e as formas variadas de apresenta-los e ou
facilitá-los ao entendimento dos alunos, ou seja, a maneira como o profissional da educação trata e
dialoga com seus alunos, é que identificamos a aula de campo como uma alternativa que pode ser
utilizada como ferramenta de um desses processos de escolarizar.
A relação entre a teoria e a prática, a percepção dos lugares no plano do vivido,
percebido e o concebido são fundamentais para a aprendizagem dos alunos. Essa percepção atua de
maneira significativa na construção do conhecimento escolar: partimos da forma lúdica, do
entendimento prático e concreto sobre os conteúdos escolares.
A aula de campo como metodologia de ensino contribuiu significativamente para a
aprendizagem dos alunos. Evidenciou que seguir um planejamento que oportuniza pensar e
perceber a realidade a partir dos sentidos e respeitando as particularidades dos sujeitos que a
compõem é uma possibilidade promover a construção do conhecimento na escola.
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ENSINO DE HISTÓRIA E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA: O LUGAR DO MATERIAL
DIDÁTICO
Artur da Cruz Macedo423
Francisco Egberto de Melo424
INTRODUÇÃO
O campo do ensino de história caracteriza-se por ser complexo, multifacetado, no qual ainda
se prevalece a existência de lacunas no que se refere a pesquisas destinadas a área. Nesse sentido
devemos atentar ao fato de que o ensino de história se mostra como campo privilegiado no que se
refere a estudos que se voltam a pensar os métodos, avaliações e os materiais didáticos. Assim,
podemos inscrever que uma das dificuldades enfrentadas pelo ensino de história esteja vinculada a
produções que discutam suas temporalidades, continuidades, rupturas, entre tantos outros aspectos,
como se percebe com Thais Nívea de Lima e Fonseca:
A história do ensino de História é um campo complexo, contém caminhos
que se entrecortam, que se bifurcam, estando longe de circunscrever-se á
formalidade dos programas curriculares e dos livros escolares. Suas
múltiplas relações com as várias dimensões da sociedade, sua posição como
instrumento científico, político, cultural, para diferentes grupos, indica a
riqueza de possibilidades para o seu estudo e o quanto ainda há para
investigar. (FONSECA, 2003: 28).
Desse modo, pensando toda a diversidade de pesquisas que rodeiam o campo do ensino de
história, faz-se necessário compreender que o objetivo do estudo mostra-se como uma discussão
pertinente, pois discorre sobre a relação existente entre o ensino de história e a consciência
histórica. Para tanto, é necessário perceber segundo Cerri que:
(...) a ideia de consciência histórica reforça a tese de que a história na escola
é um tipo de conhecimento histórico qualitativamente diferente daquele
conhecimento produzido pelos especialistas acadêmicos, e, mais que isso,
são ambos apenas parcelas do grande movimento social que é pensar
historicamente, e não a forma de fazê-lo.(CERRI, 2011: 50).
Assim, não podemos pensar o processo histórico do ensino de história como sendo algo
pacífico. A história em sua constituição disciplinar seja na escola básica ou na academia, ou mais
ainda como campo de pesquisa, foi marcado por mudanças que acabaram por constituí-la social e
academicamente, fazendo com que se chegasse à escola básica como disciplina curricular
423
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imprescindível à formação do cidadão.
No entanto, segundo Cerri, é importante lembrar que ainda prevalece uma classificação que
apresenta uma distinção entre o saber histórico escolar e o saber histórico acadêmico. Essa
diferença é perceptível, sobretudo no que diz respeito a sua produção. Assim, há o predomínio da
categorização do conhecimento escolar como sendo aquele qualitativamente diferente do
acadêmico. O ensino de história na escola básica se torna uma “vulgarização” do saber acadêmico.
Essas abordagens acabam por considerar a disciplina escolar como dependente do
conhecimento produzido na academia, o chamado conhecimento “erudito ou científico”, devendo
assim passar pela vulgarização do saber para chegar à escola. Para isso, se faz necessária a
“transposição didática”, o que comprova que a didática acaba com o distanciamento entre a
produção científica e o que deve ser ensinado na escola básica.
Vale destacar conforme Circe Bittencourt que a disciplina escolar enquanto transposição
didática traz:
(...) outros ideários sobre o conhecimento escolar. Um deles é a existência
de uma hierarquia de conhecimentos, encontrando-se a disciplina escolar em
uma escala inferior, como saber de segunda classe. Está óbvio igualmente
nessa perspectiva, que é o saber científico que fornece legitimidade às
disciplinas escolares. Ademais, tal concepção é responsável pela atribuição
de status inferior aos saberes escolares das séries iniciais do ensino
fundamental (...). (BITTENCOURT, 2008: 36-37).
É importante notar nesse momento que a importância dada ao ensino de história é
fundamental para que se desenvolva e se produza um ensino na educação básica não tão dependente
do saber produzido na academia, pois, o conhecimento só se efetiva através das trocas de
experiências cotidianas presentes no âmbito escolar, nas relações existentes entre professor-aluno,
aluno-aluno, quando se percebe que as experiências se relacionam de formas variadas para
produção do saber.
A sociedade atual exige mais do que a simples preocupação em pensar a relação existente
entre o saber científico e o saber escolar, pois existe a necessidade de se promover uma
reaproximação e rearticulação dos vários campos do saber com o objetivo de proporcionar através
das práticas diárias da sala de aula a construção do conhecimento histórico. Assim, nessa
perspectiva, é fundamental que o professor saiba através de suas práticas problematizar o passado
referenciando o presente e relacionando-o à perspectiva de futuro para que através das experiências
vivenciadas individual ou coletivamente se construa o que se denomina consciência histórica.
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Dessa forma, pensar a relação existente entre os variados campos do saber histórico escolar
e sua articulação ao desenvolvimento da consciência histórica, nos faz pensar de acordo com Jörn
Rüsen que a consciência histórica é um fenômeno do mundo vital, e que está ligada á prática,
podendo ser entendida como: “(...), a suma das operações mentais com as quais os homens
interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que
possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo”. (RÜSEN, 2001: 57).
A produção do conhecimento não está simplesmente ligada às experiências, mas sim, à
forma como estas são questionadas, debatidas e experienciadas pelos sujeitos, para que o aluno
produza um saber no qual esteja incluída a relação do homem com seu tempo e mais ainda, no qual
se enraízem as experiências históricas. Assim, para pensarmos o ensino de história e a consciência
histórica, devemos perceber de acordo com Jörn Rüsen que:
A consciência histórica é, assim, o modo pelo qual a relação dinâmica entre
experiência do tempo e intenção no tempo se realiza no processo da vida
humana. (O termo “vida” designa, obviamente, mais do que o mero
processo biológico, mas sempre também – no sentido mais amplo da
expressão – um processo social) (RÜSEN, 2001: 58).
Dessa forma, devemos atentar para o fato de que é preciso pensar a consciência histórica e
sua conceituação para que se perceba que a História enquanto disciplina escolar provê o educando e
o educador de um repertório de significação e significados, permitindo às pessoas entenderem o
mundo marcado por estas diversas temporalidades inscritas nos objetos e em outras pessoas.

OS CONCEITOS DE CONSCIÊNCIA HISTÓRICA
Para embasar as discussões em pauta, e, sobretudo quando nos referenciamos ao termo
Consciência Histórica, devemos atentar que essa temática é perpassada por variadas
contextualizações que tendem assim a construir os diversos conceitos que envolvem a sua
representação. Assim, para caracterizar essas conceituações nos utilizamos dos contributos de Jörn
Rüsen (2001), Luís Fernando Cerri (2011) e das discussões de Agnes Heller (2013) e Hans-Georg
Gadamer (2006).
Para Rüsen (2001) a consciência histórica pode ser inicialmente descrita como sendo a
relação na qual se busca conjecturar o pensamento histórico como algo inerente à vida cotidiana
perpassada relações diversas. A Luís Fernando Cerri, em sua compreensão acerca da consciência
histórica, e, sobretudo, considerando as discussões em sua obra “Ensino de história e consciência
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histórica” (2011) nos deixa transparecer que a consciência histórica provém das representações,
sejam elas das classes dominantes ou não, como também da permanência de outras representações
que tiveram importância histórica em determinado momento na vida dos sujeitos em análise.
Agnes Heller (2013) por sua vez, conceitua a consciência histórica como sendo algo que evolui
mediante estágios, indo desde a transcendência para o mundo até as percepções que se tem de
futuro, por fim, Hans-Georg Gadamer em seu livro “O problema da consciência histórica” (2006)
nos deixa transparecer que a consciência histórica se mostra como um dos meios mais importantes
pelo qual o homem já passou desde os primórdios da época moderna, também não deixando de
fazer reflexões a temporalidades, estas tão importantes à percepção e construção da consciência
histórica.
A discussão mostra-se ampla. Todavia, não existe aqui a presunção de se elaborar um
panorama histórico sobre o conceito de consciência histórica, o que se busca enfatizar são os
variados conceitos a ela atribuídos. Jörn Rüsen nos enfatiza mais uma vez que: “A consciência
histórica é a realidade a partir da qual se pode entender o que a história é, como ciência, e por que
ela é necessária.” (RÜSEN, 2001: 56).
A consciência histórica funda-se numa ambivalência, e numa multiplicidade ao mesmo
tempo, pois é somente quando o homem repensa o seu agir como fenômeno típico da vida humana
que ele consegue se estabelecer como sujeito histórico. A base da argumentação de Rüsen estruturase no pressuposto de que o homem deve agir intencionalmente no mundo para percebê-lo como
construção histórica, só assim transformará sua realidade.
Consciência histórica pode ser entendida assim como uma representação social em que estão
envolvidas discussões que marcam variadas temporalidades de uma coletividade, e dentro de todo
esse contexto de discussão do ensino de história faz-se necessário conceituar a própria aula de
história como sendo “espaço do conhecimento” (SCHMIDT, GARCIA, 2005: 298). Tal
conceituação amplia ainda mais a possibilidade de se debater, compreender e colocar o aluno e o
professor como construtores do conhecimento.
A consciência histórica se mostraria, portanto, diante das relações estabelecidas entre os
componentes da sala de aula, como pré-requisito para a obtenção de orientação em situações
cotidianas e que necessitasse de uma ação. De acordo com Rüsen (2001), a consciência histórica
deve ser compreendida como a “pragmática” cotidiana, como sendo algo construído a partir das
experiências percebidas no tempo e no espaço. O título de “pragmática” busca exprimir as
experiências adquiridas na vida cotidiana, onde se tenciona identificar até que ponto tais operações
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se realizam na vida humana e quais suas influências.
Jörn Rüsen continua suas discussões e afirma, portanto, que a consciência histórica em sua
constituição inclui o chamado agir humano, sendo por meio das experiências estabelecidas pelo
homem que se enraízam as operações práticas e mentais da consciência histórica. Assim, fica
evidente de enfatizar que:
(...) a operação mental com que a consciência histórica se constitui também
como constituição do sentido da experiência no tempo. Trata-se de um
processo da consciência em que as experiências do tempo são interpretadas
com relação ás intenções do agir e, enquanto interpretadas, inserem-se na
determinação do sentido do mundo e na auto-interpretação do homem,
parâmetros de sua orientação no agir e no sofrer. O termo “sentido” explicita
que a dimensão da orientação do agir está presente na consciência histórica,
pois “sentido” é a suma dos pontos de vista que estão na base da decisão
sobre objetivos. (RÜSEN, 2001: 59).
A consciência histórica é gerada, portanto, a partir da história de vida, das ações, intenções e
sentimentos. Expressão de sentidos, a consciência histórica é constituída sobre a experiência do
tempo, e acaba assim nos orientando no cotidiano. Portanto, para Rüsen a consciência histórica não
é fruto da escolha humana, é algo universalmente humano, e se enraíza na historicidade contida na
própria vida prática dos homens, importando discutir o seu agir no tempo. Assim, essa
transcendência fundamental que extraí da vida prática orientações temporais, auxilia a surgir dos
feitos a consciência histórica, fazendo com que o seu próprio agir seja histórico.
Luís Fernando Cerri em sua obra “Ensino de história e consciência histórica” nos fornece
também discussões que se mostram indispensáveis para a construção de conceitos variados sobre a
consciência histórica. Assim, faz-se necessário antes esclarecer que a constituição da consciência
histórica envolve discussões sobre identidade, sentido de pertencimento, de esclarecimento de
opiniões, e tal movimento decorre das trocas de aprendizagem que se estabelecem não somente no
ensino de história, mas em variadas relações; ficando evidente que:
Tais questões, de fundo identitário, estão na base do conceito de consciência
histórica que, em poucas palavras, podemos definir como uma das estruturas
do pensamento humano, o qual coloca em movimento a definição da
identidade coletiva e pessoal, a memória e a imperiosidade de agir no
mundo em que se está inserido. (CERRI, 2011: 13).
A consciência histórica estaria, portanto, atrelada a construção de uma identidade, de um
passado que rememorado traria discussões que auxiliariam na construção de um sentido temporal,
individual ou coletivo. Porém, devemos nos atentar que a consciência histórica “(...) não se resume
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ao passado e à memória, mas às projeções que fazemos para o nosso futuro”. (CERRI, 2011: 15).
Luís Fernando Cerri, fundamentando-se no pensamento do filósofo alemão Jörn Rüsen faz
com que muitas de suas discussões se mostrem semelhantes. Porém, é evidente demonstrar que a
consciência histórica para Cerri se constata como um constructo teórico, para tentarmos entender
como se dão os processos de experiência e expectativa do tempo, de suas manifestações,
simbologias e narrativas. A consciência histórica opera na construção de sentidos e na construção de
uma identidade.
Falar, portanto, em consciência histórica (CERRI, 2011), implica uma definição
propositadamente muito ampla da própria história, pensando-a como tempo marcado por
significados. Mas esse tempo não envolve propriamente o passado, pois as discussões em torno do
tema, envolve temporalidades coletivas, percebendo a consciência histórica como elemento cultural.
Assim devemos nos atentar que: “A consciência histórica não é definida aqui como conquista
particular, mas como aquisição cultural elementar e geral, na qual os sujeitos fazem suas sínteses
entre objetivo, empírico e normativo”. (CERRI, 2011: 48).
Diante disso, podemos evidenciar de acordo com Cerri outra conceituação atribuída à
consciência histórica; nesse momento ela se mostra como sendo resultado de uma interação grupal,
e não somente construção individual de sujeitos históricos, sociais e escolares que se expressam
isoladamente. Assim podemos inferir que: “A consciência histórica pressupõe o indivíduo existindo
em grupo, tomando-se em referência aos demais, de modo que a percepção e a significação do
tempo só pode ser coletiva”. (CERRI, 2011: 101).
É dentro dessa perspectiva que podemos traçar ainda uma discussão sobre uma “didática da
história”, pois de acordo com Cerri existe a necessidade de se perceber o ensino de história para
além das discussões entre o escolar e o acadêmico; mas é evidente e não podemos deixar de
enfatizar que esses espaços são permeáveis, sendo, portanto, presente a necessidade de superar a
dicotomia entre o papel do professor e do pesquisador, assim, “A dicotomia é uma tendência, é
quase uma força magnética ou uma inércia de repouso do sistema educacional (...) secular que tende
a separar as coisas que julgamos que deveriam estar juntas”. (CERRI, 2011: 5). Desse modo,
depreende-se que é necessário maior articulação de ambos os campos do saber para que o ensino de
história possa contribuir cada vez mais no desenvolvimento da consciência histórica.
O campo do ensino de história, e, sobretudo a sala de aula torna-se o lugar e o momento de
produção de um dado conhecimento, onde o professor querendo ou não se torna um formador
intelectual, um criador de significados que a partir da didática da história constrói o que se
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denomina consciência histórica. Mas, a didática da história acaba ainda por nos informar que a
produção do conhecimento não se restringe a sala de aula, é um conhecimento que se adquiri no
ensino formal ou informal, ou como afirma Cerri a partir das relações grupais.
Para maior argumentação sobre os variados conceitos atribuídos á consciência histórica, fazse necessário expor também as discussões dos teóricos Agnes Heller e Hans-Georg Gadamer.
Assim, referenciando-se inicialmente a Agnes Heller podemos evidenciar segundo Bonete (2013),
que para a autora “(...) a consciência histórica é um meio que possibilita aos indivíduos buscar
respostas às diversas situações e problemas que o tempo e a experiência do cotidiano lhes impõem”.
(BONETE, 2013: 2).
Dessa forma, a consciência histórica seria o modo pelo qual buscamos responder a questões
relativas a quem somos; o que queremos; de onde viemos; ou para onde vamos. Tais perguntas
teriam, portanto, o objetivo de despertar o desejo de se perceber a relação dos homens em sua
temporalidade e construir assim um conhecimento a partir das experiências que o cotidiano lhe
impõe.
Cerri se mostra como um importante referencial, e, sobretudo em “Ensino de história e
consciência histórica” ele nos fornece uma passagem que se torna indispensável à discussão, pois
expõe o pensamento de Heller e Jörn Rüsen sobre a consciência histórica. Estes autores convergem
em certo momento suas percepções sobre a temática, pois afirmam que a consciência histórica não
está presa a períodos históricos, mas as experiências temporais e históricas dos sujeitos. Assim:
Para ambos a consciência histórica não é meta, mas uma das condições da
existência do pensamento: não está restrita a um período da história, a
regiões do planeta, a classes sociais ou a indivíduos mais ou menos
preparados para a reflexão histórica ou social geral. (...) a consciência
histórica pode ser entendida como uma característica constante dos grupos,
por maiores que sejam as suas diferenças culturais. (CERRI, 2011: 27-28).
A consciência histórica seria, portanto, algo inerente ao estar no mundo, nas relações
cotidianas, mas não é algo semelhante a todos os sujeitos e espaços, pois cada um expressa uma
consciência, um conhecimento histórico diferente sobre a mesma temática. A consciência histórica
seria inerente à existência humana, sua experiência histórica, é intrínseca a sua própria historicidade
que se apresenta no cotidiano mediante a necessidade de transformação e manutenção de
identidades.
A consciência histórica de acordo com Agnes Heller pode ser entendida como a forma pela
qual o homem, mediante suas relações cotidianas e temporais constrói um conhecimento que não é
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expresso de forma igual entre todos os sujeitos, pois cada qual se relaciona historicamente de forma
peculiar com os demais integrantes da sociedade. As reflexões em torno da história ajuda a construir
a consciência histórica, fazendo o indivíduo pensar desde a sua concepção até mesmo formular
discussões sobre o futuro; pois é através das relações de grupos e das trocas de experiência que se
adquire conhecimento. É através das perguntas que se formula uma compreensão histórica.
No que diz respeito ao pensamento de Hans-Georg Gadamer sobre a consciência histórica
destaca-se sua obra “O problema da consciência histórica”. O autor discute a temática fazendo com
que se perceba que a formação e a percepção de uma consciência histórica só ocorrem na
atualidade. É essencial enfatizar que Gadamer se diferencia de Agnes Heller, pois para este último à
consciência evolui mediante estágios, enquanto para Gadamer se expressa como um privilégio que
o homem moderno tem de toda a historicidade do presente e da relatividade de opiniões. Assim,
para Gadamer: “Entendemos por consciência histórica o privilégio do homem moderno de ter plana
consciência da historicidade de todo o presente e da relatividade de toda opinião”. (GADAMER,
2006: 17).
A consciência histórica que caracteriza o homem moderno de acordo com Gadamer (2006)
mostra-se como privilégio e ao mesmo tempo como um fardo que jamais se impôs a nenhuma outra
geração. Mas, para percebê-la, é necessário desenvolver uma interpretação, que se torna necessária,
pois a consciência histórica não se reserva apenas a escutar as vozes do passado, mas sim ao
significado e o valor que lhes são próprios e característicos de uma época para que se possam
formular interpretações e conhecimentos sobre temporalidades diversas.
A interpretação não se aplica exclusivamente a conhecer textos ou a tradição oral, mas em
compreender tudo o que nos é transmitido pela história. O que se pretende enfatizar, portanto, é que
é necessário olhar para além do sentido que a nós se apresenta para que possamos descobrir o
significado. A consciência histórica consiste, portanto, em vencer a relatividade e construir um
conhecimento de mundo e de si mesmo. Assim, de acordo com Gadamer:
Compreender é operar uma mediação entre o presente e o passado, é
desenvolver em si mesmo toda a série contínua de perspectivas na qual o
passado se apresenta e se dirige a nós. Nesse sentido radical e universal, a
tomada de consciência histórica não é o abandono da eterna tarefa da
filosofia, mas a via que nos foi dada para chegarmos á verdade sempre
buscada. E vejo na relação de toda compreensão com a linguagem a maneira
pela qual se revela a consciência histórica da produtividade histórica.
(GADAMER, 2006: 71).
Desse modo, a consciência histórica se expressa como um fardo que se coloca ao homem
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moderno, mas devemos nos atentar segundo Cerri (2011) que o personagem ao qual Gadamer
chama de homem moderno é um termo adjetivado não se referenciando ao homem em geral, pois
acaba por excluir todos aqueles que não passaram pelo processo histórico chamado de
modernização, ou que mesmo estando dentro dele se manteve imune.
Portanto, é necessário expressar que o autor define a consciência histórica como sendo algo
que se restringe a modernidade, e não necessita da evolução de estágios como defende Agnes
Heller, pois assevera a condição de estágio como algo já atingido, mas, apenas por alguns grupos
humanos participantes desse processo histórico denominado de modernidade.
Diante desse quadro, o que se pretendeu não foi elaborar um panorama e nem tecer críticas á
forma como os teóricos definem a consciência histórica, mas, fazer uma demonstração dos variados
conceitos e formulações que se referem ao tema. A pretensão, portanto, não é mostrar a
conceituação correta, ou que melhor se encaixa a nossa definição de consciência histórica numa
sociedade que se mostra cada vez mais marcada pelas relações coletivas e numerosas discussões
sobre temáticas semelhantes, mas de enfatizar seus variados significados e atribuições.

O MATERIAL DIDÁTICO E O ENSINO DE HISTÓRIA
Circe Bittencourt em seu livro: Ensino de História: fundamentos e métodos, ressalta que:
“Os materiais didáticos são instrumentos de trabalho do professor e do aluno, suportes fundamentais
na mediação entre o ensino e a aprendizagem”.(BITTENCOURT, 2008: 295).
O material didático tem, portanto, significativa contribuição no processo de ensinoaprendizagem, cabendo-nos não pensá-los apenas como o conjunto formado por um simples corpo
textual, mas como objeto e instrumento de trabalho que tem a capacidade de proporcionar aos
alunos a possibilidade de discussão, necessitando para tanto do trabalho do professor que em muitos
casos é o responsável pela escolha do material com o qual irá trabalhar em sua prática cotidiana. No
caso do professor de história, este pode por meio do ensino, ajudar o aluno a adquirir as ferramentas
de trabalho, que segundo Circe Bittencourt (2013) são: o saber fazer e o saber fazer bem,
auxiliando-os na utilização do material didático.
São variadas as utilizações dos materiais como suportes destinados ao ensino de história,
tornando-se bem diversa as representações destes pelos professores e alunos. Nos últimos anos,
além dos materiais didáticos ditos convencionais, quanto como o uso do livro para se realizar o
ensino, percebe-se a entrada de um número cada vez maior de outros materiais. Além do livro
didático, utilizam-se os paradidáticos, dicionários especializados, vídeos, a web, entre tantos outros
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suportes informativos que podem ser aplicados ao ensino.
Toda essa diversidade leva-nos a uma reflexão sobre a importância de se compreender a
relação existente entre materiais didáticos e o ensino de história, cabendo-nos, todavia expressar de
acordo com Circe Bittencourt que:
A escolha dos materiais depende, portanto, de nossas concepções sobre o
conhecimento, de como o aluno vai apreendê-lo e do tipo de formação que
lhe estamos oferecendo. O método para a utilização dos diversos materiais
didáticos decorre de tais concepções e não pode ser confundido com o
simples domínio de determinadas técnicas para a obtenção de resultados
satisfatórios. (BITTENCOURT, 2008: 299).
Porém, mesmo diante dessa diversificação não podemos esquecer que o livro didático em si,
é o instrumento de trabalho mais presente no cotidiano escolar de professores e alunos, e para que
este instrumento desempenhe um papel mais efetivo no processo educativo é preciso que se tenha
uma compreensão e um entendimento em todas as suas dimensões e complexidades, percebendo-o
não apenas como material de apoio ao professor, mas também como produto de uma indústria
cultural e fruto de um jogo de interesses.
Portanto, na busca constante de se perceber a construção de uma consciência histórica por
parte dos alunos, propomo-nos, nesse momento, refletir sobre a importância de se perceber a
relação existente entre o material didático e o ensino de história, além de correlacionarmos com o
fazer pedagógico em sala de aula, na tentativa de compreender este espaço não como mero
transmissor de falas, conceitos, julgamentos ou opiniões sem fundamentação, mas como espaço de
construção de saberes que ao se interligarem constroem um conhecimento significativo para os
alunos e professores.
Partindo desses pressupostos, o ensino de história pode contribuir para a superação dos
velhos discursos que o veem apenas como espaço de transmissão de datas, que em sua maioria se
desvinculam temporal e espacialmente da realidade daqueles que o estudam. Por isso, é importante
tornar o ensino de história em um espaço de diálogo, mesmo sabendo que seja de difícil realização,
pois só assim é que se efetiva um fazer pedagógico mais dinâmico, possibilitando maior
compreensão do contexto em estudo. Assim, de acordo com Gonçalves, o ensino de história:
(...), pode tornar-se mais significativo e interessante para alunos e
professores, na medida em que estes não se vejam mais excluídos por uma
História pronta e acabada, informativa, que pouco ou nada lhes auxilia para
a compreensão de sua realidade. (GONÇALVES, 2011: 941).
O ensino de história deve ter, portanto, como prerrogativa a permissão de se problematizar a
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realidade histórica estabelecendo laços entre o presente, ou seja, o cotidiano do aluno, com o
passado histórico, percebendo a história não como algo simplesmente natural, mais como
construção histórica, na qual os alunos e professores devem se perceber enquanto produtores de
saberes que presenciarão os resultados de suas análises, ou seja, seus desdobramentos num intervalo
de tempo a curto, médio ou longo prazo.
Para que todo esse conjunto de objetivos se realize é necessário, além de analisar o papel do
ensino de história e suas temporalidades, discutir também a significativa contribuição do material
didático para a efetivação do processo de ensino estabelecendo uma relação mútua entre o material
que se utiliza na prática pedagógica e os resultados que se obtém com ele, pois, diante da
complexidade deste produto, são variadas as funções que ele exerce no processo de ensinoaprendizagem.
Assim, o material didático, seja qual for, torna-se um instrumento de reprodução de
significados, conceitos, ideologias, que em muitas das vezes transmite apenas o que é imposto pelos
chamados setores oficiais de produção do saber, fazendo-nos perceber que: “(...) o livro didático é
limitado e condicionado por razões econômicas, ideológicas e técnicas.” (BITTENCOURT, 2013:
73). Torna-se dessa forma um produto mercadológico.
O material didático utilizado seja livros, apostilas, textos impressos etc. acaba por tornar-se
um suporte básico dos conhecimentos escolares propostos pelos currículos educacionais. Além de
ser um sistematizador do ensino, o material didático funciona também como um depositário dos
conteúdos escolares, cabendo assim não só aos professores, mas também aos alunos, transformar os
métodos de utilização desse suporte que se torna mesmo com suas limitações indispensável ao fazer
pedagógico em sala de aula.
E, portanto:
Fazer uso de um material em sala de aula, de forma a tornar o processo de
ensino aprendizagem mais concreto e eficiente, tornou-se uma preocupação
que tem acompanhado a educação brasileira ao longo de sua história.
Historicamente, o uso de materiais diversificados nas salas de aula,
alicerçado por um discurso de reforma educacional, passou a ser sinônimo
de renovação pedagógica, progresso e mudança, criando uma expectativa
quanto à prática docente, já que os professores ganharam o papel de
efetivadores da utilização desses materiais, de maneira a conseguir bons
resultados na aprendizagem de seus alunos.(FISCARELLI, 2010: 1).
Dessa forma podemos ressaltar que: “Os usos que professores e alunos fazem do livro
didático são variados e podem transformar esse veículo ideológico e fonte de lucro das editoras em
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instrumento de trabalho mais eficiente e adequado às necessidades de um ensino autônomo”.
(BITTENCOURT, 2013: 73).
Cabe-nos pensar o lugar e o papel ocupado pela história na educação básica brasileira, tendo
como propósito constituir um modelo de ensino em que se vincule à prática docente e o material
que se utiliza para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem, pois será mediante essa
relação que o ensino de história não se resuma apenas a leituras, mais sim a discussões pertinentes
que façam os alunos se perceberem enquanto sujeitos daquele contexto.
O ensino de história deve ocupar lugar estratégico no currículo escolar, pois enquanto
prática docente pressupõe e implica reflexões, discussões, ou seja, um processo permanente de
construção e reconstrução, sendo, portanto, produto de concepções variadas. O ensino de história
torna-se dinâmico cabendo a ele diversos papéis como destaca Fonseca:
(...) ao ensino de História cabe um papel educativo, formativo, cultural e
político e sua relação com a construção da cidadania perpassa diferentes
espaços de produção de saberes históricos, é essencial localizarmos no
campo da História questões/temas/problemas considerados relevantes para a
formação da consciência histórica dos alunos. Isso requer um diálogo crítico
com diferentes sujeitos, lugares, saberes e práticas; entre a multiplicidade de
culturas, etnias, sociedades. (FONSECA, 2010: 6).
A articulação entre o campo de ensino e seu objeto de estudo, ou trabalho, deve se fazer
constante, pois numa temporalidade na qual todas as informações são fluídas e se perdem
rapidamente na dinâmica espacial, é essencial discutir o ensino, sobretudo com objetivos a serem
desenvolvidos e aprimorados não só pelos alunos, mas também pelos professores que trabalham
com o material. Deve-se, portanto, promover uma prática educacional onde se discuta o material, e
não simplesmente acredite veemente que ele possa ser o único instrumento possível de trabalho.
Material didático envolve uma variedade de objetos e significados, e o papel que assume no
processo do ensino de história o faz constituir-se enquanto um conjunto de saberes, que se constrói
em torno de um objeto, ou seja, na relação professor-aluno e o seu material. É essa relação que o
torna útil ao processo de ensino-aprendizagem. Mas, para ter função significativa no processo de
ensino, devemos compreender que:
A produção de recursos didáticos está intimamente ligada às atividades
práticas dos docentes. Estes recursos, de diferentes naturezas, muito
contribuem para o aprendizado, ampliando o potencial interpretativo do
conteúdo, rompendo o limite da exposição oral. No entanto, a concepção do
material didático não deve ficar restrita a uma possibilidade ilustrativa às
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aulas do professor, nem, tampouco, corresponder à única fonte de
informação sobre determinado conteúdo, o que, muitas vezes, acontece com
o livro didático. (LIA, COSTA E MONTEIRO, 2013: 43).
Em torno dos materiais didáticos tem se construído variadas representações, porém este
somente se torna significativo ao ensino quando está em parte ligado ao professor, que em muitos
casos o escolhe, o produz e o reproduz a fim de desenvolver competências e habilidades nos seus
alunos, construindo sua própria identidade quando em contato com o material, pois quanto mais
escasso é o tema mais tem-se a produzir sobre ele.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O intuito do artigo foi o de abordar o ensino de história, pensando-o enquanto campo
possível de discussões, compreendendo-o não somente enquanto prática no âmbito acadêmico, mas,
sobretudo, no espaço escolar. Percebemos diante do exposto que o ensino de história torna-se
campo fundamental de discussão de saberes e práticas, não devendo se restringir apenas a leituras
sem significados.
Assim, no desejo de compreender toda a complexidade deste campo de ensino, nos
atentamos a perceber a importância de se entender a relação existente entre o ensino de história, o
material didático e a consciência histórica. Essa articulação nos possibilitou compreender que não é
apenas no espaço escolar, mas em todas as relações cotidianas com as quais nos estabelecemos que
construímos conhecimentos e saberes variados. Ou seria como afirmou Jörn Rüsen, é na
“pragmática” cotidiana que construímos conhecimento.
O propósito foi o de perceber o campo do ensino de história na escola básica, como local de
construção de saberes, tendo como objetivo despertar no aluno o desejo de ver a história não como
mera sucessão de fatos, ou de nomes grandiosos, mas enquanto aquilo que o rodeia, fazendo-se
perceber enquanto sujeito da história, pois, a consciência histórica tem como meta a articulação
entre as variadas temporalidades, estruturando uma relação entre elas, no desejo de compreender
enquanto sujeito inscrito numa dada temporalidade, mas que pode compreender as demais sem
omitir, ou acrescentar fatos.
É, portanto, nessa relação entre o ensino de história e a consciência histórica, que deve
ocupar lugar de destaque a construção de saberes e práticas. A sala de aula deve ser encarada
enquanto espaço de diálogo, ainda que seja de difícil realização.
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ENTRE VERDADES: DISCUTINDO A GUERRA DO PARAGUAI
Cleberson Vieira de Araújo425
Juvandi de Souza Santos426
INTRODUÇÃO

O Brasil, no contexto histórico da América Latina tem uma história conturbada que envolve
seu processo de colonização, independência, escravidão e ainda o envolvimento em um dos maiores
conflitos armados das Américas, a Guerra do Paraguai.
Essa guerra é contada em várias versões e apresenta muitos apontamentos para o seu
desenrolar e sua motivação, o que provoca forte debate entre os estudiosos e pesquisadores desse
emblemático conflito.
Logo, esse breve trabalho tem por objetivo fazer alguns apontamentos sobre o conflito
americano conhecido como Guerra do Paraguai.
Para tanto, se utiliza de revisão bibliográfica ao dialogar com autores como Caballero
Aquino (2013), Chiavenato (1984), Galeano (2012), Squinelo (2011), Thompson (2011) entre
outros para junto com a análise da bibliográfica consultada chegar a algumas considerações sobre
esse emblemático conflito que alterou as relações entre os países da América do Sul.

ANTECEDENTES

A educação está envolta em processos de mudança e entendimentos sociais e, isso perpassa
pela história de cada nacionalidade.
Movimentos de independência ou enfrentamentos de guerra ganham diferentes
interpretações e significados por parte de vencedores e vencidos.
Nesse contexto, ganha-se espaço a Guerra da Tríplice Aliança (ou Guerra do Paraguai) por
envolver quatro países latino americanos.
Feitos e nomes surgem na história tendo ela mais importância em alguns países enquanto em
outros chega ao quase esquecimento. Tudo isso passando pela educação, ensino e aprendizagem por
parte dos professores e alunos.
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Assim,

[...] coloca-se a necessidade de ensinar História utilizando os instrumentos
do historiador, derivando daí métodos e técnicas de trabalho, que apontam
para atividades que devem estar presentes em todo o processo didático,
resumidas nos seguintes pontos: aprender a formular hipóteses; aprender a
classificar fontes históricas; aprender a analisar fontes; aprender a analisar a
credibilidade das fontes; aprendizagem da causalidade; iniciação na
explicação histórica. (LIMA, 2009: 54).
O professor de história se faz importante, pois, “o processo exige uma mediação humana –
do professor conhecedor dos significados aceitos e propostos para o ensino, e pressupõe que o
aprendiz, ao captar os significados propostos pelo professor, está optando por uma aprendizagem
significativa”. (ALEGRO, 2008: 30).
O mesmo tem como premissa estudar e entender mediante as fontes, e logo compreender a
lógica da história e as práticas e métodos que a produzem ao longo do tempo com vistas ao
conhecimento histórico. (FERREIRA E FRANCO, 2009).
Ao adentrar no campo de estudos e ter contato direto com as fontes, a informação toma outra
dimensão e transforma-se em conhecimentos apropriando-se das ideias históricas e gerando com
elas e para elas significados. (SCHMIDT; CAINELLI, 2009).
Logo, apontadas as premissas do trabalho do historiador e professor, parte-se para o amplo
sentido que a Guerra da Tríplice Aliança alcança nos país que a envolveram, sendo ela (ou seus
resultados) vivenciada ainda hoje em alguns deles, já que

O contexto histórico abarcado [...] traz consigo uma série de questões postas
para a própria definição de nosso país (Brasil), questões essas ligadas a
Identidade Nacional, a consolidação da Nação, a construção de seu Panteão
de heróis, enfim a afirmação de nossa Identidade e de nossa História
enquanto nação. (SQUINELO, 2011: 216).
CAUSAS INTERNAS E EXTERNAS

O continente americano, em especial a América do Sul, vivenciava momentos de extensos
conflitos com a aproximação da independência de ex-colônias de Portugal e Espanha.
Em meio a problemas no tocante a demarcação dos limites e as pendências em todo do Rio
da Prata, nasceria um espaço propício para eclosão de um conflito envolvendo quatro países e que
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passaria a figurar como um dos mais importantes da América Latina.
De acordo com Arantes (2013: 6) ao concordar com o posicionamento de Ferting (2010) “as
disputas territoriais em áreas fronteiriças alimentavam os conflitos em uma região importante do
ponto de vista geopolítico”.
López, dirigente paraguaio, toma medidas que incomodam a países da região bem como a
potências mundiais como o caso da Inglaterra, fato esse apontado por muitos autores. O fato é que a
política do país vizinho começa a mudar com a entrada de Francisco Solano López. Assim:
Num despacho […] para Londres se percebe como os ingleses estavam por
perto dos acontecimentos da área. Cada passo do que ocorria na região era
do conhecimento da diplomacia inglesa. É um fato que se repetirá à
exaustão nas correspondências mostradas. (MENEZES, 2013: 104).
Problemas antigos vêm à tona, para além dos domínios da Inglaterra, chegando até as
questões mais locais como a posse do Rio da Prata e os limites, não muito bem definidos, entre
países vizinhos até então, já que,

La política reservada de don Carlos Antonio López en relación a las
cuestiones de limites no resueltos con la Argentina y el Brasil, cambió
radicalmente con Solano López. Hasta entonces el gobierno paraguayo evitó
participar en los asuntos del Rio de la Plata, fiel a la doctrina de la nointervención. Pero el nuevo Jefe de Estado juzgó que había llegado el
momento de participar activamente de los conflictos que sucedían en los
demás de los Estados del Plata, que según el propio Solano López,
afectaban fundamentalmente a los intereses económicos y políticos del
Paraguay. (MOREIRA, 2014: 206).
A Guerra de fato tem início com a assinatura de um tratado secreto entre Argentina, Brasil e
Uruguai que na sequencia declarariam Guerra ao Paraguai ou, esse ainda teria adiantando-se a esse
processo ao invadir os países vizinhos, onde,

La publicación Del Tratado Secreto de la Triple Alianza fue el mayor aporte
de propaganda a la causa paraguaya y sus consecuencias siguen teniendo
resultados. La batalla por las mentes y los corazones de la humanidad fue
ganada por el Paraguay desde un principio. Grandes nombres que hoy
aparecen en la denominación de las calles de Asunción hicieron sus méritos
en la defesa firme e altiva del Paraguay invadido por sus gigantescos
vecinos, que además de tamaño tenían poca otra cosa que mostrar pues les
llevó un lustro cruzar una simples cadenas subfluviales en Humaitá para
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tomar Asunción y comenzar el principio del fin de la guerra.
(CABALLERO AQUINO, 2013: 83).
Para o mundo, explicar-se-ia a guerra contra ao Paraguai o fato da existência na América
Latina de um “[…] Estado despótico, autocrático e atrasado, outra tese apologética, durante e após a
guerra, como proposto.” (MAESTRI, 2009: 28).
Mas, existia no mesmo instante dentro da América, como um todo, a ideia de um Paraguai
que já havia erradicado o analfabetismo e se fechando à penetração de manufaturas inglesas e agora
se lançava a missão heroica de combater os gigantes países da região, Argentina e Brasil. (PRADO,
2003).
A realidade era a de um país com as comunicações dependentes de avisos por meio de cartas
e documentos escritos, até mesmo o papel faltava frente às dificuldades de guerra que se
apresentavam, já que
El papel era ya muy escaso en el Paraguay, y el consumo considerable,
porque todo cuanto se hacía por significante que fuese, se constataba por
documentos. Además el Semanario, se publicaron durante este tiempo tres
periódicos semanales, á saber: el Centinela, en español, con uno ó dos
artículos en guaraní el Lambaré y el Cabichuí, ambos enteramente en
guaraní. (THOMPSON, 2011: 183).
Porém, de acordo com Chiavenato (1984: 161) “[…] para destruir al Paraguay, el Imperio
del Brasil, a Argentina de Mitre y el Uruguay de Venancio Flores – todos a servicio del
imperialismo inglés – se cubrirán de los crímenes de guerra más vergonzosos jamás cometidos en
las Américas.”
O dirigente paraguaio não tinha muitas opções, já que o Paraguai por não ter mar contava
com o Rio da Prata como importante meio de comunicação e transporte e com a interversão do
Brasil e Argentina no Uruguai tornar-se-ia o Paraguai ainda mais dependente desses. (MOREIRA,
2014).
Logo, em face da situação interna e externa aos poucos a guerra ia sendo construída.

BATALHAS

Ao longo do conflito que durou mais de cinco anos, muitas foram às batalhas travadas, tanto
no Paraguai quanto fora dele.
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As vitórias acorriam em ambos os lados, sendo um grande saldo de mortos ao final de cada
uma delas em face dos acirrados conflitos travados entre os exércitos aliados e os homens de López.
Com isso, a literatura apresentada aos alunos, nem sempre acompanha em plenitude todas as
faces da guerra e os conflitos travados de forma a apresentar, de forma deficitária, o que foi
praticado que leva alguns autores a chamar o conflito de genocídio, em face de seus resultados.
(CHIAVENATO, 1984).
Foram muitas as batalhas travadas, como afirma Lezcano (1992) e entre elas, as batalhas de:
Mato Grosso, Corrientes, Uruguaiana, Riachuelo, Humaitá, Pikysyry, Cordillera, Curupayty,
Ocupação de Assunção, Peribebuy, Acosta Ñu, Cerro Corá entre outras.
E, Galeano (2012: 181) resume o conflito ao asseverar:

Chamou-se Guerra da Tríplice Aliança. Brasil, Argentina e Uruguai
encarregaram-se do genocídio. Não deixaram pedra sobre pedra e tampouco
habitantes varões entre os escombros. Embora a Inglaterra não tenha
participado diretamente na horrorosa façanha, foram seus mercadores, seus
banqueiros e seus industriais que resultaram beneficiados com o crime do
Paraguai.
Em um dos últimos embates da Guerra do Paraguai, tem-se a “caça” a López:

Em 1870, López, à frente de um exército de espectros, velhos e meninos que
punham barba postiça para impressionar de longe, internou-se na selva. Por
traição real ou imaginária, fuzilou seu irmão e um bispo que com ele
marchavam naquela caravana sem destino. Quando, finalmente, o presidente
paraguaio foi assassinado à bala e lançaço na densa mata do cerro Corá,
ainda conseguiu dizer: “Morro com minha pátria”, e era verdade.
(GALEANO, 2012: 184).
Assim, por vezes, batalhas que foram travadas, e que ajudaram a formação de muitos países
enquanto nações não chegam nem a ser citadas em aulas ou livros didáticos do ensino fundamental
do Brasil acompanhado pela fragilidade do currículo nacional de história.

PERSONAGENS E HERÓIS

A guerra e seus desdobramentos produzem e reproduzem nomes e heróis que podem ajudar
na formação da identidade de vários países e proporcionar a união de um povo enquanto nação.
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Essa construção, geralmente, leva em conta eventos que formaram a identidade nacional ou
que proporci0onaram alguma vitória, ou não, para o país.
Muitas são as versões acerca do conflito e às vezes ate divergentes e incompletas, porém,
um “ponto comum [...] são os relatos pormenorizados das batalhas, atos de heroísmo e de situações
vividas nos acampamentos ou nas marchas do exército. Evita-se, contudo, uma busca das
verdadeiras pelas quais lutavam”. (PORTO JÚNIOR, 2002: 133).
Assim, nomes, fatos e crimes de guerra ainda são discutidos na literatura da Guerra da
Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai de maneira turva, dada a escassez de fontes, passados 150
anos. Mas, o povo paraguaio costumeiramente aponta seu principal inimigo, entre tantos:
Pero el gran criminal de esa guerra es el Conde D’Eu, yerno de Pedro II, que
a partir de 1869 substituye al Duque de Caxias en el comando del ejército.
El Conde D’Eu tiene una crónica fantástica por los crímenes que cometió en
esa guerra. En la batalla de Peribebuy, cuando murió el valiente general
brasileño Menna Barreto, la irritación del príncipe francés llegó a tales
límites de brutalidad que mandó en un torpe acto de venganza, que
ciertamente no honra al militar muerto, degollar a todos los prisioneros
paraguayos capturados, inclusive al comandante Pedro Pablo Caballero. El
Conde D’Eu, pálido y trémulo, según los testimonios de la época, asistió de
lejos, el degüello colectivo de un ejército vencido. (CHIAVENATO, 1984:
159).
A imagem do terrível Conde não para por aí, na literatura os nomes de heróis de um lado e
de sangrentos, impiedosos e terríveis acontecimentos se misturam ao continuar a mencionar o
Conde D’Eu.
[…] la crónica de su villanía tiene aspectos más rudos y salvajes. Él mandó
cerrar el viejo hospital de Peribebuy, manteniendo en su interior a los
enfermos- la mayoría viejos y niños – y lo incendió. El hospital en llamas
quedó cercado por las tropas brasileñas cumpliendo órdenes de ese rubio
príncipe loco, empuraban a punta de bayonetas hacia dentro de las llamas a
los enfermos que milagrosamente intentaban salir de la hoguera.
(CHIAVENATO, 1984: 160).
Mas, se do lado paraguaio o vilão é o Conde D’Eu, do lado brasileiro o nome é outro,
Solando Lopéz.
Francisco Solano López Carrillo es el hombre que en nuestra historia
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(Paraguay) y en América ha suscitado las más diversas opiniones y las más
enconadas controversias. Nació en Asunción el 24 de julio de 1827.
De carácter rígido y reservado, de voluntad férrea y su natural orgullo
fueron las aristas sobresalientes de su personalidad. (RIQUELME, 2007:
33).
Se o conde brasileiro desperta tanto medo e terror até os dias de hoje, em contrapartida outro
nome iria se fortalecendo no Paraguai, o nome e a imagem de Francisco Solano López, que também
variou de herói da guerra a culpado por vários momentos

A geração daqueles que lutaram na guerra, quer nos países aliados, quer no
Paraguai, não registrava de forma positiva o papel histórico de Solano
López. Havia certeza da sua responsabilidade, quer no desencadear da
guerra, ao invadir o Mato Grosso, quer na destruição de seu país, pelos erros
na condução das operações militares assim como da decisão de sacrificar os
paraguaios, mesmo quando caracterizada a derrota, em lugar de por fim ao
conflito. (DORATIOTO, 2002: 18).
Deve-se destacar que não foi somente o nome do mandatário paraguaio que foi imortalizado
na condição de herói nacional. Muitos generais e combatentes são reverenciados até o dia de hoje
por terem empregado a própria vida para defender a nação. (RIQUELME, 2013).
No Brasil, após o conflito também gerou heróis a exemplo do Duque de Caxias, que
participou comandando as tropas brasileiras em boa parte da guerra.

CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA SOBRE O CONFLITO

Para muitos alunos, a guerra do Paraguai não passa de um conflito regional e de pouca
importância, haja vista que pouco é tratada em sua principal fonte de pesquisa, o livro didático.
Somando-se a isso, cabe destacar que “em alguns manuais didáticos brasileiros há certa
tendência em ver a guerra a partir da ótica dos vitoriosos” (ARANTES, 2013: 4), deixando assim
muitos aspectos importantes da história de lado.
A maioria dos livros didáticos hoje em uso no Brasil, optam por um informativo breve e com
poucos detalhes do conflito como aponta Arantes, (2013: 10):

[...] abordam o conflito de uma forma sucinta, apresenta um breve histórico
dos antecedentes da Guerra, fala da falta de acesso ao mar que o Paraguai
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tinha, da intervenção brasileira no Uruguai na disputa entre blancos
(apoiados pelo Brasil) e colorados (apoiados pelo Paraguai de López). Fala
do aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda. Anuncia o dia 1°
de maio de 1865 como da assinatura do Tratado da Tríplice Aliança. Aponta
uma só batalha, a de Riachuelo, onde os paraguaios foram derrotados.
Aponta o dia 1° de março de 1870 como final da guerra, com a morte de
Solano López em Cerro Corá no Paraguai. Fala também do fortalecimento
do exército brasileiro ao final da guerra. (ARANTES, 2013: 10).
Maia (2014: 1692) ao citar Fraga (2004) afirma que “se nos livros Paraguaios ela tem mais
importância que a Independência, é estudada sumariamente na maior parte nos manuais brasileiros e
argentinos, enquanto os livros uruguaios a tratam como episódio circunstancial, quase estranho à
história do país”.
Os alunos, reféns da opinião dos professores e fortemente ligados ao livro didático como
fonte de informação acabam ficando sem opção para o tão desejado conhecimento pleno acerca do
assunto com isso proporcionando um conhecimento fragmentado do tema, fato esse que também
ocorre em outros países que participaram do conflito como afirma Maia (2014: 1694):

Percebemos que cada país da o enfoque da guerra numa visão puxada para
identidade nacional, tendo o Brasil a sua afirmação do Exército Nacional e
grandes nomes da guerra, no Uruguai o enfoque no momento de guerra civil
que o país encontrava-se, a Argentina afirmando que mantinha-se neutra e
entrando nisto conflito quase que por obrigação, além de ressaltar o
expansionismo do Império brasileiro, e por último o Paraguai, que ao nosso
entender constitui a guerra como seu marco histórico maior, juntamente com
sua independência. Solano López aparece nos livros didáticos ora como
vilão, ora, como herói e, nem a própria historiografia paraguaia tem um
consenso em sua figura.
Portanto, não há como descartar os diversos aspectos de um conflito tão latente na história
da América Latina e a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, ou mais propriamente a
Guerra conta o Paraguai marca indelevelmente a História contemporânea da América Latina. Foi a
maior guerra da América do Sul e ainda precisa ser melhor estudado na academia e fora dela nos
bancos escolares (MOTA, 1995).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutir e estudar a Guerra do Paraguai é caminhar por traços importantes e peculiares da
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história do Brasil, bem como de parte da América Latina.
Muito do que se tem hoje é fruto de arranjos do passado, e esses ainda precisam ser
estudados e entendidos em sua plenitude.
Nesse breve trabalho, buscou-se apresentar, mediante bibliografia consultada, um breve
apanhado sobre os antecedentes, as causas, as batalhas e os personagens que fizeram, e faz esse
importante conflito.
Assim, ao discutir com brevidade aspectos sobre a Guerra do Paraguai, buscou-se fazer uma
importante ponte com o ensino de importantes pontos desse conflito em escolas do ensino básico do
Brasil, pesquisa essa que será potencializada ao final de uma pesquisa de doutorado que se encontra
em andamento.
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O AVESSO DO PASSADO: A FICCIONALIZAÇÃO DE RECORDAÇÕES NOS CONTOS
DE JOÃO GUIMARÃES ROSA
Amanda Teixeira da Silva427
Um caderno de estudos de Guimarães Rosa intitulado como “Regional” foi catalogado no
Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP) como E-25. Nele, constam anotações feitas em 1958
com vistas ao desenvolvimento de uma de suas narrativas ficcionais. Os escritos contam também
com a designação do lugar sobre o qual se deteria o novo escrito: a cidade de Brasília, nova capital
da República.
Assinalada pelo signo “m%”428, consta no caderno uma expressão que seria utilizada em
“As Margens da Alegria”: “longa-longa-longa nuvem” (ROSA, 2005: 50). Tudo leva a crer que o
autor teria visto tal nuvem durante sua viagem ao Planalto Central, transpondo-a para o livro, assim
como o fez com as “nuvens superpostas, parecendo correrem a opostas direções”, que, com algumas
alterações, foram incorporadas a “Os Cimos” (Cf. ROSA, 2005: 201).
Entre os estudiosos de Guimarães Rosa, é unanimidade a opinião de que “As Margens da
Alegria” e “Os Cimos” são textos que se comunicam e se completam. Em “Os Cimos”, o narrador
deixa claro que o Menino e seu Tio, personagens do primeiro conto do livro, são também
protagonistas do último conto429.
“As Margens da Alegria” tem como personagem principal o Menino, que viaja de avião com
o Tio para o local onde está sendo construída uma nova cidade (Brasília). Durante o tempo do
passeio, a criança se encanta com a fauna e a flora dali – que estão sendo destruídas para dar lugar a
edifícios – e experimenta pela primeira vez a dor da morte através de um animal (o peru) que o
fascinara e que viria a ser sacrificado. “Os Cimos” é o último conto do livro, que traz o mesmo
Menino viajando novamente devido à doença da Mãe. O novo sofrimento da criança é aliviado pela
esperança de restabelecimento e pela presença do belo tucano que o visita em todas as manhãs.
As duas estórias serão utilizadas como substrato para este artigo que se dedica a introduzir a
Professora da Universidade Federal do Cariri – UFCA. Graduada em História pela Universidade Regional do Cariri
– URCA. Mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Doutoranda em História pela
Universidade Federal do Ceará – UFC. Bolsista CAPES. Contato: amanda.teixeira@ufca.edu.br
428
O símbolo m% é utilizado por Guimarães Rosa para indicar criações suas ou modificações feitas em palavras, termos
e frases previamente captadas e estudadas.
429
Alguns autores defendem a possibilidade de que o “Menino” presente em As Margens da Alegria e Os Cimos seja o
mesmo que protagoniza Nenhum Nenhuma, outro conto presente em Primeiras Estórias. Ver CUNHA, 2009: 182.
427
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análise sobre o tema da recordação na obra rosiana. O principal aspecto a ser destacado na análise
desses dois contos é a relação da escrita de Guimarães Rosa com a memória. Se, por um lado, é
importante perceber o modo como o autor se apropriava das suas lembranças para transformá-las
em narrativas, por outro, é valioso compreender que a premente necessidade de lembrar ─ aspecto
que configura uma preocupação constante dos personagens ─ se insere numa dimensão
transcendente da memória na literatura rosiana.
Se o caderno E-25430 for considerado como um escrito homogêneo, harmônico e uno, podese depreender que as observações ali feitas se referiam a coisas vistas e ouvidas por Guimarães
Rosa, que as anotou para que pudesse utilizá-las posteriormente em seus contos. O indício mais
forte de utilização posterior dessas observações se refere a anotações feitas ─ seguindo os moldes
dos diários ─ nas páginas 4 e 5 do caderno:
9.VI.58
 Às 6hs – O céu esplêndido a Oriente. Logo de descora.
 6hs20 – chega voando o tucano
 6hs30 – sai o sol
 A árvore “tucaneira”
 Às 7hs30 - O tucano tinha voltado. Se assustou, talvez, com nossas
vozes altas, anunciando-o. Vôa embora para perto. Seu vôo roçando
forte: chéuchéuchéu (chego-chego-chego), de ave pesada. O bico
florido – parece uma (flor de) parasita. [grifo meu]
A transposição desta cena vista em 1958 para a literatura rosiana é encontrada no conto “Os
Cimos”, em que o aparecimento de um tucano é descrito da seguinte maneira:
A uma das árvores, chegara um tucano, em brando batido horizontal. Tão
perto! O alto azul, as frondes, o alumiado amarelo em volta e os tantos
meigos vermelhos do pássaro – depois de seu vôo. Seria de ver-se: grande,
de enfeites, o bico semelhando flor de parasita. (ROSA, 2005: 204)
O bico do tucano, semelhante a uma flor de parasita, consta tanto no caderno quanto no
conto, bem como a “erupção do sol, carcomendo a linha” (E-25: 2), cuja representação gráfica feita
por Guimarães Rosa no caderno foi reproduzida inclusive na capa de Primeiras Estórias e
transformada, no texto, na bela passagem reproduzida a seguir:
Mas a gente nem podendo esfriar de ver. Já para o outro imenso lado
apontavam. De lá, o sol queria sair, na região da estrela-d’alva. A beira do
campo, escura, como um muro baixo, quebrava-se, num ponto, dourado
rombo, de bordas estilhaçadas. Por ali, se balançou para cima, suave, aos
430

Material catalogado e disponível para pesquisa no IEB – Instituto de Estudos Brasileiros/USP.
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ligeiros vagarinhos, o meio-sol, o disco, o liso, o sol, a luz por tudo. Agora,
era a bola de ouro a se equilibrar no azul de um fio. (ROSA, 2005: 205)

Ilustração de Luís Jardim para Primeiras Estórias feita com
base em desenho de Guimarães Rosa presente no caderno
Regional (E-25).
Guimarães Rosa não deixa de mencionar em seu conto outros aspectos da viagem
destacados no caderno, tais como a “árvore tucaneira” e o barulho que se instalava com a chegada
do pássaro:
Mas esperava; pelo belo. Havia o tucano – sem jaça – em vôo e pouso e
voo. De novo, de manhã, se endereçando só àquela árvore de copa alta, de
espécie chamada mesmo tucaneira. E dando-se o raiar do dia, seu fôlego
dourado. Cada madrugada, à horinha, o tucano, gentil, rumoroso: ...
chégochégochégo... – em voo direto, jazido, traçado macio no ar (....).
(ROSA, 2005: 205-206).
A transformação das memórias em literatura se dá através de um longo processo de
construção. Guimarães Rosa não utiliza a “matéria-prima” dos diários e cartas sem que haja grande
parcela de refinamento, de depuração das ideias e do próprio idioma. Em carta enviada a seu tio e
amigo Vicente Guimarães, o escritor mineiro explica a especificidade de seu projeto literário que,
apesar de ser por vezes mal recebido no Brasil, se filiava a uma tendência europeia em voga no final
da década de 1940:
... toda arte, dagora (sic) por diante, terá de ser, mais e mais, construção
literária. Já estamos nos tempos novos, já estávamos reabilitando a arte,
depois do longo e infeliz período de relaxamento, de avacalhação da língua,
de desprestígio do estilo, do primitivismo fácil e de mau gosto. [...]. Nisso,
aliás, como em tudo o mais, o que se passa aqui é mero reflexo do que vai
pelos países cultos. A palavra de ordem é: construção, aprofundamento,
elaboração cuidada e dolorosa da “matéria-prima” que a inspiração fornece,
artesanato! (ROSA apud GUIMARÃES, 2006: 134)
A partir dos elementos expostos, pode-se inferir que as observações produzidas no caderno
Regional foram fartamente utilizadas por Guimarães Rosa na feitura de seus textos. Elas fornecem,
além disso, uma ideia do modo como se desenvolvia o processo de criação do escritor, que parecia
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unir pequenas frases, expressões e ideias em torno de um tema previamente elaborado (grande parte
das frases de seus cadernos leva ao lado os títulos dos contos em que poderiam ser posteriormente
utilizadas).
Como afirma Maria Célia Leonel,
[...] o escritor mineiro, além de conservar “sempre os ouvidos atentos” e de
escutar “tudo o que podia”, amplia, em muito, e modifica a atividade de
retenção, de conservação do mundo do sertão e também de outros mundos.
Não bastando a memória pessoal, cuida de anotar o que vê, ouve e lê nas
cadernetas e em muitos outros tipos de suporte: cadernos, folhas soltas,
pedaços e pedacinhos de papel. (LEONEL, 2006: 256)
Esta prática de anotar tudo o que via, lia e ouvia era mais constante durante as viagens. A
excursão de Guimarães Rosa retratada no caderno E-25 parece ter sido de fato marcante, tanto que
escreve a seus pais, em 5 de julho de 1958, uma carta em que relata a alegria de ter estado em
Brasília no início de junho. Depois de descrever quão agradável era o clima da nova capital, o
escritor fala sobre seu fascínio pelo tucano que costumava ver todos os dias no céu da cidade:
[...] acordava cada manhã para assistir ao nascer do sol, e ver um enorme
tucano, colorido, belíssimo, que vinha, pelo relógio, às 6hs. 15’, comer
frutinhas, durante dez minutos, na copa alta de uma árvore pegada à casa,
uma “tucaneira”, como por lá dizem. As chegadas e saídas desse tucano
foram uma das cenas mais bonitas e inesquecíveis de minha vida.431
Não é novidade o fato de que Guimarães Rosa conservava diários e cadernos de anotações.
Também há muito se sabe que o autor coletava expressões do falar popular, bem como
peculiaridades de lugares, animais e pessoas para utilizar em sua obra. Essa é uma prática comum
entre escritores, e o mineiro de Cordisburgo seguiu a tradição. Guimarães Rosa foi mesmo um
pouco mais audacioso, pois pedia observações também ao seu pai e à sua esposa. Em outra carta
enviada a Florduardo Rosa, por exemplo, o filho agradece pelas contribuições enviadas até então,
explica que costuma passá-las para um caderno, classificando-as e ordenando-as para utilizá-las em
futuros livros, e se queixa porque o pai há algum tempo não enviava novas cartas com notas
semelhantes:
É melhor ir pedindo [informações] aos punhadinhos, a varejo, para ver se o
senhor se anima a restabelecer o fornecimento... Como já expliquei, não se
trata de pequenas histórias ou casos, que dariam mais trabalho ao senhor,
para selecionar, recordar e fixar. O que utilizo são indicações sobre tipos,
costumes, descrições de lugares, cenas; vestimentas, métodos de trabalho,
431

Guimarães Rosa, em carta enviada a seu pai, Florduardo Rosa, em 5 de julho de 1958. (ROSA.V., 1999: 222)
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palavras, termos e expressões curiosas ou originais, etc. etc. O senhor
manda? Obrigado432.
De maneira semelhante, em missiva de 1946, Guimarães Rosa faz um pedido a Aracy: que
não descrevesse por carta os belos passeios que fizesse, “deixando para contar e recontar tudo
depois”. O autor sugere que a esposa poderia, por outro lado, “tomar notas interessantes [...] a
aproveitar para outros livros” que viriam a ser escritos. Mais adiante, diz que pediria a ela “pelo
menos mais umas duas excursões, diferentes, especialmente para [...] tomares nota das paisagens e
fornecê-las ao teu maridinho, para o nosso próximo livro” (ROSA apud CAVALCANTE; MINÉ,
2008: 432-433).
As passagens acima assinaladas indicam, portanto, que o autor não se valia apenas da
própria memória, mas também das lembranças das pessoas próximas, para compor seus livros. Fica
mais claro, inclusive, que o escritor via seu pai e sua esposa como “fornecedores oficiais”,
responsáveis por enviarem notas de viagens e mesmo por saírem a campo em busca de material para
sua obra. É interessante destacar este aspecto, pois ele se configura como um contraponto à imagem
do escritor genial e autossuficiente, que se trancaria no próprio gabinete desenvolvendo ─ sem a
ajuda de nada além de sua própria inspiração ─ uma ficção absolutamente original.
De acordo com Ygor Raduy,
Em oposição à objetividade documental, que toma como base as
manifestações de uma realidade rasteira − fenômeno freqüente em nossa
tradição literária (vide a longa tradição naturalista em nossas letras) − a
literatura de Rosa, ao mesmo tempo em que funda suas raízes nas
peculiaridades de um ethos muito particular − o sertão de Minas − insinuase em direção à dissolução de parâmetros realistas de composição. A voz
lírica aí presente atua como desconstrutora dos esquemas tradicionais de
representação literária e instaura uma estética anti-normativa, muito
próxima à poesia e ao mito, cuja especificidade reside no perene esforço de
invenção, via palavra poética, de um universo dotado de leis próprias.
(RADUY, 2007: p. 5)
As anotações que o autor fazia e pedia a amigos e parentes serviam em sua obra como
“fornecimento de cor local, pitoresco e exatidão documental, que são coisas muito importantes da
literatura moderna” (ROSA apud ROSA, V., 1999: 180), como afirmou em carta ao pai. Deste
modo, o próprio autor esclarece que tinha uma proposta literária que dependia destes elementos
para se efetivar com sucesso. Talvez esta fosse a causa da “ânsia de tudo registrar”, que, como diz
432

Guimarães Rosa, em carta enviada ao pai em 5 de julho de 1956. (ROSA. V, 1999: 215)
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Ana Luiza Martins,
[...] é evidenciada não apenas por seu produto – o volume espantoso de
documentos de seu Arquivo ─, mas também pelos relatos de seus amigos
mais próximos: “O Rosa vivia com um lápis e papel tomando nota de
conversa” (Cícero Dias); “Qualquer expressão que ele ouvisse, que fosse
estranha ao conhecimento dele, ele anotava” (José Saturnino, fazendeiro de
Cordisburgo); “Ele viajava anotando as palavras para não perder” (Paulo
Dantas); “Às vezes na rua, conversando, ele parava, tirava um pedaço de
papel e anotava qualquer coisa, qualquer ideia ele tomava nota. Ele me dizia
assim – Às vezes você tem uma ideia muito bonita mas ela não se repete”
(Geraldo França de Lima). (MARTINS, 2006: 193).
É importante notar, no entanto, que sua literatura, mesmo inserida nesse projeto modernista,
tinha algumas especificidades. Guimarães Rosa, apesar de ter se entusiasmado com Macunaíma,
por exemplo, criticava cruelmente certos aspectos da obra de Mário de Andrade, como se pode
conferir em carta enviada pelo escritor mineiro a Mary Lou Daniel (em 1964):
[Mário] partiu de um desejo de abrasileirar a todo custo a língua, de acordo
com postulados que sempre achei mutiladores, plebeizantes e
empobrecedores da língua, além de querer enfeiá-la, denotando irremediável
mau gosto. Faltava-lhe, a meu ver, finura, sensibilidade estética. Apoiava-se
na sintaxe popular – filha da ignorância, da indigência, e que leva a frouxos
alongamentos, a uma moleza sem contenção (ao contrário, procuro a
condensação, a força, as cordas tensas). Mário de Andrade foi capaz de
perpetrar um “milhor” (por melhor) – que eu só seria capaz de usar como
referência a “milho”. 433
Deste modo, Guimarães Rosa critica o projeto de Mário de Andrade que, apesar de partir de
um princípio bastante semelhante ao que o próprio escritor mineiro mantinha, apresentava um
desenrolar diverso. Ambos os escritores buscaram inspiração no falar popular, mas Guimarães Rosa
teria subvertido a sintaxe, enquanto Mário de Andrade teria apenas transposto para a literatura
determinados aspectos “pobres” da língua falada.
A pesquisadora Maria Leonel propõe uma leitura dessa conversão do falar popular e das
lembranças de Guimarães Rosa em literatura:
Vejamos como elementos do Arquivo podem chegar à obra de Guimarães
Rosa, espaço de aproveitamento das memórias registradas. Uma das
possibilidades dessa operação é, na obra, o escritor casar a memória do
sertão mineiro com outra memória, a da antiguidade Greco-latina, que
433

ROSA, 2006, p. 221. In: COSTA, Ana Luiza Martins. “Via e viagens: a elaboração de Corpo de baile e GSV”.
Cadernos de Literatura Brasileira. João Guimarães Rosa. Instituto Moreira Salles. São Paulo, n. 20-21, dez. 2006:
187-225.
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nunca deixou de estar presente na vida ocidental, mesmo que disso não
tenhamos consciência. (LEONEL, 2006: 260)
Com efeito, numerosos estudiosos consideram que os contos apresentam aspectos da
memória pessoal de Guimarães Rosa e que, ao mesmo tempo, houve uma impregnação da cultura
popular pela cultura erudita na obra do autor mineiro. As lembranças do Menino de “As Margens da
Alegria” e de “Os Cimos”, por exemplo, parecem ter relação com um passado mitológico, edênico
ou primordial, esquecido pelos adultos. O próprio escritor defende que “a queda do homem – [é]
símbolo (entre outras coisas) da saída da infância (aquisição da razão). Ou, por outra, a vida do
homem recapitula a história da espécie (adâmica)”434. Nesse sentido, é possível inferir que a
infância pode ser representada em seus contos como o momento em que os homens ainda não
experimentaram a “Queda”, não se desligaram do “Uno”, ou do “Todo”. Para André Luiz Barros da
Silva, “essa ressurgência oceânica abissal do menino no homem, da infância no adulto é uma das
alegorias de Rosa para uma busca do originário em meio ao caos universal”. (SILVA, 2006: 66)
Guimarães Rosa, como se sabe, afirmava que os aspectos concretos de sua obra escondiam o
trampolim para o salto mortale, ou seja, que os detalhes da vida cotidiana dos personagens se
configurariam como instrumentos para comunicar o “sovrassenso”, o sentido transcendente e
superior de suas narrativas. Desta maneira, as recordações utilizadas em seus escritos podem ser
consideradas como canais construídos para falar de uma memória muito mais profunda e complexa
que aquela facilmente reconhecida em seus contos.
Na análise de “As Margens da Alegria” e “Os Cimos” é preciso destacar que
O simbolismo da viagem, particularmente rico, resume-se, no entanto, na
busca da verdade, da paz, da imortalidade, da procura e da descoberta de um
centro espiritual (...). A viagem exprime um desejo profundo de mudança
interior, uma necessidade de experiências novas, mais que um deslocamento
físico [...], muitas vezes simboliza uma aventura e uma procura, quer se trate
de um tesouro ou de um simples conhecimento concreto e espiritual
(CHEVALIER, 2009: 952).
A viagem realizada pelo Menino provoca muitas transformações e dá origem a inúmeras
lembranças. Segundo Faria, “a memória é a potência poética da catábase, concebida como a descida
imaginária ao subterrâneo mundo dos fenômenos originários”. (FARIA, 2004: 4-5). De acordo com
a autora, nas “Margens da Alegria” ocorre uma descida ao mundo subterrâneo, enquanto “Os
Cimos” apresenta movimento contrário: o Menino que fez, no primeiro conto, o percurso que vai da
434

ROSA, E-18: 199.
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alegria (da viagem) à tristeza (o confronto com as terríveis ideias da morte e da crueldade), inverte o
caminho e realiza, na última narrativa, a travessia da tristeza (pela doença da mãe) à alegria (com o
aparecimento do tucano e o restabelecimento da mãe). Cabe salientar que outros estudiosos
concordam com essa interpretação do conto. Kathrin Rosenfield já havia advertido que no interior
do conjunto de Primeiras Estórias,
[...] o narrador aprofunda o mesmo tema: ele incorpora diversas modulações
do núcleo narrativo judaico-cristão da travessia e do exílio, enquanto
esforços de recuperação da totalidade ou da intensidade perdidas por
intermédio do merecimento, da ascese física e espiritual. (ROSENFIELD,
2006: 156)
De acordo com Betina da Cunha, no decorrer de “As Margens da Alegria”,
O olhar crítico e objetivo tende a observar que tal narrativa explora, com
graça e maestria, as fronteiras entre a ficção e a não ficção, trazendo nesse
testemunho, uma memória afetiva, transformada em uma verdade possível e
contada por um observador-narrador que, na realidade, representa um
mediador entre diferentes subjetividades [...] que propiciou a localização e
revisitação de um comportamento primitivo, ancestral e mítico, na vida e no
exercício dessa modernidade que o homem moderno está fadado a dominar
e sobreviver. (CUNHA, 2009: 78)
Suzi Sperber, por sua vez, defende que os contos de Primeiras Estórias parecem reintroduzir
“o mito da regeneração universal” (que não deve ser confundido com uma regeneração periódica e
indefinidamente repetível como a das sociedades primitivas435). Para a autora, “a trajetória da vida
precisa de uma iniciação e [...] ela consiste em enfrentar a morte, e vencê-la” (SPERBER, 2009, p.
297). Ora, o que se vê nestes dois contos senão a superação do Menino? Nas duas narrativas estão
presentes os princípios do limite, da regulação e da morte (catábase), bem como os da vida e da
superação (anábase)436. Na parte do conto intitulada “O Desmedido Momento”, o Menino, ao
receber o chapeuzinho que restou de seu brinquedo perdido, o “Macaquinho” (que era tratado como
gente), compreende que
[...] não estava perdido, no sem-fundo escuro do mundo, nem nunca.
435

De acordo com Mircea Eliade, as sociedades arcaicas manifestam a necessidade de regenerar-se periodicamente,
por meio da anulação do tempo. A duração pode ser parada periodicamente através da inserção, por meio de ritos, de
um tempo que não pertence ao presente histórico. Assim, “coletivos ou individuais, periódicos ou espontâneos, os
rituais de regeneração sempre compreendem, em sua estrutura e significado, um elemento de regeneração através
da repetição de um ato arquetípico, em geral o ato cosmogônico”. (ELIADE, 2004: 77).
436
Os temas da catábase (descida aos infernos) e da anábase (ascensão) na obra de Guimarães Rosa foram tratados
por Maria Lúcia Faria. Cf. FARIA, Maria Lucia Guimarães de. “A eurritmia dos contrários em Tutaméia”. In: SECCHIN,
Antonio Carlos et al. (org.). Veredas no sertão rosiano. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007: 225-245.
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Decerto, ele só passeava lá, porventuro e porvindouro, na outra-parte, aonde
as pessoas e as coisas sempre iam e voltavam. O Menino sorriu do que
sorriu, conforme de repente se sentira: para fora do caos pré-inicial, feito o
desenglobar-se de uma nebulosa. (ROSA, 2005: 208)
Assim, o personagem do conto acredita que a morte não existe: as pessoas e coisas vão para
uma “outra-parte”, de onde voltarão um dia. Este pensamento é que mantém a ordem e a paz de
espírito do Menino, que, ao contemplar essa Verdade, se sente fora do “caos pré-inicial”. Nesta
passagem é possível constatar elementos fortes de anábase na literatura rosiana. Estes aspectos,
unidos aos de catábase do primeiro conto, deixam transparecer que não é absurdo inferir resquícios
do mito de Orfeu (de sua descida ao Hades) nos contos de Guimarães Rosa. “As Margens da
Alegria” e “Os Cimos” tratam de duas viagens realizadas pelo Menino: a viagem à zona de dor e
desconforto e o retorno ao universo que já lhe era familiar. Segundo Adriana Precioso,
A temática da viagem nos contos “A Margem da Alegria” e “Os cimos” traz
em si uma série de significados, o deslocamento conota a ideia de mudança
e transformação, um aprendizado por meio um rito de iniciação para que, na
sua volta, o olhar sobre o mundo tenha sido transformado pela experiência
vivida. Há nesse processo uma fabulação do cotidiano. (PRECIOSO, 2008:
6)
Jacyntho Brandão acredita que o tema da viagem como forma de revelação é constante nas
narrativas relacionadas ao orfismo, pois “o helenismo entenderá Orfeu principalmente como aquele
que, viajando ao país dos mortos, teve a revelação das últimas coisas e ensinou-as aos homens”.
(BRANDÃO, 1990: 34).
Segundo Mircea Eliade, “pelo simples fato de ouvir um mito, o homem esquece sua
condição profana, sua “situação histórica” (ELIADE, 2002: 54), pois o
[...] mito retira o homem de seu próprio tempo, de seu tempo individual,
cronológico, “histórico” ─ e o projeta, pelo menos simbolicamente, no
Grande Tempo, num instante paradoxal que não pode ser constituído por
uma duração. O que significa que o mito implica uma ruptura para o Grande
Tempo, para o Tempo Sagrado. (ELIADE, 2002: 54)
Deste modo, Guimarães Rosa pode ter utilizado ambos os contos com o objetivo de
privilegiar o metafísico e o mitológico em detrimento do histórico, do “terra-a-terra”. Se, por um
lado, as estórias falam de um Menino que é afetado pelas recordações daqueles dois períodos de sua
vida, por outro, as narrativas escondem sentidos ocultos, ligados a uma fuga do concreto, do
contingente e do efêmero para o abstrato, o transcendente e o eterno. Um exemplo desse fenômeno
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é aquele momento em que Menino “se lembrava sem lembrança nenhuma” (ROSA, 2005: 204) e é
assolado, durante o período em que sono e vigília se misturam, pela recordação da Verdade
vislumbrada em outro mundo:
E, vindo o outro dia, no não-estar-mais-dormindo e não-estar-aindaacordado, o Menino recebia uma claridade de juízo ─ feito um assopro ─
doce, solta. Quase como assistir às certezas lembradas por um outro; era que
nem uma espécie de cinema de desconhecidos pensamentos; feito ele
estivesse podendo copiar no espírito ideias de gente muito grande. Tanto,
que, por aí, desapareciam, esfiapadas. (ROSA, 2005: 203)
Assim, Guimarães Rosa teria transfigurado certos aspectos de suas memórias, que, envoltas
por uma narrativa em torno do tema da “viagem”, poderiam retratar não uma simples viagem para
Brasília e as lembranças que o passeio naturalmente encerraria, mas uma representação da viagem
da alma após a morte, e das lembranças que os homens esquecem quando vão ao Hades e bebem da
fonte do esquecimento.
É sintomático o trecho que compreende o diálogo travado entre o Menino e o Tio no final de
“Os Cimos”, quando terminam a viagem de volta para a casa da mãe:
─ “Chegamos, afinal” ─ o Tio falou.
─ “Ah, não. Ainda não...” ─ respondeu o Menino.
Sorria fechado: sorrisos e enigmas, seus. E vinha a vida. (ROSA, 2005: 206)
O Tio representa o homem comum, que tem pressa de chegar e olha o relógio, que não
reconhece ou não se lembra das verdades antevistas: para ele, o cotidiano e os acontecimentos
passageiros são a realidade. O menino, tendo vislumbrado outros “enigmas”, compreende que a
viagem não tem fim e que há sempre outro lugar, aquele para onde vão os homens quando a jornada
parece já ter acabado. Assim, num só parágrafo, Guimarães Rosa exerce com maestria o dom de
condensar dois aspectos de sua literatura: a simplicidade da vida diária e a transcendência percebida
por poucos leitores.
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REPRESENTAÇÃO DE ESCRAVIDÃO NAS CRÔNICAS DE MACHADO DE ASSIS
Roberto da Silva437

INTRODUÇÃO

Esse artigo científico aborda questões relativas à escravidão nas crônicas de Machado de
Assis. Duas dessas produções literárias foram respectivamente publicadas, nos dias “16 de outubro
de 1892” e “19 de maio de 1888” na “Gazeta de Notícias”438.
A “Gazeta de Notícias” foi um jornal no qual foi relevante a colaboração do literato. Era um
veículo jornalístico que promovia o desenvolvimento das letras da corte imperial. Além disso,
segundo Clara Miguel Asperti, era “um jornal barato, de ampla informação” e que era republicano e
abolicionista. Assim nesse jornal colaborou em “Bons Dias”.
A outra crônica é “datada de 20-21 de maio de 1888”, publicada no jornal “A Imprensa
Fluminense”. Ela retrata a abolição inevitável. Para interpretar essa narrativa, é interessante analisar
os elementos que se constituem em “influências” ressignificadas, aliadas ao pensamento filosófico e
bíblico para abordar “o vilão fundo do homem, o lado mau da natureza humana” (COUTINHO,
1959: 96) no final do século XIX.
Essa crônica começa com os “Bons dias” do narrador. A autoria dela era desconhecida, mas
foi possível identificar como autor dela o próprio Machado de Assis. Nela, tinha os cumprimentos
do narrador já conhecidos do público leitor.
Começa com o habitual “Bons dias”! E, se isto não fosse o bastante, o estilo
e o conhecimento profundo da Bíblia serviriam como indicação de autoria.
Foi publicada num jornal especial, intitulado A Imprensa Fluminense, para o
qual colaboraram jornalistas de vários órgãos. Foi republicada por Carlos
Drummond de Andrade, em 1958; tarde demais, também, para ser
437
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As três crônicas em análise nessa pesquisa se encontram distribuídas em dois livros. Duas crônicas se encontram
republicadas num livro de antologia de contos, de crônicas e de trechos de romances, acompanhados de
comentários críticos de estudiosos machadianos. Ou seja, as crônicas que falam sobre o escravo Pancrácio e a da
“alegoria” dos burros e dos bondes estão nas páginas117-118 e 112-114 do livro antológico “Machado de Assis”.
Nele se encontram organizadas por Alfredo Bosi contribuições de diversos pesquisadores. A outra crônica que faz
parte do conjunto analítico desse artigo, foi publicada no jornal “A Imprensa Fluminense”, encontrada no livro
“Machado de Assis: História e Ficção” de John Gledson. Nele é transcrita por esse crítico literário em sua forma
integral, exatamente pelo conteúdo bíblico dela parodiado pelo escritor.
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mencionada na bibliografia de Galante de Sousa (GLEDSON, 2003: 150151).
“A crônica é normalmente considerada como um texto perecível”, porém, com as crônicas
de Machado de Assis, isso não acontece, nelas “ainda tem atualidade, pois ele conseguiu extrair
reflexões de fatos corriqueiros”. E, por conta dessa especificidade significativa, elas são usadas aqui
nas análises sobre a escravidão na segunda metade do século XIX.
O trabalho com a literatura como fonte histórica é possível por conta da diversificação das
fontes. E nesse caso, ela é interessante para problematizar as especificidades do texto literário e do
conhecimento histórico e as aproximações.
A literatura se utiliza de figuras de linguagens para efeitos estéticos e maior liberdade de
criação ficcional por meio da narrativa, que se realiza na “linguagem”, porém impregnada de
“significados sociais”. Esses “significados sociais” são relevantes para a história, pois a literatura
possui historicidade fundamental para a problematização da sociedade em que ela se encontra
inscrita. Sem a liberdade de criação ficcional, a história, assim como a literatura, só se dar por meio
dos “jogos da linguagem” (NUNES, 2010: 163) no trabalho com as fontes históricas. “A história é
uma construção, um relato, que como tal, põe em cena tanto o presente quanto o passado” (SOUSA,
2007: 5). Nesse caso, as crônicas passam a serem aqui fontes relevantes para abordar as ações dos
escravocratas, envolvendo a atuação dos escravos enquanto sujeitos ativos. A crônica é significativa
para pensar as relações entre história e literatura.

O ofício do historiador, contudo, nos faz olhar para as crônicas passadas
como registros sensíveis de um tempo e nelas procurar realizar aquela
ambição de captar o sentido das ações e das formas dos homens do passado
perceberem a si próprios e ao mundo Para o historiador do presente a
crônica se oferece como um exercício imaginário para a apreensão das
sensibilidades passadas (JATAHY, 1997: 31).
Essas narrativas literárias são importantes para entender as mudanças no Rio de Janeiro.
Nessa linha de raciocínio, Machado de Assis “não nega a mudança, mas não a chama de progresso”,
pois era visível o “conservadorismo da classe dirigente”.
Nesse contexto histórico, as ações filantrópicas podem ser problematizadas pela crônica
publicada no dia “19 de maio de 1888” em “Bons Dias”. Nela é relatado o caso do escravo
Pancrácio alforriado antes mesmo da promulgação da Lei Áurea de 1888, nesse ato se encontram os
sentidos de generosidade divulgada na “imprensa”. Assim, dentro das circunstâncias sociais e das
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demandas econômicas, segundo John Gledson, “a abolição não é um movimento da escuridão para
a luz, mas a simples passagem de um relacionamento econômico e social opressivo para outro”.
Nessas problemáticas sobre a escravidão, é indispensável levar em conta as concepções de
liberdade na crônica de 1892 sobre os bondes puxados pelos burros falantes. Esses burros refletem
sobre a liberdade numa relação com o sistema escravista e ainda falam sobre uma lei contra o uso
do chicote (VITAL, 2012: 129) no castigo desses animais. O chicote se aproxima da “legislação”
escravista.
O PROBLEMA DO “ABSENTEÍSMO” DE MACHADO DE ASSIS

A partir dos estudos de Magalhães Júnior publicados nas décadas de 1950 e
seguintes, a tese do absenteísmo político de Machado de Assis vem sendo
relativizada e, mesmo, questionada por críticos como Brito Broca (1957),
Astrogildo Pereira (1960), Raimundo Faoro (1976), entre outros. Roberto
Schwarz (1977) analisa a inserção histórica da obra, a partir de seus vínculos
estruturais com o modo de organização da sociedade brasileira do Segundo
Reinado (GLEDSON, p. 2003: 263).
Machado de Assis nasceu em “21 de junho de 1839”, na “chácara do Livramento”. Os pais
dele, nesse sentido foram “agregados” da família barrosa no “Morro do Livramento”. Com certeza,
essa condição social influenciou na formação dele enquanto intelectual da corte imperial. Ele
trabalhou na tipografia de Paula Brito e, além disso, entra na redação do jornal “Marmota
Fluminense” onde publicou a primeira poesia “Ela” em 1855 (TRIGO, 2001: 107). E participa na
“Sociedade Petalógica”.
Em seguida, trabalhou na “Tipografia Nacional do Rio de Janeiro” de onde saiu com o apoio
de Quintino Bocaiúva para a redação do “Diário do Rio de janeiro” (GRANJA, 2000: 32). “Em
1869”, Machado de Assis se casou com Carolina Xavier de Novais, uma “portuguesa” que veio para
o Brasil talvez com o intuito de cuidar do irmão poeta Faustino Xavier Novais (STEIN, 1984: 119).
É indispensável discutir o “absenteísmo” machadiano. A tradição crítica, antes de 1950,
considerava que Machado de Assis não se posicionava politicamente sobre “questões de seu
tempo”, a exemplo da escravidão e dos movimentos abolicionistas. Além disso, as obras do literato
eram vistas desprovidas da “fauna e flora”, tão valorizadas por outros literatos (ELISÂNGELA,
2007: 18) na segunda metade do século XIX.
Essa visão crítica vem sendo questionada desde o século XX com Brito Broca, com
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Raimundo Faoro, depois com John Gledson, com Roberto Schwarz, com Sidney Chalhoub, entre
outros. Esses pesquisadores fazem uma releitura das obras machadianas. Nesse raciocínio se
encontra o trabalho (se encontra na bibliografia dessa pesquisa) de Jorge Leite de Oliveira que se
vale da história nas interpretações das crônicas machadianas sobre a escravidão. Nessa prática
interpretativa envolvem a história e a literatura.
Nesse caso, Machado de Assis não seria um absenteísta como queriam dizer os primeiros
críticos literários, pois nos seus textos ficcionais são encontradas “questões de seu tempo e de seu
espaço”. Por exemplo, “o culto a Tiradentes, a questão Christie, a Guerra do Paraguai, a política, o
imperialismo e, claro, a abolição” (CAMPOS, 2008: 114). Além disso, a revolta de Canudos na
crônica “canção de piratas”, o patriarcalismo brasileiro, entre outras experiências históricas em que
envolvem o Brasil.
Sobre a escravidão, é indispensável levar em conta a “poética de dissimulação” das
produções literárias dele.

O tratamento enviesado, indireto; os negaceios verbais e as alfinetadas
ligeiras, mas cortantes; o discurso irônico substituindo a fala explícita ou
peremptória; o enfoque universalizante de questões nacionais; a paródia de
mitos e narrativas fundadoras de hegemonias; o desmascaramento da classe
senhorial pela sátira dos detentores do poder; e tudo isto vazado numa
linguagem marcada por disfarces de toda ordem, aí incluso o do próprio
foco narrativo (DUARTE, 2007: 272-273).
Essas especificidades se encontram aliadas com a ironia marcada pelas sutilezas e pelo
humorismo. O humorismo é uma das “influências” (que foram ressignificadas pelo escritor) na obra
do escritor advindas das obras inglesas dos séculos XVII, XVIII e XIX (COUTINHO, 1959: p.14).
O humor é mesclado com “melancolia” marcado pelo pessimismo e pelo ceticismo filosófico
(MAIA NETO, 2007: 15-33). Assim, “o discurso irônico” dificultou a visão de um Machado de
Assis “político” (ELISÂNGELA, 2007: 21).
O “absenteísmo” vem sendo questionado pelas releituras feitas pelos representantes da
crítica contemporânea, sendo a história uma das ciências humanas importantes para essa tarefa
crítica. Isso abre espaço para outras “interpretações críticas da obra machadiana” (VITAL, 2012:
27-30), em que são apontadas as lutas de Machado de Assis contra a escravidão. As lutas dele,
contra a escravidão se deram de forma diferenciada sem “uma aura declamatória ou emotiva”,
através dos escritos ficcionais.
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OS BURROS E OS BONDES

A crônica em questão fala da problemática dos transportes no que concerne aos bondes que
até então eram de tração animal. Mas, com o avanço tecnológico, eles são eletrificados e esse caso é
bem retratado de forma literária por Machado de Assis. Essa experiência literária é prenhe de
historicidades sobre a corte imperial, sendo o bonde eletrificado símbolo de progresso tecnológico e
científico e de status econômico, mas também da “abolição da escravidão”. Então, o narrador da
crônica não deixa de registrar por escrito o primeiro bonde elétrico, anotando suas impressões sobre
o deslocamento do mesmo na via férrea.

Não tendo assistido à inauguração dos bonds elétricos, deixei de falar neles.
Nem sequer entrei em algum, mais tarde, para receber as impressões da nova
tração e contá-las. Daí o meu silêncio da outra semana. Anteontem, porém,
indo pela praia da lapa, em um bond comum, encontrei um dos elétricos, que
descia. Era o primeiro que estes meus olhos viam andar (ASSIS, 1982: 112).
A preocupação aqui com essa narrativa curta é com a representação alegórica dos burros em
questão, pois são eles que se aproximam da problemática do sistema escravista.
Na narrativa literária, os escravos eram vistos pelos escravistas como animais
(CHALHOUB, 2003: 32). Ou seja, os burros falantes, capazes de filosofar de forma política
(VITAL, 2012: 126-131), representam alegoricamente os escravos.

Selma Vital faz uma

consideração sobre isso, ou seja, “o escritor não se filia ao discurso hegemônico que tinha os negros
como seres inferiores, pois estes são providos da língua dos Houyhnhnms".
Na crônica da “alegoria” dos burros, Machado de Assis dar voz aos escravos, pois para o
literato eles têm capacidade de filosofar como forma de autonomia política como já foi mencionado.
Ou seja, têm “criatividades de artistas” por dentro da ordem senhorial estabelecida.

Aqui

em

diálogo com os conceitos de Michel de Certeau, as “estratégias” seriam os mecanismos coercitivos
que se constituem em ideologias senhoriais e as “táticas” seriam o consumo dessas ideologias, a
reciclagem delas e a ressignificação das mesmas, por parte dos escravos e libertos, para a
sobrevivência num “regime escravista”.
Nessa mesma crônica há a referência a lei da proibição da chicotada nos burros, uma vez
que por esse decreto jurídico seria eliminado o chicote nos burros. Isso guarda uma “estreita”
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ligação com a legislação (VITAL, 2012: 129) sobre a situação dos escravos, como a Lei do Ventre
Livre (1871), Lei Sexagenária (1885), a Lei Euzébio de Queiroz (1850) e a Lei Áurea (1888).

Fica sabendo que, quando os bonds entraram nesta cidade, vieram com a
regra de se não empregar chicote. Espanto universal dos cocheiros: onde é
que se viu burro andar sem chicote? Todos os burros desse tempo entoaram
cânticos de alegria e abençoaram a ideia dos trilhos, sobre os quais os carros
deslizariam naturalmente. Não conheciam o homem (ASSIS, 1982: 113).
Nessa produção literária Machado de Assis dar singular atenção às reflexões sobre a
liberdade na relação com a escravidão. O literato se interessou mais pelo “mínimo e o escondido”
(informação da crônica do dia “11 de novembro de 1897”) do “regime” escravocrata sem perder a
visão do todo. Não lhe interessou os “fatos” em si, mas sim os sentidos, as ideias que contribuíram
para a instauração dos mecanismos jurídicos tendo em vista os escravos.
Nessa crônica é relevante identificar as relações do bonde com o progresso tecnológico. “O
bonde elétrico” a “metáfora da Abolição” da escravidão. E interpretar o caso dos burros no contexto
da escravidão e associar a problemática do chicote com as legislações escravistas. Para a
interpretação desse contexto histórico de relações sociais, é imprescindível levar o interesse de
Machado de Assis pelas “misérias” humanas no final do século XIX. Pois Machado de Assis só via
“o vilão profundo do homem”, só via “maldade” nas ações de “filantropia” humana.

O ESCRAVO PANCRÁCIO

O meu plano está feito; quero ser deputado, e, na circular que mandarei aos
meus eleitores, direi que, antes, muito antes de abolição legal, já eu, em
casa, na modéstia da família, libertava um escravo, ato que comoveu a toda
a gente que dele teve notícia; que esse escravo tendo aprendido a ler,
escrever e contar, (simples suposição) é então professor de filosofia no Rio
das Cobras; que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos, não
são os que obedecem à lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao
escravo: és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre
retardatários, trôpegos e incapazes de restaurar a justiça na terra, para
satisfação do céu (ASSIS, 1982: 108).
O escravo Pancrácio439 é um personagem de uma crônica publicada na “Gazeta de Notícias”.
439

Sidney Chalhoub, no livro “Visões da liberdade: Uma história das últimas décadas da escravidão na Corte” fez
considerações críticas sobre essa crônica. Sidney Chalhoub utiliza a crônica como uma fonte histórica para abordar
problemáticas sobre ideologias senhoriais, sobre os movimentos abolicionistas, sobre os movimentos políticos dos
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O literato se vale do tom irônico e sarcástico para abordar a problemática da escravidão na corte
imperial. Na crônica quem fala é um senhor de escravo, o qual se empenha na realização de um ato
bondoso, qual seja alforriar o escravo Pancrácio antes mesmo da promulgação da Lei Áurea de
1888. Nessas explicações analíticas é sempre bom levar em conta o texto de Carlos Faraco “O
mundo que se esconde por fora e se mostra por dentro”. Nessa produção textual desse autor, há a
identificação das problemáticas sobre aquilo que se pode chamar de “bondade dos brancos”.
O senhor de escravo faz um “banquete” para alforriar o Pancrácio, no qual se encontravam
“cinco pessoas”, mas a “imprensa” anuncia “trinta e três (anos de Cristo)”. Essa ação é uma
bondade senhorial impregnada de “violência simbólica” na relação com o liberto. Essa atitude de
segundas intenções, muitas vezes, era digna de publicidade, “creio que estão pintando o meu retrato,
e suponho que a óleo”. Machado de Assis desmascara essa ação hipócrita do senhor de escravo, pois
o ato é interesseiro, “o meu plano está feito; quero ser deputado”. O escravo Pancrácio se tornou
livre, porém continua sendo tratado como antes, recebia “alguns pontapés, um ou outro puxão de
orelhas”.
É interessante observar que a ironia e o humor, inscritos nessa narrativa cronística com
efeitos críticos. Esses recursos literários, de certa forma, são responsáveis pelas dissimulações do
“Bruxo do Cosme Velho”, sendo fundamental levar em conta esses e outros elementos constitutivos
das narrativas machadianas para compreender a complexidade da narrativa machadiana sobre a
escravidão.
A postura política do escritor nessa crônica em análise ajuda a questionar o “absenteísmo”.
O literato foi extremamente irônico no “desmascaramento” dos artifícios senhoriais impregnados de
segundas intenções escusas nos atos pios feitos antes mesmo da Lei Áurea.
Além disso, é possível identificar outra problemática, o caso do destino dos libertos que
viveriam em situações incertas sem planos políticos consolidados para o social (IANNI, 1988: 93).
A crônica se situa nessa circunstância de transformações históricas acentuadas pela legislação do
Ventre Livre.
Essa narrativa literária tem um tom de denúncia da escravidão que Machado de Assis
combateu enquanto escritor militante. O próprio Sidney Chalhoub dar ênfase a militância
escravos e sobre a Lei do Ventre Livre de 1871. E no livro “Machado de Assis Historiador” mostra as militâncias de
Machado de Assis na aplicação dessa lei, que abriu espaços para debates políticos. Por esse tempo, Machado de
Assis era funcionário público “na segunda seção da Diretoria”. São livros relevantes para problematizar e refletir
sobre as obras literárias de Machado de Assis. Esse historiador se diferencia da abordagem do crítico literário John
Gledson, na forma de problematizar a visão dos sujeitos anônimos.
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machadiana enquanto funcionário público empenhado na aplicação da lei do Ventre Livre
(ELISÂNGELA, 2007: 27).

A INEVITÁVEL ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO

21 Está escrito no livro de Elle Haddebarim, também chamado
Deuteronômio, que quando o escravo tiver servido seis anos, no sétimo ano
o dono o deixe ir livre, e não com as mãos abanando, senão com um alforje
de comida e bebida. Este é de certo o unguento lembrado, menos talvez o
alforje e os seis anos (ASSIS, 2003: 153).
A crônica foi publicada nos dias “de 20/21 de maio de 1888” no jornal “Imprensa
Fluminense”. A abolição da escravidão é o foco principal dessa curta narrativa literária. Nessa
crônica há indício de que Machado de Assis tinha um profundo conhecimento da Bíblia, para então
falar sobre os movimentos abolicionistas e sobre os sujeitos históricos que se destacaram no
processo abolicionista. Ou seja, os escravos.
Essa crônica é escrita em versículos e se encontra transcrita no livro “Machado de Assis:
História e Ficção”. Nela há, conforme notas explicativas de John Gledson, a presença dos
antiabolicionistas, que passam a defender a abolição da escravidão. Nos versículos de 1 a 4 da
crônica o narrador diz:

1. No princípio era Cotegipe, e Cotegipe estava com a Regente, e Cotegipe
era a Regente.
2. Nele estava a vida, com ele viviam a Câmara e o Senado.
3. Houve então um homem de São Paulo, chamado Antônio Prado, o qual
veio por testemunha do que tinha de ser enviado no ano seguinte.
4. E disse Antônio Prado: O que há de vir depois de mim é o preferido,
porque era antes de mim (ASSIS, 2003: 151-152).
Nos versículos “Machado insinua a existência de uma identidade pouco lisonjeira entre a
Regente e o governo Cotegipe, que lutou para conservar a escravidão”. Cotegipe e Antônio Prado
foram a favor da conservação da escravidão e logo se tornaram abolicionistas.
A crônica é uma “alegoria” das transformações políticas, econômicas e sociais. E tem como
cerne dessas mudanças os movimentos abolicionistas que, na segunda metade do século XIX,
agudiza-se cada vez mais, preocupando as aristocracias agrárias.
A crônica suscita todas essas problemáticas, pois a abolição da escravidão era inevitável e
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implicava em mudanças estruturais da sociedade. Mesmo assim, essa situação se desdobrava em
outras problemáticas históricas.
Nessa crônica Machado de Assis demonstra um impressionante conhecimento bíblico. Ele
aproveita a Bíblia com grande maestria para escrever a crônica sobre a abolição da escravidão que
se tornou uma das preocupações nos debates parlamentares na corte imperial (GLEDSON, 2003:
156). Machado de Assis era leitor da Bíblia, mas não “esperava nenhuma bem-aventurança futura”,
ficando no plano das “misérias” (impregnada de “certo determinismo universal”), configuradas na
“maldade” humana (COUTINHO, 1959: 61-96).
Além de ser influenciado pelas leituras bíblicas, é possível observar nas produções literárias
dele as “influências” de Blaise Pascal, de Arthur Schopenhauer e de Michel de Montaigne. Esses
filósofos foram de extrema importância na problematização da “alma humana”. Machado de Assis,
tendo em vista esses pensadores, abordou as ações humanas consubstanciadas nas “maldades”
inscritas em feitos muitas vezes bondosos.
Essas reflexões acima ajudam na problematização das práticas dos senhores de escravos e
sobre as condições de sobrevivência dos libertos na sociedade do Rio de Janeiro, no final do século
XIX. Além disso, ajuda a refletir sobre as injustiças sociais, como marcas da escravidão. Essas
problemáticas são impregnadas pela ironia aguda.
(…), assim como a política, a escravidão também era um tema em pauta.
Irônico e sarcástico, machado de Assis enfoca os diversos estágios do
período abolicionista, as manipulações dos senhores, a violência inerente ao
sistema de dominação. Faz isso, ora de forma direta, ou dissimulada, mas
preservando um distanciamento crítico e lançando mão dos recursos de
estilo que lhe eram comuns (TRÍPOLI, 1997: 159).
A citação acima oferece pistas relevantes para interpretar as especificidades literárias,
focando os sentidos do contexto histórico no qual estão os movimentos dos “escravizados” e as
políticas abolicionistas nas relações com o universo senhorial que passava por reconfigurações
históricas no final do século XIX.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As crônicas selecionadas para esse pequeno ensaio científico se dar pela importância na
abordagem da problemática da escravidão. E nesse sentido, questionar a “tese absenteísta” que foi
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propagada pela tradição crítica produzida sobre Machado de Assis como literato desprovido do
ranço político sobre “questões de seu tempo e de seu país”.
Os primeiros críticos lhe acusaram da falta de militância na sua obra pela ausência da
preocupação com a problemática da escravidão. E apontaram as justificativas (identificadas
Elisângela Aparecida Lopes) para tal ato do escritor. Essa discussão se faz presente nos tempos
atuais entre os estudiosos num processo de realização de uma releitura das obras machadianas.
Esses estudiosos vêm fazendo releitura de suas obras tentando por em discussão os
personagens negros que por muito tempo foram esquecidos (ELISÂNGELA, 2007: 165) nos
romances, nas poesias, nos contos e nas crônicas e na crítica teatral.
Esse artigo tem como um dos referenciais teóricos o trabalho de Eduardo de Assis Duarte,
“Estratégias de Caramujo”. Nele o autor elabora comentários críticos acerca dos “posicionamentos
políticos” do “Bruxo do Cosme Velho”. Essa pesquisa também se valeu de outros teóricos
contemporâneos.
Para tanto o literato se utilizou da ironia, do sarcasmo, da sátira de forma reflexiva para
denunciar as injustiças do sistema escravista. Além disso, reconhece os escravos enquanto sujeitos
políticos capazes de filosofar.
Portanto, as crônicas que se constituem em fontes literárias desse ensaio científico são
relevantes na problematização da escravidão, questionando o problema de um Machado de Assis
absenteísta, isto é, desinteressado das questões sobre o “regime” escravista.
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HISTÓRIA E TEATRO: REFLEXÕES ACERCA DA APRESENTAÇÃO DA PEÇA AMOR E
PÁTRIA DE JOAQUIM MANOEL DE MACEDO PELO GRUPO TEATRAL DE
AMADORES CRATENSES (GRUTAC) EM 1942
Marta Regina da Silva Amorim440

Este trabalho tem o objetivo de discutir a utilização do texto teatral como fonte de pesquisa,
relacionando-o ao contexto social em que este foi escrito e encenado. Para isto, propomos fazer a
análise do texto teatral Amor e Pátria de Joaquim Manoel de Macedo que foi encenado na estreia
do Grupo Teatral de Amadores Cratenses em 1942.
Utilizaremos a História Cultural como suporte teórico para o nosso trabalho, pois esta
ampliou a possibilidade de temas, metodologias e fontes a que o historiador pode fazer uso para a
compreensão do passado. Segundo Sandra Jatahy Pesavento (2003) um dos aspectos que mais
contribuiu para dar visibilidade a História Cultural foi “a renovação das correntes históricas e dos
campos da pesquisa, multiplicando o universo temático e os objetos, bem como a utilização de uma
multiplicidade de novas fontes”. (PESAVENTO, 2003:69)
Ao analisar o teatro como objeto de estudo, os vários aspectos envolvidos neste processo
devem ser levados em consideração, inclusive o diálogo com o “código estético”, pois este
elemento seria responsável por diferenciar a obra de arte de outras manifestações humanas. Mesmo
assim, é necessário que além de analisar a obra de arte pelo seu aspecto estético, também seja
analisado o contexto de sua criação:
Caberá ao pesquisador, nestas circunstâncias, ser capaz de reconhecer, por
exemplo, no texto teatral, a linguagem artística utilizada para sua confecção.
Todavia, mesmo sendo imprescindível, esse instrumento não é suficiente,
porque para além do reconhecimento, é de suma importância que o
intérprete compreenda historicamente a criação do código utilizado, bem
como as implicações sociais, políticas e culturais contidas nele. Para tanto
deverá o historiador estar apto a articular o debate estético à sua perspectiva
histórica, a fim de que as mediações sejam construídas e o trabalho
interdisciplinar realizado (PATRIOTA, 2008:42).
A peça Amor e Pátria, escolhida para a estreia do Grupo Teatral de Amadores Cratenses, é
composta por um único ato. Foi escrita por Joaquim Manoel de Macedo em 1859 e caracteriza-se
440
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como um drama histórico. Esta peça foi escrita para as comemorações do aniversário de
independência do Brasil, sendo apresentada no Teatro São Pedro em 7 de Setembro de 1859 na
cidade do Rio de Janeiro. Este texto se insere na primeira década do movimento romântico teatral
brasileiro, tendo como autores que se destacaram neste período: Gonçalves Dias, Joaquim Manoel
de Macedo e Paulo Antonio do Valle. Após a independência do Brasil, o teatro foi diretamente
atingido. Houve um aumento do sentimento nativista e este tipo de teatro foi se adequando ao
momento político pelo qual o Brasil passava. Os valores estavam voltados para a afirmação do
sentimento de nação que se formava:
O ideário romântico adequava-se à expressão do sentimento nacionalista e
libertário, principalmente no período de formação e afirmação da
nacionalidade brasileira e, em seguida, na longa luta pelo fim da escravidão.
Autores que se dedicaram a discutir através do teatro as grandes questões
nacionais lançaram mão seguidamente dos procedimentos românticos
(FARIA, 2012:94).
De acordo com Bosisio (2010) Joaquim Manoel de Macedo (1820-1882) foi um romancista
do Segundo Reinado, e o primeiro autor brasileiro desse gênero a alcançar grande repercussão.
Apesar de uma extensa obra, Manoel Macedo ficou popular pelo seu romance A Moreninha. Seus
textos de caráter romântico trazem a sensibilidade, fantasia e nacionalidade em seu conteúdo. Este
autor teria visto na literatura “uma vida de execução do projeto de construção da nação brasileira”.
Além de romancista, Manoel de Macedo trabalhou em diversos jornais, e foi membro do Instituto
Histórico e Geográfico do Brasil e político. Isto teria tornado possível a sua circulação por diversos
espaços da corte.
.
Joaquim Manoel de Macedo também dedicou-se ao teatro, escrevendo várias peças. É
importante ressaltar que a maioria dos seus romances eram dedicados ao público feminino. Seu
casamento teria também se refletido em suas obras que apresentavam casamentos felizes, com um
tom moralizante e uma esposa dedicada e fiel:
Com estas características Macedo penetrou nos lares das que eram
consideradas boas famílias da sociedade fluminense, onde se cultivava a
leitura, tornando-se um escritor querido do público. Nesses lares eram, em
sua maioria, as senhoras, as donzelas, enfim, as mulheres, que liam esses
romances. Logo, as obras de Macedo circulavam no próprio espaço que elas
descreviam, visto que o próprio escritor ressaltava o tratamento do leitor,
referindo-se sempre a ele como sendo uma leitora, uma senhora (BOSISIO,
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2010:70).
O Romantismo foi utilizado no Brasil como contribuição para a construção de uma
identidade nacional. Algumas peças de Macedo teriam um “forte caráter panfletário a favor do
Partido Liberal, do qual Macedo era membro.” Estas peças, serviriam para “verificar a adesão
pública” com relação á uma determinada ideia política apresentada naquele momento. Estes
romances tinham o “caráter de moralidade e civilidade, que estavam dentro do projeto civilizatório
das elites políticas do Segundo Reinado” (BOSISIO, 2010:72).
Na peça Amor e Pátria Joaquim Manoel de Macedo enaltece a figura de D. Pedro I: “o autor
confronta portugueses e brasileiros pela posse de terra brasileira. A ação passada no dia 15 de
Setembro de 1822 pode ser resumida como um grande mal-entendido que tem mais de comédia do
que drama” (FARIA, 2012:102). Abordando o tema da independência do Brasil, esta peça tem como
personagens: Plácido, Prudêncio, Luciano, Velasco, Afonsina, Leonídia, Senhoras, Cavaleiros e
Povo. Segundo o próprio texto: “O teatro representa uma sala ornada com luxo e esmero em relação
à época. Duas portas ao fundo, uma dando saída para rua, e outra comunicando com uma sala;
portas a direita, janelas à esquerda” (MACEDO, 1979:03). Apesar de todo o enredo da peça se
desenrolar em um único cenário, ao longo do espetáculo são apresentados sons que traduzem o que
estaria acontecendo na rua, como o rufar de tambores que chamam os “guerreiros” para lutar pela
Pátria e gritos da população que exaltam a chegada de D. Pedro I ao Rio de Janeiro.
Neste texto, Luciano, o noivo de Afonsina, representa os corajosos que lutaram a favor da
pátria: “Plácido – Luciano cumpre o seu dever: a causa que adotou é a de sua pátria, e se morrer por
ela será um mártir, um herói; nunca, porém, um louco” (MACEDO, 1979:9). Já Prudêncio, tio de
Afonsina, é ridicularizado por fugir à luta em favor da pátria:
Plácido, Leonídia e Afonsina – Avante! Avante! Prossiga!
Chama o tambor os guerreiros!
Prudêncio – Estou com dor de barriga.
Leonídia – Que tremor é esse, mano Prudêncio? Dir-se-ia que tem medo!
Prudêncio – Não é medo, não; mas vocês sabem que eu sou muito nervoso,
e assim... um rufar de repente...
Afonsina (Que tem ido à janela) – Sossegue meu tio: é apenas a guarda do
paço que se vai render.
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Prudêncio – E quem foi que se assustou aqui?
O rufo dos tambores
Exalta o meu valor
Com a durindana em punho,
Nas asas do furor,
Eu levo aos inimigos
A morte e o terror.
Plácido, Leonídia e Afonsina, juntamente:
O rufo dos tambores
Abate o seu valor;
Não sabe mais da espada,
Tem medo e não furor,
E em dores de barriga
Disfarça o seu terror. (MACEDO, 1979:12)
Outro aspecto desta peça que merece destaque é o papel do casamento no enredo, pois no
dia do seu aniversário, Afonsina está curiosa pelo conteúdo existente em uma caixa que se encontra
na sala e de uma porta que está fechada de chave e a jovem não sabe o porquê. Com o desenrolar da
peça é revelado o segredo, na caixa existe um vestido, um véu e uma coroa de noiva e dentro do
quarto um altar. Seu pai resolveu presenteá-la com o seu casamento:
Plácido – Afonsina, minha Afonsina: não te lembras que ao receber cheio de
júbilo o pedido de tua mão, que nos fez Luciano, eu exigi que o dia do
casamento fosse marcado por mim?...Pois esse dia feliz é hoje, hoje, que
também é o dia dos teus anos e que será o mais belo da minha vida!
Afonsina – Meu pai!... minha mãe!...
Leonídia – Estás contente, Afonsina?... Oh! Mas a tua alegria não excede a
que enche o coração de tua mãe!... (MACEDO, 1979:16-17).
Porém, o casamento fica ameaçado, pois Luciano é acusado de denunciar o pai da moça de
“inimigo do Príncipe e da causa do Brasil”. Ao final descobre-se que o denunciante é outro e então
Luciano pode casar-se com Afonsina.
O clima de romance e descontração durante a peça se mistura com a tensão causada pela
vinda de D. Pedro I ao Rio de Janeiro. Seu fim ocorre quando se nota pelos gritos na rua que foi
proclamada a independência, há uma valorização da figura de D. Pedro I. Este momento da peça
mostra exaltação através dos gritos do personagem e que se misturam com o ambiente das ruas:
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Luciano — Salve! Salve! o Príncipe imortal, o paladim da liberdade chegou
de S. Paulo, onde a 7 deste mês, nas margens do Ipiranga, soltou o grito
"Independência ou Morte! "grito heroico, que será doravante a divisa de
todos os Brasileiros... ouvi! ouvi! (Aclamações dentro) Sim! "Independência
ou Morte" (MACEDO, 1979:28).
A última cena traz as características de uma peça centrada na valorização do Brasil enquanto
nação que se formara com a proclamação da independência. Observamos elementos que
contribuíram para o enriquecimento da cena narrada pelos personagens, como a bandeira nacional,
que é chamada de “estandarte” pelo personagem Luciano:

Cena XIV
Os precedentes e a multidão-homens ornados de flores e folhas; um trás a
bandeira nacional. Entusiasmo e alegria. Vivas à independência.
Luciano (Tomando a Bandeira)-Eis o estandarte nacional, viva a nação
Brasileira!
Afonsina- Dá-me essa nobre e generosa bandeira-(Toma-a) Meu pai: eis o
estandarte da pátria de teus filhos! Abraça-te com ele, e adota por tua pátria
a nação brasileira, que vai engrandecer-se aos olhos do mundo! (MACEDO,
1979:32)
Os pontos de exclamação mostram que o momento é de exaltação, alegria e
confraternização. Podemos perceber que este texto é reflexo da importância dada às figuras
históricas que contribuíram para a criação de uma nação brasileira.

O GRUTAC E A SOCIEDADE CRATENSE

Vemos a análise do texto Amor e Pátria como uma importante fonte de pesquisa que nos
possibilita compreender qual o objetivo do GRUTAC ao escolher esta peça para encenar. Pois
apesar deste texto ter sido produzido em outro local e em outra época, o mesmo recebeu um novo
significado ao ser encenado na cidade do Crato.
Segundo Aguiar:
A literatura dramática como documento para a construção histórica nos
proporciona um estudo aprofundado sobre os imaginários sociais, através de
uma releitura tanto do próprio texto e do meio social que aquele texto era
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encenado, quanto das formas de apropriação dessas encenações (AGUIAR,
2010:11).
Acreditamos que se levarmos em consideração o contexto na época em que o GRUTAC foi
fundado, podemos compreender a motivação que levou este grupo a encenar tal espetáculo em meio
às outras possiblidades de textos que poderiam ser encenados naquele momento:
Contudo, quando a proposta volta-se para a análise do impacto histórico de
uma montagem teatral, os recursos a serem mobilizados envolvem,
preponderantemente, a interlocução dos espetáculos com os segmentos
sociais, que interagem com a sua proposta. Especificamente, neste contexto
as intenções iniciais do dramaturgo podem ser subvertidas, dando origem a
outros significados e objetivos, muito mais condizentes com as expectativas
do diretor e do elenco, responsáveis pelo trabalho (PATRIOTA, 2008:44).
Ao tomar o teatro como objeto de pesquisa, o historiador deverá vê-lo “como um
acontecimento histórico, que se extingue no momento em que sua ação é finalizada” (PATRIOTA,
2008:39). Para tentar reconstruir este “acontecimento” buscaremos as memórias de alguns
encenadores que fizeram parte do Grupo Teatral de Amadores Cratenses e que estão impressas na
revista GRUTAC 50 ANOS feita em homenagem ao cinquentenário de fundação do grupo que
ocorreu em 1992. Esta revista apresenta uma entrevista com os atores Amarílio de Carvalho e
Salviano Saraiva, contando a trajetória do grupo; recortes de jornais e revistas com reportagens
sobre o grupo; fotografias das apresentações; depoimentos de seus fundadores; e um histórico de
seus diretores.
Vemos esta revista como um verdadeiro documento/monumento, no sentido que todo
documento é um monumento, pois este é “produto da sociedade que o fabricou” de acordo com
determinados interesses, que tentam impor uma imagem de si para os demais. Esta revista é
resultado de um esforço do grupo “para impor ao futuro - voluntária ou involuntariamente determinada imagem de si próprios” (LE GOFF, 1996:548).
Como estamos trabalhando com memória, é necessário a compreensão dos aspectos que
contribuem para a sua formação e transmissão: “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, 1996:423). Ao analisarmos estas memórias devemos levar em consideração que as
mesmas não são retratos fiéis do passado, não são verdades incontestáveis e sim impressões
atualizadas sobre as experiências desses sujeitos no momento em que são transmitidas.
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O GRUTAC foi fundado em maio de 1942 quando a jovem Icléia Teixeira procurou
Waldemar Garcia para organizar um festival em prol da construção da Sede dos Escoteiros do
Crato. Reuniram-se na casa de Icléia: Waldemar Garcia, Salviano Saraiva, Felipe Ribeiro e João
Ramos. Após examinarem algumas peças, esses jovens escolheram para encenar o texto Amor e
Pátria de Joaquim Manoel de Macedo. Posteriormente, juntaram-se a este grupo os jovens Taís
Linhares, Amarílio de Carvalho, Carlos Pedro de Alcântara e Ribamar Cortez (GRUTAC 50 ANOS,
1992). Estava formado o primeiro elenco do Grupo Teatral de Amadores Cratenses. Com exceção
de Waldermar Garcia, Icléia Teixeira e João Ramos, os demais jovens não tinham experiência com
o teatro.
Durante os ensaios desta primeira peça, estes jovens tiveram a ideia de montar um grupo de
teatro e, assim, surgiu O Grupo Teatral de Amadores Cratenses, nome dado por Amarílio de
Carvalho. Amarílio foi um dos principais personagens do GRUTAC, sendo o único que participou
de todas as peças apresentadas. Além de ator, era o responsável pela confecção dos panfletos,
contra-regra, e o responsável pelo ponto, muito utilizado para lembrar aos atores em cena das falas
dos personagens (GRUTAC 50 ANOS, 1992).
No dia 15 de Setembro de 1942, após quatro meses de ensaios, o Grupo Teatral de Amadores
Cratenses fez sua estreia no palco do Cine Moderno encenando a peça Amor e Pátria. Segue as
impressões do grupo sobre aquela apresentação:

Foi um espetáculo bonito, principalmente pela indumentária da época da
Independência. Vale aqui registrar que o vestuário feminino foi
confeccionado pelas moças do conjunto, enquanto que os “fardões”, fraques
e casacas, pelo alfaiate João Januário, gratuitamente. A certa altura do
enredo da peça havia a comemoração de um aniversário e isto foi o bastante
para a criatividade de Waldermar Garcia introduzir no espetáculo uma
bonita coreografia com a participação do elenco e vários coadjuvantes. Um
belo momento da peça valorizado pelos figurinos e o encanto musical de um
minueto de autoria de Amadeus Mozart. Após a peça, seguiu-se um ato de
Variedades com apresentação de números musicais por Taís e Icléia e
“cortinas” cômicas com a participação de todo o elenco. Teve papel
importante a participação dos músicos da terra comandados pelo saxofonista
Antônio Geraldo (GRUTAC 50 ANOS, 1992: 2).
Este registro nos apresenta o caráter amadorístico do GRUTAC, pois as roupas das moças
foram confeccionadas pelas próprias jovens que faziam parte deste grupo. Já os fardões, fraques e
casacas dos rapazes foram confeccionados gratuitamente pelo senhor Januário, um alfaiate da
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cidade. Podemos notar características eruditas com relação à sonoplastia do espetáculo com a
apresentação de uma música de Mozart pelo músico cratense Antônio Geraldo. Outro aspecto que
caracteriza esta apresentação é o ato de variedades, muito comum neste período. Através deste
estudo podemos perceber que o GRUTAC se via como parte desta sociedade e a escolha do
espetáculo Amor e Pátria estaria relacionada ao desejo de encenar uma peça de valor histórico que
tivesse, além de um impacto visual causado pelas vestimentas dos atores e coreografias, a explosão
de sentimentos apresentados pelo enredo e o momento histórico retratado neste espetáculo.
Em 1942, a jovem Icléia Teixeira, responsável pela fundação do Grupo Teatral de Amadores
Cratenses, era secretária do prefeito da cidade, Alexandre Arraes de Alencar, que estava planejando
a construção da Sede dos Escoteiros do Crato. Durante a sua gestão (1937-1943), Alexandre Arraes
incentivou comemorações de datas cívicas, arborizou a cidade, pavimentou as ruas e estradas,
inaugurou o serviço de água encanada e a hidroelétrica do Crato, e criou a Biblioteca Pública
Municipal e o Horto Florestal (AQUINO, 1999).
O Grupo Teatral de Amadores Cratenses surgiu nesta gestão e sua criação teve o incentivo
deste prefeito: “Amigo pessoal de Waldemar Garcia, ele nos deu seu apoio, e a sua presença na
Prefeitura influiu na formação do nosso conjunto, e durante as nossas duas primeiras montagens, até
que faleceu prematuramente” (GRUTAC 50 ANOS, 1992, p. 4). Salviano Saraiva apresenta o
GRUTAC como parte do projeto que se desenvolvia na cidade durante a gestão de Arraes: “[...] a
cidade assim, reformada, embelezada, progredindo, tinha que possuir o seu teatro próprio. Surgiu o
nosso conjunto. Acho que um fato motivou o outro [...]” (GRUTAC 50 ANOS, 1992, p. 5). Podemos
perceber a rede de relacionamentos existentes entre pessoas da elite cratense e o GRUTAC e como
este grupo queria ser visto como parte dessa sociedade.
Waldemar Garcia foi uma figura central nos primeiros anos do GRUTAC. Por ser o mais
experiente, era diretor e responsável pelos jovens que faziam parte deste grupo. Waldemar era muito
conhecido pela sociedade cratense por sua constante presença nos eventos sociais da cidade. No
início do século XX ocorriam festivais artísticos, geralmente, promovidos pelos grêmios literários e
entidades filantrópicas existentes no Crato:
A nossa cidade, pela própria formação dos seus filhos, bem orientados em
educandários modelos, não se descuidava das atividades culturais,
principalmente aquelas ligadas às letras. [...] Destaco que possuíamos vários
grêmios literários em plena efervescência, formado por estudantes dos
nossos colégios, de onde viriam a sair os nossos futuros jornalistas e
intelectuais. Outras entidades como o Rotary, muito atuante, a SCAN de
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auxílio aos necessitados, criada e dirigida por Plínio Cavalcante a “União
Artística Beneficente do Crato”. Pois bem. Estas entidades, juntamente com
a tradicional “Escola de Música Branca Bilhar”, promoviam festivais de arte
onde era infalível a presença de Waldemar Garcia. O teatro aparecia
ensaiando os seus primeiros passos (GRUTAC 50 ANOS, 1992:2).
Entre o fim do século XIX e o início do século XX, as cidade de Crato e Juazeiro do Norte
estavam inseridas em um contexto de rivalidade: a cidade do Crato era apresentada como
“civilizada” em oposição a cidade de Juazeiro, lugar de “bárbaros”. Neste período, estava em
elaboração a ideia do Crato como a “cidade da cultura”, apresentando-se como exemplo de
civilização a ser seguido por outras cidades da região do Cariri. Esta construção foi analisada
primeiro por Cortez (2000) e mais tarde por Viana (2011) e Dias (2014). O trabalho de Cortez, A
construção da “Cidade da Cultura”: Crato (1989-1960) está estruturado em dois eixos:
[...] por um lado, [faz] a análise de uma herança civilizatória e de uma lógica
de contraste em relação às condutas dos devotos do Padre Cícero Romão
Batista, de Juazeiro do Norte. Esses dois elementos constituíram-se em
disposições duráveis daquele movimento. Por outro lado, a análise de
representações e práticas sociais consubstanciadas na piedade cristã, na
valorização de condutas civilizatórias e, sobretudo, da cultura letrada, que
presidiram aquele movimento (CORTEZ, 2000:8).
Neste período alguns jovens da elite cratense iam estudar nas capitais: Recife e Fortaleza. Lá
estes jovens tinham acesso a grêmios literários e produções teatrais e ao retornar ao Crato criavam
estas instituições no interior. Mesmo distantes das capitais “muitos homens e mulheres esforçaramse por modelar suas condutas sociais pelos códigos de civilidade ali modelados” (CORTEZ,
2000:21).
Ao mesmo tempo em que os cratenses eram influenciados pelos valores da capital, também
recebiam influência dos valores cristãos disseminados pela Igreja Católica do Crato. Esta cidade
exercia uma posição de liderança no plano institucional religioso por ter sido sede da freguesia de
Nossa Senhora da Penha, a segunda freguesia do Ceará (1768) e sede do Seminário São José
(1875). Foi
a criação da Diocese do Crato em 1914, que conferiu ao clero cratense as
condições eclesiásticas, assim como a infraestrutura necessárias para exercer
o seu poder pastoral, no que diz respeito à produção e à veiculação de
saberes que incidiram sobre homens e mulheres, perspectivando-os segundo
os cânones da civilidade cristã (CORTEZ, 2000:140).
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Esta Diocese teve como seu primeiro bispo o Padre Quintino Rodrigues de Oliveira e Silva,
que em sua ação pastoral “concedeu especial atenção às mulheres”. Neste período foi fundada, com
o objetivo de instruir as mulheres, a Cruzada Carmelitana (1914) e o Colégio Santa Teresa de Jesus
(1923):
Pode-se dizer que Dom Quintino viu nas mulheres um importante sujeito
social na promoção da igreja e na distinção da sociedade cratense. Por um
lado, preocupava-o o fato de que havia um desnível entre rapazes e moças
no que diz respeito à instrução, prejudicial à promoção da mulher, à família
e à sociedade. Por outro lado, a sua instrução concorreria, evidentemente,
para a promoção do cristianismo (CORTEZ, 2000:141).
Pelo seu prestígio nesta sociedade, Waldemar tinha mais facilidade em conseguir a
autorização das mães de meninas para participarem do GRUTAC. Pois, mesmo atuando em
pequenas encenações nos colégios e agremiações existentes na época, as mães dessas jovens não
viam com bons olhos suas filhas irem fazer teatro sem a supervisão de “alguém de responsabilidade.
Essas mães não queriam que suas filhas corressem o risco de ficar “mal faladas” por algum
comportamento visto como inadequado para uma “moça da sociedade” cratense (SARAIVA, 1990).
Em uma sociedade de valores tão conservadores, os membros do GRUTAC preferiam
encenar peças que estivessem de acordo com a sociedade em que estavam inseridos: “A escolha das
peças era o ponto alto do grupo, que tinha estrita relação com o gosto do público, pois era esse
público que nos animava a prosseguir, e o critério devia ser peças leves e comunicativas, visando
mesmo a distração” (CARVALHO, 2007: 4).
Com relação aos textos a serem encenados pelo GRUTAC, em alguns momentos eram
indicados por amigos de membros do grupo, outras vezes eram conseguidos na livraria da cidade ou
eram pedidos diretamente ao Rio de Janeiro. Neste período o modelo social e teatral que se buscava
alcançar era o do Rio de Janeiro por ser o centro político, cultural e econômico do país (FARIA,
2012). Muitas das escolhas de peças também eram influenciadas por companhias que vinham visitar
o Crato, pois neste período, o Crato recebia a visita de companhias itinerantes que traziam em sua
bagagem, além de espetáculos, a experiência que os jovens do GRUTAC não tinham. (GRUTAC 50
ANOS, 1992).
Podemos perceber que mesmo tendo acesso as peças e ao teatro feito nas capitais, o Grupo
Teatral de Amadores Cratenses tinha restrições com relação à encenação de alguns espetáculos, pois
tinham receio de não serem bem vistos pela sociedade. O GRUTAC buscava uma adequação e não
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uma modificação de realidade social em que estava inserido, pois os componentes deste grupo
estavam em comum acordo com as ideias pertencentes à sociedade cratense daquela época. A
escolha das peças refletia ao mesmo tempo uma afinidade e uma cumplicidade com o público, já
que este teatro feito na cidade do Crato estava inserido num âmbito de relacionamento mais íntimo
entre os componentes do grupo e os espectadores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGUIAR, Maria de Araújo. A produção do Teatro de Revista no início do Século XX: O texto
teatral e seu uso para a historiografia. VI Simpósio Nacional de História Cultural, 2010.
AQUINO, J. Lindemberg de. Roteiro Biográfico das Ruas do Crato. 2ª ed. Fortaleza, UFC - Casa
de José de Alencar Programa Editorial, 1999.
BOSISIO, Rafael de Almeida Daltro. Um escritor no Segundo Reinado: a trajetória de Joaquim
Manuel de Macedo. Revista Augustus, Rio de Janeiro, ano 15, n.30, Agosto de 2010, p. 66-75.
CARVALHO, Amarílio de (org). Revista GRUTAC 50 ANOS, Crato, Edição Especial, 1992.
CORTEZ, Antonia Otonite de Oliveira. A construção da “Cidade da Cultura”: Crato (1889-1960).
Dissertação (Mestrado em História Social). Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,
2000.210p.
DIAS, Carlos Rafael. Da flor da terra aos guerreiros cariris: representações e identidades do
Cariri cearense (1855-1980). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de
Campina Grande, Campina Grande, 2014. 169f.
FARIA, João Roberto (org).História do Teatro Brasileiro, volume I: das origens ao teatro
profissional da primeira metade do século XX. São Paulo: Perspectiva:edições SESCSP, 2012.
LE GOFF, Jacques. História e memória. São Paulo: UNICAMP, 1990.
MACEDO, Joaquim Manuel de. Amor e Pátria. Rio de Janeiro: Funarte, 1979.
PATRIOTA, R. O teatro e o historiador: interlocuções entre a linguagem artística e a pesquisa
histórica. In: A. RAMOS, & R. PATRIOTA, A história invade a cena. São Paulo: Hucitec, 2008.
PESAVENTO, Sandra. História e História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2. ed., 2008.
VIANA, José Ítalo Bezerra. O Instituto Cultural do Cariri e o centenário do Crato: Memória,
escrita da história e representações da cidade. Dissertação (Mestrado em História Social)Universidade Federal de Fortaleza, Fortaleza, 2011. 183f.
FONTES ORAIS
822

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
Depoimento de Salviano Saraiva concedido no dia 26 de Abril de 1990 ao jornalista Jurandy
Temóteo.
Depoimento de Amarílio de Carvalho concedido no dia 10 de Janeiro de 2007 para esta pesquisa.
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O DISCURSO DA AUSÊNCIA EM CLARICE LISPECTOR
Fatiana Carla Araújo441

Madame du Châtelet (2002) me permitiu uma reflexão sobre a ilusão como uma virtude a
ser praticada e estimulada. Sendo a ilusão uma forma de enganação dos sentidos ou da mente, na
qual se entende uma coisa por outra, comecei a indagar sobre os sentidos e os significados da
ausência.
Se a história é um drama estúpido cheio de perseguição e mesquinhez onde se
acrescenta a atuação do acaso, como afirmava Voltaire, foi por acaso que encontrei a ausência.
Ausência está associada a uma ideia de negação, lembra vazio, uma paisagem a ser traduzida em
materialidades e objetividades.
A partir da ideia de desconstrução ou desconstrutivismo de Jacques Derrida comecei a
refletir sobre a ausência. Entendo a desconstrução como uma prática que discute, questiona e
reorganiza os discursos.
Utilizado pela primeira vez por Jacques Derrida em 1967 na Gramatologia,
o termo ‘desconstrução’ foi tomado da arquitetura. Significa a deposição
decomposição de uma estrutura. Em sua definição derridiana, remete a um
trabalho do pensamento inconsciente (‘isso se desconstrói’), e que consiste
em desfazer, sem nunca destruir, um sistema de pensamento hegemônico e
dominante. Desconstruir é de certo modo resistir à tirania do Um, do logos,
da metafísica (ocidental) na própria língua em que é enunciada, com a ajuda
do próprio material deslocado, movido com fins de reconstruções
cambiantes (DERRIDA & ROUDINESCO, 2004: 9).
De que ausência estou falando? E como narrar essa ausência?
Não me refiro à ausência material, percebida pela visão; nem associo à ideia de
melancolia ou saudade. Refiro-me à ausência como uma possibilidade que afasta e aproxima, que
separa e conecta a vida, que é ausência e presença. Algo que não está, mas que deixou vestígios de
sua presença.
A ausência se insinua no discurso das mais diferentes maneiras, às vezes escondida na
dúvida sob a roupagem da certeza.
Desejo pensar “com a Literatura” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007: 44) e é para a
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literatura de Clarice Lispector que as reflexões sobre a ausência estão direcionadas. Dentre a
produção da autora, destaco A cidade sitiada, A paixão segundo G.H., Água Viva e Onde estivestes
de noite. As três primeiras obras são romances e a última é uma coleção de contos.
Pensar a produção clariceana exige uma postura questionadora que ultrapasse os limites
e dimensões dos conceitos, pois “para ler Clarice Lispector, é preciso livrar-se de modelos prévios e
abrir-se para a instigação que as narrativas oferecem” (HELENA, 2010: 137).
A desconstrução permite fugir da lógica racional e, mais do que pensar a escrita, seria
sentir a narrativa de Clarice Lispector. Os estudos sobre a obra clariceana não esgotam as
possibilidades de novas leituras pensadas a partir da relação do leitor com o texto e com seu próprio
tempo.
Como delimitar tempo e espaço para demarcar a presença da ausência? Paul Ricoeur
afirma que uma obra ficcional é sempre um mundo temporal, na qual "o tempo torna-se tempo
humano na medida em que está articulado de modo narrativo; em compensação, a narrativa é
significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal" (1994: 15).
Há muito que se discute sobre a relação entre história e literatura. A historiografia sobre
essa temática fornece um panorama amplo e diversificado quanto ao uso da literatura como fonte
histórica, como uma linguagem especial ou mesmo como uma forma de expressão.
Sem a pretensão de apresentar um retrospecto dos estudos que envolvem história e
literatura, menciono os estudos de Paul Veyne (1982), Hayden White (1992, 2001), Peter Gay
(1990), Michel de Certeau (2011), cada um à sua maneira levantam questões, suscitam debates
sobre as relações entre Literatura e História.
História e Literatura se aproximam, mas não se confundem. A produção historiográfica
brasileira apresenta autores como Cléria Botelho da Costa, Mônica Pimenta Velloso, Maria Teresa
Santos Cunha (1999), Durval Muniz de Albuquerque Junior (2007), Charles Monteiro, Sandra
Jathaí Pesavento, Marcia Abreu (2000), Maria Teresa da Cunha que estudam as relações entre
história e literatura. A obra literária pode ser historicizada, como faz Sidney Chalhoub (2003) e
Leonardo Affonso de M. Pereira (2004).
Penso a literatura de Clarice Lispector como um “discurso das auroras, pois buscaria
perceber como as coisas se movem a caminho de suas próprias formas utilizando as menores
sombras e os menores feixes de luz” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007: 47).
A obra clariceana envolve contos, crônicas, romances, novela, literatura infantil,
antologias, entrevistas e correspondências. Há uma variada produção relacionada à obra de Clarice
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Lispector. Estudos que discutem as mais diferentes temáticas e abordagens têm se apresentado à
historiografia desde os anos 60 do século passado. Temas como o corpo, o medo, a memória, o
outro, o tempo, a melancolia, o feminismo, a angústia, a falta, a linguagem, a arte, a paixão, o olhar
compõem esse quadro.
Há referências bibliográficas que relacionam a escritora ao naturalismo francês e seu
diálogo com o realismo, assim como uma relação entre romantismo e simbolismo. Aparecem
produções que a estudam a partir de uma tendência existencialista, surrealista, de um humorismo
subjacente, de uma visão psicológica dos personagens, das figuras de linguagem, de um
neobarroquismo contemporâneo, de um caráter impressionista, de uma narrativa epifânica e de uma
perspectiva fenomenológica. Para alguns, uma escritora deleuziana, para outros, aparece
compartilhando aspectos presentes em escritores como Walter Benjamim, Julio Cotázar, James
Joyce, Virgínia Woolf e Franz Kafka.
Mesmo assim, novos temas e abordagens têm sido apresentados nos estudos sobre
Clarice Lispector. Apontamos outras possibilidades como a discussão do conceito de sujeito e de
razão, o próprio conceito de história e tempo, o desequilíbrio de dualismos como estratégia, a fusão
entre sujeito e objeto, o uso da metalinguagem.
Dentre tantas possibilidades, percebi uma interação entre mim e a ausência. O tema da
ausência tem permeado minhas reflexões há certo tempo e apenas recentemente, encontrei na leitura
de Clarice Lispector uma possibilidade de estudo e desvendamento.
As discussões elaboradas sobre as transformações sociais ocorridas no século XX e seus
efeitos na sociedade têm encontrado espaço na produção de estudos que discutem e refletem o
mundo em que vivemos agora, o “estilo de vida” e o “projeto reflexivo do eu” (GIDDENS, 2002,
p.12). Temas ligados às questões existenciais da contemporaneidade como, inveja, corpo, culpa, a
relação solidão e morte (ELIAS, 2001), a solidão como virtude (OLIVEIRA, 2010), as relações
entre saúde e doença (ALVES e MINAYO, 1994), ócio (MASI, 2000), amor (BAUMAN, 2004),
identidade (BAUMAN, 2005), felicidade (WHITE, 2006), medo (BAUMAN, 2008), ética e moral
(BAUMAN, 2014), têm sido revisitados e interpretados a partir de novos olhares.
Os estudos envolvendo as sensibilidades têm permeado a História e seus personagens
promovendo um debate prolífero (ERTZOGUE & PARENTE, 2006). Encontra-se no pensamento
de Sandra Jatahy Pesavento as sensibilidades “como operações imaginárias de sentido e de
representação do mundo, que conseguem tornar presente uma ausência e produzir, pela força do
pensamento, uma experiência sensível do acontecido” (PESAVENTO e LANGUE, 2007: 14).
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Segundo Serge Gruzinski, a história das sensibilidades “interessa-se pelo indivíduo, por
suas reações íntimas, por suas contradições abertas ou encobertas... mas sempre para inseri-los em
conjuntos significativos... restituindo-lhes uma complexidade quase sempre escamoteada ou
negada” (2007: 8).
Merleau-Ponty (1999) entende que o pensamento é indistintamente relação consigo,
com o mundo e com o outro e, dedica-se em relatar essa simultaneidade à condição do ver e do
sentir.
Sandra Pesavento afirma que o estudo das sensibilidades é “como uma forma de
reconhecimento e tradução da realidade que brota não do racional ou das construções mentais mais
elaboradas, mas dos sentidos, que vêm do íntimo de cada indivíduo” (2001: 225), através de
palavras, valores, gestos, exteriorizados em discursos e práticas.
Observando as ideias desses autores vejo sentido no estudo da ausência como espaço de
posicionamento, reflexão e questionamento de si, do mundo e das coisas. Analisando um pequeno
trecho de Água Viva, a partir da desconstrução de Derrida, é possível pensar a produção do sentido
novo de certas palavras.
A beatitude começa no momento em que o ato de pensar liberou-se da
necessidade da forma. A beatitude começa no momento em que o pensarsentir ultrapassou a necessidade de pensar do autor- este não precisa mais
pensar e encontra-se agora perto da grandeza do nada. Poderia dizer do
“tudo”. Mas “tudo” é quantidade, e quantidade tem limite no seu próprio
começo. A verdadeira incomensurabilidade é o nada, que não tem barreiras e
é onde uma pessoa pode espraiar seu pensar-sentir (LISPECTOR, 1998:
90).
Clarice Lispector usa das palavras de maneira indagadora e reflexiva. O “nada” e o
“perder-se”, como espaços de ausência, se apresentam expressos em cenas do vivido manifestados
em sua literatura.
Apresento uma passagem de A Paixão segundo G.H., na qual a linguagem cria cores,
desintegra, expressa o cotidiano da vida. “É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente
arrumarei depressa um modo de me achar mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo”
(LISPECTOR, 2009: 10). Uma linguagem que permite ver, rever, reverter.
Marcos Antônio Bessa-Oliveira em Clarice Lispector pintora: uma biopictografia traça
um esboço de conjunção da Clarice Lispector escritora e pintora, na construção de uma
biopictografia, a partir da “presença do eu na obra artística” (2013: 39). O autor apresenta uma
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reflexão sobre a ausência a partir de Jacques Derrida, propondo que “o centro não seja tomado
como ponto de sustentação histórica ao indivíduo” (2013: 119).
Encontra-se em Clarice Lispector: uma poética do olhar, um estudo dedicado à forma
como Clarice vê o mundo. Regina Pontieri discute uma “Poética de feição singular, em tudo oposta
àquelas em que a visão caberia descobrir, sob a aparência tida como falsa, a realidade, tida como
verdadeira” (1999: 18). Apresenta uma aproximação fenomenológica do olhar clariceano e uma
desconstrução da ideia de sujeito.
O discurso da falta em Clarice Lispector: “Laços de Família” de Gilda Plastino
aproxima literatura e psicanálise no intuito de compreender o sentido da falta, apoiada em Sigmund
Freud e Jacques Lacan.
Quando Jeana Laura da Cunha Santos reflete sobre a melancolia em A estética da
melancolia em Clarice Lispector, reforça meu intuito de procurar sentido para a ausência. Jeana
Laura busca em Walter Benjamim o aporte teórico para sua reflexão. A autora entende a melancolia
“como um sintoma crucial de desconforto” que “é ao mesmo tempo, a única via de acesso possível
para se dramatizar escolhas e rupturas e apontar possíveis caminhos” (2000: 28).
Na delicadeza das palavras de Nem musa, nem medusa: itinerários da escrita em Clarice
Lispector, mais do que uma discussão sobre o feminismo encontrei um estímulo para refletir sobre a
ausência, quando Lucia Helena afirma que o texto de Clarice Lispector
é atravessado, de ponta a ponta, por um frágil fio condutor, levando o leitor
à experiência do vazio. A questão do outro, do estrangeiro, aí se implanta,
pois a ficção em exame encontra seu impulso na provocação do
estranhamento, no deslocamento de lugares culturais prontos, e torna o
modo “estranho” de ser uma forma de ser e de estar ali (2010: 107).
Ana Miranda (2003) constrói uma Clarice cúmplice de si mesma, apresentada entre o
real e o inventado. Essa leitura nos leva a questionar os frágeis limites entre realidade e ficção.
Destaco uma passagem que incita a pensar as fronteiras do vivido e do escrito. Vejamos: “nem
sempre o céu está embaixo e o chão em cima, e nem sempre o mundo é feito de sonhos, nem
sempre o real é irreal e o irreal nem sempre parece inventado” (p. 23).
Qual a paixão de Clarice Lispector? Benedito Nunes em um breve texto intitulado A
paixão de Clarice Lispector afirma ser “a força da escrita” (2009: 308), estando nós diante “de uma
ficção indagadora, reflexiva, a que não falta, como em toda grande literatura, um intuito de
conhecimento” (p. 312).
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Clarice Lispector: figuras da escrita apresenta um estudo sobre o conjunto da obra,
destacando na escrita de Clarice, a arte de narrar como “um modo de tornar visível ocultando ao
mesmo tempo” (2012: 43). Carlos Mendes de Sousa ressalta nesse estudo “O alargamento dos
espaços, as realidades dissolvidas, a percepção do caótico (em imagens), os flashes dominantes pela
intermitência (luz/sombra) e pelo domínio da sensação” (p. 42). Retomo aqui a discussão sobre a
ausência com o intuito de compreendê-la como uma expressão da linguagem que permeia o
imaterial, o invisível, o irreal e seus contrários.
Ricardo Iannace no livro Retratos em Clarice Lispector: literatura, pintura e fotografia
apresenta uma leitura de Clarice que envolve a pintura e a literatura, como artes diferentes que
expressam o pensar e o sentir da escritora. Ele destaca ainda a ironia como figura que “desmitifica”
(2009: 149), ressaltando o encantamento produzido pela artista, seja na escrita e/ou na pintura.
Débora T. Mutter da Silva apresenta A poética da perseguição em Clarice Lispector e
Julio Cortázar focando na criação literária, na metalinguagem, em uma nova consciência estética,
além de destacar o papel do leitor na decifração dos signos. O livro fala de uma Clarice que “não
quer da linguagem apenas à narração dos fatos, e sim à sua repercussão. Ela impõe ao relato a
missão medonha de repetir no leitor a experiência, o sentimento e as sensações da personagem ou
personagem-narrador” (2009: 82).
O percurso das personagens em Clarice Lispector reforça as temáticas como desejo,
liberdade, Deus e experiências de linguagem; usa do poético, do simbólico e da memória como
instrumentos de construção do mundo clariceano.
Saliento o diálogo entre literatura e biografia, história e ficção contido em Clarice: uma
vida que se conta, de Nádia Battella Gotlib. A obra, que se encontra na 7ª edição apresenta
ampliação do material de pesquisa, acréscimo de informações e revisão do texto. Essa biografia não
a desvenda; mantem a personalidade literária de Clarice Lispector misteriosa e permite uma
experiência renovada da leitura.
Em Clarice, Benjamin Moser, escritor norte-americano, compõe uma biografia de
Clarice Lispector, apresentando um estudo que aborda suas origens, o universo literário e os
aspectos da vida pessoal. Moser considera Clarice Lispector uma artista universal e destaca o
mistério perturbador e questionador de sua obra. A ênfase maior é atribuída à influência do
judaísmo na vida da escritora, nos desafios enfrentados por ela e a repercussão na escrita. Clarice,
apresenta muitas semelhanças com o livro de Nádia Battella Gotlib, Clarice: uma vida que se conta.
Já na introdução de O Drama da Linguagem, Benedito Nunes destaca a “narração
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descontínua” como um dos aspectos marcantes na produção de Clarice Lispector e, comentando A
cidade sitiada, destaca “a presença de um ambiente, o subúrbio, que circunscreve os gestos e
hábitos dos personagens” (p. 33) e se reporta ao humor como uma forma de neutralizar a realidade.
A paixão segundo G.H. apresenta, segundo o autor,
os contrastes inconciliáveis da existência- amor e ódio, ação e inação,
violência e mansidão, crueldade e piedade, santidade e pecado esperança e
desespero, sanidade e loucura, salvação e danação, pureza e impureza,
liberdade e servidão, o belo e o grotesco, o humano e o divino, o estado
natural e o estado de graça, o sofrimento a redenção, o inferno e o paraíso
(1989: 59).
“que fizera eu de mim?” (LISPECTOR, 2009: 52). Com esse questionamento feito pela
personagem G.H. a si própria, encaminho minhas reflexões no sentido de pensar a escrita de Clarice
Lispector e mais ainda, de discutir a ausência em suas obras. O discurso da ausência é pensado
enquanto representação, no sentido elaborado por Ernest Hans Gombrich (2007), que está
interessado em perceber o olhar do artista no tempo, a manifestação de sua impressão, a sua
subjetividade. Olhar para o texto de Clarice Lispector não como algo predeterminado, pronto,
acabado, mas como uma maneira de criar o mundo, “não como realidade, mas como se fosse
realidade” (ISER, 2011: 107).
Em vários momentos de A paixão segundo G.H., a personagem G.H. se questiona sobre
o que é a realidade, a verdade, a necessidade de uma explicação para tudo e até mesmo sobre o
sentido da vida. Vejamos:
Mas é que também não sei que forma dar ao que me aconteceu. E sem dar
uma forma, nada me existe. E – e se a realidade é mesmo que nada existiu?!
quem sabe me aconteceu? Só posso compreender o que me acontece mas só
acontece o que eu compreendo – que sei do resto? o resto não existiu!
(LISPECTOR, 2009: 12).
Persigo a ausência como uma linguagem simbólica, contestada a todo o momento,
criadora de possibilidades de conviver com o imprevisto, com o inusitado. Segundo Tzvetan
Todorov, "um texto ou um discurso torna-se simbólico no momento em que, através de um esforço
de interpretação, descobrimos nele um significado indireto" (2014: 19). Retomo mais uma vez o
pensamento de Todorov ao afirmar que o discurso "é uma manifestação concreta da língua, e é
produzido, necessariamente, em um contexto específico, que envolve não só os elementos
linguísticos, mas também as circunstâncias de sua produção: os interlocutores, o tempo e lugar, as
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relações vigentes entre estes extralinguísticos elementos” (2014: 9).
Ao me reportar ao discurso da ausência, refiro-me a todo esse conjunto de elementos
que são apresentados acima pelo autor. Compreendo o discurso como um complexo de fatores
existentes, antes mesmo, da conversão do pensar enquanto ideia, na expressão da escrita.
Apresento o conto Alegria na ausência, compilado por Jean-Claude Carrière, para
melhor esclarecer o sentido tomado pela ausência nesse estudo.

Um dia, os discípulos de Rumi deploraram suas viagens, suas ausências.
“Quando não está, sentimos sua falta”, eles lhe diziam. “O mundo fica
vazio, não sabemos o que fazer, e todos ficamos tristes”.
Rumi se irritou com esse sentimento e dispensou brutalmente os discípulos,
até mesmo com alguns insultos. Seu filho se espantou com essa reação e
perguntou as razões ao pai:
- É porque, na verdade, eles não me amam – ele lhe respondeu.
- Mas, sim, eles o amam! Pois ficam tristes quando você se ausenta!
- Eles se dizem tristes permanentemente quando não estou aqui – reprovou
Rumi -, constantemente tristes. Mas me diga: você me ama, não?
- Sim, meu pai, eu o amo.
- E me diga, ainda: quando estou ausente, não acontece de você conhecer e
viver momentos de alegria?
- Sim, com certeza – respondeu-lhe o filho.
- Está bem – disse-lhe Rumi -, essa alegria também sou eu. E eles, eles são
incapazes de senti-la (2008: 97).
Esse conto caracteriza o meu objeto de estudo na literatura de Clarice Lispector:
perceber e compreender a ausência como uma construção de um posicionamento do indivíduo na
sociedade, o desenrolar das relações no convívio social e o confrontar a si próprio. A literatura
estabelece uma ligação, contato, comunicação ou transição entre pessoas e coisas que parecem
inconciliáveis, na qual o impossível pode acontecer. O estranho, o incomum ganha sentido.
Destaco ainda, um sonho de Franz Kafka, no qual ele narra ter cometido um assassinato.
Ao final ele diz, “aí despertei, mas nem o sono e nem o despertar foram verdadeiros” (2008: 125).
Impõe-se a força das palavras. Vive-se uma realidade inventada. O que afasta, também une.
Ressalto o estudo de Maria Teresa Santos Cunha sobre os romances de M. Delly.
Encontra-se aqui, um conjunto de leitoras que encontravam nessas obras uma fuga de seus mundos,
uma idealização de sentimentos que acreditavam “poder vivenciar com seu marido, e que passou a
ser o horizonte de milhares de leitoras pequeno-burguesas durante muito tempo” (1999: 27).
Experimentavam uma sensação que só existia em seus desejos.
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É marcante a discussão sobre a vida superficial, as manipulações, as falsas aparências, o
aspecto negativo da vida social, a falta de ética, a rejeição à vida social, entendida como superficial
e falsa, a ausência de moralidade, a ideia de verdade são alguns dos aspectos que aparecem na obra
de Clarice Lispector que, associo como uma maneira de problematizar o mundo. “De fato, não é
uma literatura que venha para explicar, e sim para questionar” (SILVA, 2009: 190). Estas
características são pensadas enquanto categorias de análise.
As fontes selecionadas para estudo são três do gênero romance e uma do gênero conto. A
análise está pautada em três níveis, narração, personagens e linguagem, conforme preceitua Affonso
Romano de Sant’Anna (2012).
O Gênero literário conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos do
romance: narrador, personagens, enredo, espaço e tempo. Diferencia-se do romance pela sua
concisão e unidade de ação, de tempo e de. A ênfase está colocada nas atitudes e nos
comportamentos.
A escritura de Clarice apresenta falas envolvidas, enroladas, reservadas, aspectos como
surpresa e contraste entre mundos, o mundo enquanto uma forma de prisão, estrutura familiar
incomum ou mesmo comum, o confrontar-se do homem com seus sentimentos difíceis.
Mas se eu esperar compreender para aceitar as coisas- nunca o ato de
entrega se fará. Tenho que dar o mergulho de uma só vez, mergulho que
abrange a compreensão e sobretudo a incompreensão. E quem sou eu para
ousar pensar? Devo é entregar-me. Como se faz? Sei porém que só andando
é que se sabe andar e- milagre- se anda (LISPECTOR, 1998: 68).
Clarice produz o jogo da aparência a favor do qual, ela se faz passar pela verdade.
“Quem olha um espelho, quem consegue vê-lo vem se ver, quem entende
que a sua profundidade consiste em ele ser vazio, quem caminha para dentro
de seu espaço transparente sem deixar nele o vestígio da própria imagemesse alguém percebeu o seu mistério de coisa... Só uma pessoa muito
delicada pode entrar no quarto vazio onde há um espelho vazio, e com tal
leveza, com tal ausência de si mesma, que a imagem não marca”
(LISPECTOR,1998: 79).
Como pensar a ausência: ausência de um tempo que não retorna mais, do que se
consolida no presente ou o que se projeta para o futuro? Ausência enquanto linguagem?
Essas questões estão sendo discutidas a partir da leitura de A escritura e a diferença e
Gramatologia de Jacques Derrida, obras que apresentam uma crítica à metafísica e sua função no
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pensamento científico ocidental.
Gramatologia possibilita a elaboração de elementos para a construção de um método
mais rigoroso de conhecimento histórico, ou seja, uma reflexão cuidadosa sobre o que consiste a
escritura, sua construção, função, finalidade, estatuto, originalidade: questionar a ordem conceitual,
sua constituição e importância.
O texto clariceano é multidimensional, interage, modifica, direciona, reduz, acrescenta,
conclui, reinicia, possibilita uma leitura derridiana, na qual o sentido, a presença, a verdade são
subtraídos ao movimento de significação. Significante e significado se transformam, alternam suas
funções. A escritura existe independente de quem a escreveu e com qual finalidade. A
descontinuidade se faz presente para o surgimento da significação. Emissor e conteúdo existem na
forma de significantes.
A ruptura com a linearidade é fundamental na Gramatologia:
a escritura soletra seus símbolos na pluri-dimensionalidade: o sentido não é
submetido à sucetividade, à ordem do tempo lógico ou a temporalidade
irreversível do som. Essa pluri-dimensionalidade não paralisa a história na
simultaneidade, ela corresponde a uma outra camada da experiência
histórica e pode-se também considerar, pelo inverso, o pensamento linear
como uma redução da história (DERRIDA, 1973: 107).
A visão gramatológica funciona como o alicerce para a crítica documental que
possibilita uma visão mais ampla do estudo da ausência. Gramatologia é a crítica da crítica.
A farmácia de Platão de Jacques Derrida, destaca a possibilidade de pensar a ausência não
como uma substância composta de materialidade, mas como um movimento, um modo de visar as
coisas. Sendo o phármakon colhido sempre na mistura entre as coisas que podem ser ao mesmo
tempo, boas e penosas, remédio e veneno, é na escritura ambivalente de Clarice Lispector, como
phármakon, que estudo a ausência, como uma experiência ambígua.
Estou desorganizada porque perdi o que não precisava? Nesta minha nova
covardia- covardia é o que de mais novo já me aconteceu, é a minha maior
aventura, essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande
coragem me leva a aceita-la-, na minha nova covardia, que é como acordar
de manhã na casa de um estrangeiro, não sei se terei coragem de
simplesmente ir. (LISPECTOR, 2009: 10).
Um pouco mais frente, ela continua: “Mas como adulto terei a coragem infantil de me
perder? Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer do que se for achando.”
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(LISPECTOR, 2009: 11).
De onde viemos? Para onde vamos? Por que nascemos? Por que temos que morrer?
Onde está Deus? Qual o sentido da vida? Leitura que conduz a autoanálise.

AS FONTES DE INVESTIGAÇÃO:

Água viva (ficção)1973

O leitor está na condição de espectador. Tempo e espaço, enredo e personagem, sujeito e
objeto são questionados, repensados e reapresentados. Há uma busca pelo que não é descritivo. O
presente é um “lugar-tempo” (HELENA, 2010: 69), questionado pela linguagem a todos os
instantes. A literatura é apresentada como experiência, uma linguagem criadora do mundo, um
diálogo com o invisível.
A visão é compartilhada com os outros sentidos. “Quando se vê o ato de ver não tem
forma- o que se vê às vezes tem forma, às vezes não. O ato de ver é inefável. E às vezes o que é
visto também é inefável” (1998: 94).
O sujeito é redimensionado; é “sujeito do discurso, instável e dessemelhante do real”
(HELENA, 2010: 72).
A criação, o inventar são apresentados como uma maneira de existir da subjetividade:
“Sim, quero a palavra última que também é tão primeira que já se confunde com a parte intangível
do real. Ainda tenho medo de m afastar da lógica porque caio no instintivo e no direto, e no futuro:
a invenção do hoje é o meu único meio de instaurar o futuro.” (1998: 13).
Sem classificações, “Inútil querer me classificar: eu simplesmente escapulo não
deixando, gênero não me pega mais.” (1998: 13), definições, “o que sei é tão volátil e quase
inexistente que fica entre mim e eu... Sou um dos fracos? fraca que foi tomada por ritmo incessante
e doido. Não encontro resposta: sou... Mas sou o quê? A resposta é apenas: sou o quê.” (1998: 21)
ou certezas, “Não quero a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido.
Eu não: quero é um verdade inventada.” (1998: 22), e “Ouve apenas superficialmente o que digo e
da falta de sentido nascerá um sentido como de mim inexplicavelmente vida alta e leve.” (1998: 25)
A renúncia é manifestada em objetos cotidianos: “Mas esses dias de alto verão de
danação sopram-me a necessidade de renúncia. Renuncio a ter um significado, e então o doce e
doloroso quebranto me toma.” (p. 26).
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“Criar de si próprio um ser é muito grave. Estou me criando. E andar na escuridão
completa à procura de nós mesmos é o que fazemos. Dói. Mas é dor de parto: nasce uma coisa que
é. É-se.” (p. 45).

A Paixão Segundo G.H (romance)1964
O leitor está na condição de ouvinte. A narrativa em primeira pessoa se apresenta “como
uma manifestação figurativa da interioridade em conflito” (GROB-LIMA, 2009: 29). G.H. é uma
personagem que aparenta uma vida estável, equilibrada da alta sociedade, mas que se vê
confrontada diante da cena com a barata.
Novos significados estão agregados às palavras ou expressões: o “branco” (cor), o
“ovo”, a “vida interior”, o “senso de realidade”, o “nada”, o “transcender” (2009: 86). Percebemos a
escrita como uma forma de pensar a realidade: “... estou procurando, estou procurando. (...) Estou
tentando entender. (...) Entender é uma criação, meu único modo” (2009: 21).
Estão presentes sensações como olhar e ser olhada, repugnância e atração. Uma
personagem, G.H., que se vê dividida entre a atração pelo mundo inumano e o desejo de
conservação da individualidade humana.

Onde estivestes de noite (contos)1974
“Esta coisa é a mais difícil de uma pessoa entender. Insista. Não desanime. Parecerá
óbvio. Mas é extremamente difícil de se saber dela. Pois envolve o tempo” (1999: 57). O cotidiano
se apresenta impregnado de sentido que ultrapassa a compreensão racional e até a própria
linguagem. Clarice narra em primeira pessoa o encontro com Sveglia, um despertador, no conto O
relatório da coisa: “Estão me acontecendo coisas, depois que soube do Sveglia, que mais parecem
um sonho. Acorda-me, Sveglia, quero ver a realidade. Mas é que a realidade parece um sonho”
(1999: 58). Aparece um “jogo entre o que se diz (ou se vê) e o que se quer dizer (ou se pretende
fazer ver)” (SOUSA, 2012: 89).

A cidade sitiada (romance)1949
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O diálogo entre Lucrécia e Ana marca o discurso feminino da falta de racionalidade e
sentimentos autênticos. A aversão ao trabalho apresenta-se na fala de Lucrécia, simbolizando
também, os condicionamentos sociais: “Se fosse uma só vez e acabar, mas ocupar-se todos os dias!”
(p. 109), que aparecem na relação do casal Correia e no conflito entre Mateus e Lucrécia.
A ausência de sentimentos entre Mateus e Lucrécia aparece frequentemente; a ausência
de qualidades humanas de Lucrécia, que é um exemplo significativo para analisar o pensamento
cético de Clarice Lispector, através das características atribuídas à personagem: vida de uma mulher
confusa, a solidão, situações de angústia, idealiza possibilidades que não é capaz de cumprir.
Só ela ainda estava consciente demais para começar o disfarce,... Não
chegava no entanto a atingir-se, encantada pela profunda irrealidade de sua
imagem. Lucrécia Neves não seria bela jamais. Tinha porém um excedente
de beleza que não existe nas pessoas bonitas... E uma vez prontadisfarçando-se com uma futilidade que não procurava salientar o corpo mas
os enfeites- sua figura se ocultaria sob emblemas e símbolos, e na sua graça
intensa a moça pareceria um retrato ideal de si mesma... Fechou e abriu os
olhos, abriu desmesuradamente a boca para espiar os dentes: e por um
instante raro viu-se de língua vermelha, numa aparição de beleza e horror
calmo...Continuou então o disfarce. Contente, silenciosa e bruta enquanto
subia dentro dos sapatos de verniz. Agora de fato estava mais alta e mais
ousada, o clarim dava o sinal da rapina (1998: 36).
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A SECA DE 1915: UMA SENHORA QUE MORREU PARA NASCER
Gilberto Gilvan Souza Oliveira442
Para que o passado exista é necessária uma criação, uma invenção. Não basta apenas que os
eventos aconteçam, é preciso que eles sejam organizados por meio da escrita, das artes plásticas, da
música, da oralidade... Pois, segundo Régis Lopes, “o passado não é simplesmente aquilo que
passou, e sim uma complexa composição subordinada aos interesses de quem aciona os jogos da
memória” (RAMOS, 2009: 86).
Há um jogo entre memória e História. Nessa disputa da escrita da história é preciso que a
História interpele as memórias, questione, coloque as memórias em conflito, ao mesmo tempo em
que a própria memória já se trata de uma grande disputa.
As histórias, sejam elas reais ou ficcionais, dizem muito sobre seu tempo e seu processo de
escritura. Mas como entender, no caso do romance, a forma em que se organizam as memórias para
dar corporeidade a uma história? De que forma o escrito estabelece uma maneira de organizar e
narrar os fatos? Segundo Roland Barthes, “a narrativa, como forma extensiva simultaneamente ao
romance e à História, continua a ser, geralmente, a escolha ou a expressão de um momento
histórico” (BARTHES, 2006: 29-30). Para ele, o século XIX foi o período em que se tem uma
separação tênue para se distinguir a escrita do romance da escrita da história.
A escrita tem como função organizar os fatos por meio de um processo de significação da
realidade, no qual o narrador cria “um novo mundo, um mundo construído, elaborado, destacado,
reduzido às linhas significativas, e não um mundo lançado, exibido, oferecido” (Ibdem: 30).
Portanto, para compreender o romance, assim como a história, teremos que partir de uma ideia de
criação, de invenção. O que nos cabe é analisar como a narrativa foi elaborada.
Na definição de composição de um passado, segundo Regis Lopes, e a comparação ente a
escrita do romance e da História realizada por Barthes, há algo em comum: passado escrito e
narrativa literária são escolhas tomadas por quem escreve a partir de “interesses próprios”. A
semelhança entre a escrita do romance e a da História é que ambas tem como função organizar os
fatos, elas instituem um contínuo no qual os fatos reais ou irreais ganham senso de verdade
(BARTHES, 2006).
Se a escrita da História e escrita literária possuem o papel de organizar os fatos, cada uma ao
442
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seu modo surge uma pergunta: como Rachel de Queiroz organiza as experiências da seca no Ceará
dos anos 1915 em seu romance O Quinze? Tendo em vista que na escrita do romance é necessário
conter a ficção, uma verdade irreal, uma similitude entre o possível e o imaginado, como Rachel de
Queiroz lida com essa tarefa organizacional?
Tendo como ponto de partida as perguntas realizadas acima, pretendemos perceber esses
contínuos, as similaridades e os encontros entre a História e a Literatura na escrita do romance O
Quinze de Rachel de Queiroz. Nesse caso, perceber como a literatura da referida autora, em seu
primeiro romance se encontra engendrado os fatos por meio da ficção e estabelece uma narrativa
para a seca no Ceará em 1915.
Segundo Roger Chartier, para que possamos compreender os percursos dos livros como
objetos culturais que estão inseridos nas dinâmicas sociais são necessários, além de investigar as
condições de produção, circulação e interpretação do texto em seu tempo, analisar o texto no seu
tempo de invenção. Pois, afinal o tempo da leitura e o da invenção do escrito são opostos e a sua
análise, seja ela feita pelo historiador ou pelo critico literário, não precisa ser elaborada ao mesmo
tempo.
Para Hayden White, “a história é antes de qualquer coisa um artefato verbal, produto
especial de uso da linguagem” (WHITE, 1994: 26). Segundo ele o discurso literário e o discurso
histórico são mais parecidos do que diferentes. Embora o discurso literário possua em sua maioria
fatos “imaginários” do que “reais”, porém, “ambos (discurso literário e histórico) operam por meio
da linguagem de tal maneira que qualquer distinção clara entre sua forma discursiva e o conteúdo
interpretativo permanece impossível” (Ibdem: 126). Desse modo, se ambos operam no campo da
linguagem,
A narrativa [histórica], portanto, representa a mediação entre a estrutura
de enredo ficcional, com a qual se relaciona iconicamente, e os fatos nela
relatados, com os quais se relaciona simbolicamente: isto é, a narrativa
histórica não é em si mesma o ícone desses fatos, mas é permeada por
símbolos que fornecem a direção para encontrar na cultura literária do
historiador e do seu publico um ícone de estruturas e processos passiveis
de serem associados aos eventos que pretende relatar (MARQUES, 2008:
53).
A linguagem é para White forma e conteúdo. Nesse sentido, o discurso se constrói a partir
do momento que se fala de determinado assunto. No nosso caso, podemos tomar o livro de Rachel
de Queiroz como a construção de um discurso. Ao escolher a narrativa da seca como tema para a
sua escrita, em especifico no ano de 1915 no Ceará, Rachel de Queiroz elabora um discurso
842

II Seminário Nacional de História e
Contemporaneidades
Pensar o passado em tempos de Extremismos e
Exclusões
figurativo a partir de discursos literais existentes no cotidiano dos sujeitos e a partir de um discurso
escrito que dá existência ao passado. Cabe ressaltar que esse tipo de narrativa/discurso da seca na
ficção possuía diversas experiências configurando, contudo elementos figurativos e tropológicos443
para a narrativa da seca.
Para Michel de Certeau, escrever é “a atividade concreta que consiste, sobre um espaço
próprio, a página, em construir um texto que tem poder sobre a exterioridade da qual foi
previamente isolado” (CERTEAU, 1994: 225). Desta forma, ao escrever há um estabelecimento
entre o real e o ficcional. São as experiências dos sujeitos sociais que alimentam as páginas dos
romances, da história. São elas que dão sentidos múltiplos a tarefa do escritor/autor.
Em relação à exterioridade citada por Michel de Certeau, Paul Zunthor adverte que, no caso
do romance, há uma escrita marcada pelo tom de aventura (evocação de um tempo aberto) e de
história (a verdade realizada). Assim, aventura e história imbricam-se para gerar o encontro entre o
vivido e o possível, o imaginado estruturado a partir das experiências de quem escreve.
A escrita de Rachel de Queiroz em seu romance de estreia é marcada pelas memórias das
secas do século XIX e início do século XX. Sua escrita é uma “forma de domínio sobre o tempo e
sobre as coisas” (Ibdem: 227), afinal como verificaremos de forma detalhada, no romance
encontramos narrativas de fatos/eventos que não se realizaram propriamente no ano de 1915.
Ao longo desse exercício de escrita analisaremos de que modo Rachel de Queiroz produz
significações para a narrativa da seca a partir dos fatos que constituem a sua obra. Buscaremos
identificar como as narrativas orais marcam a escrita de Rachel de Queiroz para compor o enredo e
a seleção dos fatos narrados n’O Quinze e, além disso, como ele se torna um lugar de memória.
Diante desse quadro teórico quanto às marcas da narrativa literária e histórica em diálogo
com nossas fontes, podemos identificar que Rachel de Queiroz parte de escolhas pessoais quanto ao
modo de estabelecer sua narrativa. A autora d’O Quinze incorpora em sua narrativa elementos de
uma memória coletiva sobre a seca no Ceará a partir dos relatos orais que ela ouvia na fazenda onde
morava que não eram necessariamente da seca 1915444. Escolhe um determinado tema a ser
443
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realista, até então”. QUEIROZ, Rachel de. Depoimento sobre “O Quinze”. In: Letras de hoje. Porto Alegre, PUCRS,
v.22, n.3, p. 35-38, setembro de 1987, p. 36.
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apresentado aos leitores e, além disso, escreve sobre um tempo: o tempo da seca.

Rachel de Queiroz e seu estilo narrativo em O Quinze
“Memórias reelaboram a história, relacionando-a a
outros elementos e emprestando-lhe significados tão
novos que, das lembranças, brota uma outra história”.
(Janaina Amado – O Cervantes de Goiás).

Janaina Amado, no texto O Cervantes de Goiás nos possibilita entender algumas relações
entre história e memória. No trecho utilizado como epígrafe para iniciar este tópico é possível
pensarmos algumas questões que serão fundamentais para entender como as memórias de Rachel de
Queiroz e os relatos orais, que também são memórias, compõem o enredo, a narrativa do romance
O Quinze.
Amado, atenta para o fato de que as memórias reelaboram a história atribuindo novos
significados ao existente. Mas, ao mesmo tempo, é preciso compreender que o historiador ao lidar
com essas memórias faz seleções, descarta o que não lhe interessa, (re)significando, contudo o que
já fora (re)significado. A mesma operação se dá na elaboração do romance. O escritor ao tecer sua
trama escolhe, seleciona, descarta determinadas situações que ele julga como desnecessárias ou que
não serão atraentes de um publico leitor.
Claro que no caso do romance essa seleção se dá de forma totalmente diferente, tendo em
vista que a escrita romanesca necessita do tom ficcional, enquanto a escrita da história lida com um
tom de verdade. De um lado a verossimilhança (romance), do outro a representação (história).
O escritor, tanto do romance quanto da História, partem sempre do lugar social de escrita, de
suas experiências pessoais, dos seus anseios, de suas inquietações, pois a escrita pode ser entendida
como uma postura política, como a visão de mundo daquele que escreve. Segundo Janaina Amado,
para a memória o que importa é a versão e não o fato, ela (a memória) ao organizar a “narrativa,
possui uma dimensão simbólica que leva rapidamente a desprender-se, deslocar-se do concreto,
para alcançar vôos próprios” (AMADO, 1995: 127). Desta forma, embora Rachel de Queiroz tente
organizar uma narrativa levando em consideração os fatos históricos445, seu romance é

445

Uma característica de Rachel de Queiroz é a pesquisa que fazia para escrever seus. Seus cenários eram reais e os
personagens eram criados a partir das experiências e das características das pessoas com as quais a autora convivia
ou dos livros que lia. Para Rachel de Queiroz era necessário que o leitor tivesse a possibilidade de sentir na
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eminentemente simbólico, ficcional, embebido de imaginação.
Porém, cabe ressaltar que na narrativa d’O Quinze estão guardadas as relações do tempo da
escrita. Uma escrita pautada nas memórias sociais dos moradores da fazenda se seus pais, dos
flagelados da seca de 1919 e de suas leituras. De um lado, estão as memórias de quem viveu as
experiências da secas do final do século XIX e início do século XX. Do outro, o tempo da leitura
das obras oitocentitas de Domingos Olimpio e Rodolfo Teófilo446, ou seja, múltiplas temporalidades
compõem um único tempo: o da seca de 1915. Contudo, uma das conclusões de Amado sobre a
narrativa de Fernandes em relação à Revolta do Formoso, cabe no nosso caso:
Relegar a plano secundário as relações entre memória e vivência, entre
indivíduos e grupos sociais, entre tempos e entre culturas, é imobilizar o
passado nas cadeias cronológicas de um “real” onde residira sua
“verdadeira natureza”, a ser “resgatada” pelos historiadores (Ibdem:
130).
Desta forma, nosso interesse ao problematizar como Rachel de Queiroz se utiliza de
memórias próprias e relatos orais para escrever o romance O Quinze não tem a pretensão de
enquadrar esses dois elementos num processo único de significação. Nosso interesse é perceber
como eles são dispostos ao longo do texto.
Nesse sentido, na obra há uma relação entre escrita e oralidade: uma alimenta a outra. Para
entender essa relação entre o oral e o escrito no processo de construção da narrativa d’O Quinze,
recorremos ao estudo A letra e a voz de Paul Zumthor. Para o autor, ao produzir um texto estamos
colocando nele nossas leituras, as nossas memórias e as de outras pessoas, o que ele define como
índice de oralidade. E cabe ao historiador analisar o uso e a historicidade da voz.
Se, é necessária a análise dos usos da voz, podemos entender com mais clareza de que forma
a autora realiza sua performance escrita a partir dos relatos orais, e de qual forma Rachel de Queiroz
expôs e usou da tradição oral para compor a narrativa da seca e organizar os fatos narrados.
Zumthor (1993), assim como Chartier (1999), separa a noção de obra e texto. Segundo ele a
obra pertence ao movimento, à produção de sentidos e significados. Diferente do texto que é
estático, imóvel. Nesse sentindo, embora neste estudo estejamos discutindo o texto, nossa pretensão

446

narrativa que os fatos eram possíveis de acontecerem cotidianamente. Rachel lia muito, mas sua leitura predileta era
os livros de História. Nesse sentindo, foram as histórias contadas e as historias escritas que serviram como base
para a elaboração de seu primeiro romance.
Sobre as relações entre a escrita de romance O Quinze de Rachel de Queiroz e os romance Luzia Homem de
Domingos Olimpio, A Fome e A seca de 1915 de Rodolfo Teófilo, ver: OLIVEIRA. Gilberto Gilvan SOUZA.
Tecendo Palavras: uma história social n’O QUINZE DE Rachel De Queiroz. Monografia defendida no curso de
graduação em História da Universidade Federal do Ceará, 2014.
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é analisá-lo a partir do conceito de obra. Percebendo o texto como parte do movimento de
significados e significações atribuídos pelos leitores. Para ele, um “texto, em suas gradações, é
historicamente provisório, mas poeticamente definitivo” (ZUMTHOR, 1993: 130). Essa
característica definitiva é o que determina o processo de produção de sentidos de uma obra.
Nesse sentido, gostaríamos de, em primeiro lugar, refletir sobre a linguagem escolhida pela
autora d’O Quinze. Para tanto, uma de suas crônicas se torna interessante para ser analisada. Na
crônica Língua, publicada pela primeira vez na revista O Cruzeiro no ano de 1959, e depois no livro
de crônicas O caçador de tatu (1967), Rachel de Queiroz escreve sobre o seu estilo linguístico de
escrever no tocante a “preservar” a linguagem coloquial falada pelos moradores de sua fazenda em
Quixadá.
Segundo ela, a escolha por esse estilo se deu porque foi com os “mestres” contadores de
história que aprendeu a escrever a sua produção literária. Em seguida, a autora faz uma comparação
de sua escrita com a de Mário de Andrade e Guimarães Rosa. Para Rachel, Andrade cria, inventa
algo novo com novas características a partir do existente, ao contrário dela que apenas expõe o
modo de falar dos caboclos da fazenda.
Atenta ainda para o fato de, por usar este tipo de linguagem em sua escrita, os estudos
literários classificam como excesso de regionalismo. Regionalismo era uma palavra que Rachel de
Queiroz não tinha simpatia. Para justificar sua oposição ao termo, Rachel relata que “apenas tento
registrar expressões costumeiras, botar em uso a sintaxe já existente” (QUEIROZ, 1967: 24). Logo
após, para explicar suas diferenças de escritas entre Mário de Andrade e a sua, Rachel se posiciona
da seguinte maneira quanto ao seu exercício de escrita nos primeiros vinte anos de sua carreira
como escritora:
Consegui uma linguagem literária que se aproxime o mais possível da
linguagem oral, naturalmente no que a linguagem oral tem de original e
espontâneo, e rico, e expressivo. E essa linguagem oral pode se falar do
nordestino que meus ouvidos escutem e apreciam. [...] Quem não vê que,
diante da língua falada, cheia de sangue e de força, quem vem direta do
peito para a boca, como fôlego, aquela outra língua em que a gente
escreve parece uma máquina enfaixada, em comparação com um homem
vivo? [...] Mas, justamente, dado que a língua viva é viva, aí é que está a
dificuldade. Todo dia ela muda, ondula, varia, inventa, envelhece. A
grande questão está em saber em escolher o que permanece e o que passa
(Ibdem: 25-26).
Herman Lima (1967), também usou dessa crônica para falar sobre a linguagem utilizada por
Rachel de Queiroz. Segundo Lima, é este estilo literário que faz com que a escritora se mantenha
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com uma escrita durável, que resiste ao tempo, sendo sempre atual. É a sua maneira de narrar em
linguagem cotidiana,
Principalmente da sua terra do Ceará, sem deixar de ser uma criatura de
múltiplas raízes universais, aflorantes tanta vez em ressonâncias
ecumênicas, está justamente o seu caráter fundamental, a marca de sua
patente individualidade artística, o barro especifico de onde vem à forma,
o calor, a cor e a vida, não raro o impacto, da criação, na simplicidade da
sua fala e nas revelações de seu puro instinto feminino. (LIMA, 1967:
24)
Na mesma crônica, Rachel de Queiroz atenta para o fato de que é quase impossível não
imprimir na escrita a dualidade entre a linguagem cotidiana e o ato de escrever para ser publicado.
Para o caso de Guimarães Rosa, Rachel afirma que diferente dela, ele cria uma terceira linguagem
por meio da apropriação entre o falado e o escrito.
Deixar envelhecer, amarelar as páginas significa saber se as escolhas quanto ao uso da
linguagem falada ou da linguagem escrita foi a certa a ser tomada. Rachel escolheu o consenso.
Soube em sua narrativa trazer os elementos do falado e as regras do escrito.
Apostou numa linguagem do regional que, segundo ela consegue manter-se atrativa de
leitores e preservada em tempos tão obsoletos, num momento em que os vocabulários são
rapidamente abandonados e não fazem sentidos para muitos leitores. Correu o risco de incorporar
em sua escrita “a linguagem que falo e escuto no meu ambiente nativo, à língua com que ganho
vida nas folhas impressas” (Idem, 1967: 8). E, de certo, sua escolha foi adequada, tendo em vista a
vasta reedição de seus romances e crônicas.
Em consonância com a crônica feita pela escritora está à apresentação elaborada pela José
Olympio Editora em Caminho das Pedras para caracterizar Rachel de Queiroz: “Nasceu para contar
histórias. Nasceu narradora (JOSÉ OLYMPIO EDITORA, 2010: 8)”. É dessa forma que se
apresenta a escritora. Uma contadora de histórias em diversos gêneros literários. Um convite a
escutar, neste caso ler, ser autor e criador de sentidos para surgir algo novo, como as boas histórias
de um velho contador que ao narrar sempre atrai novos olhares, acrescenta um novo causo.
A memória e a oralidade na escrita d’O Quinze

Diante do que acima expomos, é mister entender de que forma Rachel de Queiroz formulou
seus personagens, já que segundo ela, O Quinze foi elaborado a partir dos relatos orais dos
moradores da fazendo Junco. Em entrevista, Rachel de Queiroz relata que o escritor não utiliza as
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pessoas como elas são na “vida real”, elas são apenas o ponto de partida. Além dos personagens, é
preciso criar os cenários. Nesse sentido, o escritor passa a descrever o ambiente, as profissões. Os
cenários são reais, mas os personagens são apenas parecidos com as pessoas.
Diante do exposto, seus personagens são gestados do real, porém a escritora não expõe em
sua narrativa o real, pois a ficção é uma necessidade para o romance. Nas páginas de um romance o
que se pinta é uma verossimilhança da realidade, cheia dos devaneios e aspiração de quem escreve.
Quanto à descrição da paisagem que ambienta o romance O Quinze, Rachel de Queiroz diz
que se baseou nos verões de fevereiro e março. Segundo ela, nesse período a vegetação do Ceará
fica vermelha e seca, conforme indica as narrativas orais durante a seca. Aqui surge uma crítica a
autora. Para ela “a seca, afinal, não é muito mais do que um verão duplicado” (QUEIROZ, 1987:
36). Não é do nosso interesse realizar uma discussão sobre seca, mas cabe ressaltar que diferente de
Rachel, e em diálogo com Kênia Rios (2006), entendemos seca não como falta de chuva. Seca se
trata de gente.
Questionada sobre como chegou ao enredo e ao título do seu romance de estreia, Rachel de
Queiroz confessa que foi a partir de uma tradição oral e literária. Segundo ela, “(...) há
evidentemente no sertão relatos contínuos da tragédia da seca. Existe no Nordeste uma memória da
seca; ela é, de fato, a presença mais constante” (CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA,
1997, 22).
Rachel de Queiroz nunca vivenciou uma seca. Pois, no ano de 1915, a mesma ainda era
criança, tinha apenas quatro anos de idade. Na seca de 1919, se encontrava morando em Belém do
Pará. As notícias que tinha eram a partir dos jornais e dos relatos do flagelados que chegam a Belém
fugindo da terrível seca que assolara o Ceará e em busca de trabalho. Seu pai era um dos
comissários da colônia cearense em Belém. Interessante que Rachel problematiza o termo retirante
e flagelado. Segundo ela os jornais se referiam as migrantes da seca como flagelados, termo que
causava repulsa na autora. Talvez seja por isso que na sua narrativa, Chico Bento e seus familiares
sejam tratados substantivamente de retirantes.
Voltando a citação anterior, é possível concluirmos que são as memórias desses migrantes
levados para outro Estado devido à seca, depois os relatos dos moradores da fazenda, a fonte oral de
Rachel de Queiroz. Segundo Roland Barthes,
O que opõe a escrita à fala é que a primeira parece sempre simbólica,
introvertida, ostensivamente voltada para o lado de uma vertente secreta
da linguagem, enquanto a segunda não passa de uma duração de signos
vazios, dos quais só o movimento é significativo (BARTHES, 2006: 21).
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Nesse sentido, se torna significativo levar em consideração os protocolos de leitura que são
impostos aos leitores no processo editorial. É esse processo de imposição e de significação plural
que se tem no ato de ler o responsável pela manutenção das significações da fala que são
aprisionados na escrita, transformando-as em signos e alegorias.
Se consultarmos a historiografia que trata da seca no Ceará, percebemos que a autora traz na
narrativa, fatos que não necessariamente aconteceram na seca de 1915. Como bem ressalta Barthes,
estes ganham novos significados, passam a servir como alegoria e não necessitam de um
julgamento para dizer se são verídicos ou não. Pois, a escrita ficcional alínea de forma sedutora e
harmônica os episódios, num processo de encantamento, que para o leitor o importante é o ato de
ver na narrativa a possibilidade da existência do narrado.
Há de fato uma grande narrativa pautada na oralidade, assim como na escrita, sobre a seca.
Rachel de Queiroz reconhece essa constatação quando afirma que não havia outro caminho se não o
da temática da seca para iniciar a sua escrita (QUEIROZ, 1987). Para dar veracidade a tal posição
ela recorre a justamente a tradição oral. Desde pequena ouvira os relatos daqueles que
experimentaram forçadamente a dor, o sofrimento, a miséria causada pela seca. Em depoimento,
Rachel de Queiroz fala que
Menina sertaneja, as histórias da seca eram uma realidade constante no
ambiente familiar da fazenda: as fundas lembranças das tragédias de 77,
dos ‘três oito’ (1888) dos 900. Muitas testemunhas ainda havia desses
anos, testemunhas que contavam as tristezas da gente e do gado, as
retiradas para a serra e para ‘a rua’, a fuga para a Amazônia. Com aquela
secura de linguagem, a ausência de dramatização, a límpida enumeração
dos sucessos que caracterizam a narrativa sertaneja e que eu decerto
inconscientemente copiei, num despojamento de que se fez mais tarde
uma das características mais assinaladas do meu livrinho (Ibdem: 35).
Uma escrita marcada por “uma memória cultural adquirida de ouvido, por tradição oral”
(CERTEAU, 2012: 263). Relatos como, por exemplo,
[...] aqui no açude, onde a água está dando duas braças, foi que o povo
cavou cacimba no Quinze (...) este rebolado de mandacaru não sei como
escapou – foi cortado até a raiz no Dezenove, para ramo do gado (...) esse
menino véio é assim movido porque nasceu na seca, coitado. (Op. Cit:
36).
Cabe ressaltar, mais uma vez, que essa memória cultural levou Rachel de Queiroz a
incorporar na sua escrita, elementos que não aconteceram, necessariamente no ano de 1915. Por
exemplo, a viagem para a região norte do país. Mas, ao mesmo tempo os fatos se cruzam, há uma
repetição ao amarrar os fatos, o estabelecimento de uma lógica narrativa aos modos de uma história
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tradicional “inventando” a narrativa da seca de 1915, no Ceará.
Podemos pensar ainda o livro O Quinze como um lugar de memória. O conceito lugar de
memória foi formulado por Pierre Nora447, porém aqui não tomamos o termo conforme elaborado
por ele. Nosso diálogo se dá com Roger Chartier ao considerar que
[...] as próprias estruturas dos livros são dirigidas pelo modo de leitura
que os editores pensam ser o da clientela almejada. Esta última (...) é
sempre pensada como uma leitura que exige sinais visíveis (títulos
antecipados ou resumos sintéticos e recapitulativos, ou ainda gravuras em
madeira que funcionam como protocolos de leitura ou lugares de
memória) (CHARTIER, 1999: 20).
Desta forma, se dialogamos com Chartier, pode-se considerar O Quinze como um lugar de
memória da seca de 1915 no Ceará. O livro (o romance) e a história (tida como ciência) criam uma
narrativa, sendo o livro tomado pelo imaginário social como ponto de partida para a operação
simbólica de compreensão dos fatos ocorridos no Ceará em 1915.
Comumente escutamos a seguinte expressão: Ah, a seca d’O Quinze?! Percebemos nesta
oração o estabelecimento de uma relação entre o real e ficcional. Uma força criativa e inventiva dos
usos do livro por aqueles que fizeram a leitura ou ouviram falar do romance de Rachel de Queiroz.
O texto faz parte não somente do campo do impresso que deve ser decodificado e lido, ele também
está no campo do simbólico, nas dinâmicas da memória coletiva e do imaginário social.
O romance O Quinze é tomado como forma explicativa para referir-se a seca no Ceará em
1915, dispensando por alguns a consulta em outras fontes como, por exemplo, jornais da época,
entre outras. A seca deixa de ser um fenômeno climático e passa a ser personagem na cultura oral,
no cotidiano daqueles que leram ou não o livro de Rachel de Queiroz. Em outras palavras, O Quinze
torna-se um lugar de memória.

Últimas palavras...

Contudo que foi apresentado e analisado podemos considerar que a escrita de Rachel de
Queiroz n’O Quinze, possui um tempo e um lugar. O lugar é a cidade de Quixadá e Fortaleza, do
Ceará. Quanto ao tempo, é o tempo de um tema. O tempo da construção de uma narrativa para seca
de 1915 no Ceará, que a posteriori foi tomada pela a sociedade como um registro. Há, portanto, um

447

No texto Nora, esboça algumas definições e possibilidades para o conceito Lugar de Memória, reivindica uma
posição entre História e memória. Ver: NORA, Pierre. Entre História e Memória: a problemática dos lugares.
Projeto História, nº 10, São Paulo. PUC-SP, dezembro de 1993.
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tempo da escrita e uma escrita do tempo, estabelecida n’O Quinze a partir da seca d’o quinze.
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A ICONOGRAFIA NA LITERATURA DE CORDEL: UM CAMPO DE ESTUDOS
José Rodrigues Filho448
Rosilene Alves de Melo449

As imagens na literatura de cordel: pressupostos
Atualmente as imagens não são mais utilizadas pelos historiadores como “ilustração” de
textos. As fontes imagéticas são registros históricos, produzidos numa temporalidade e “falam” de
sociedades, épocas e de culturas determinadas. A iconografia se constitui como um campo de
estudos privilegiado para os historiadores, posto que as imagens cada vez mais estão presentes na
contemporaneidade e trazem a marca da intencionalidade dos autores, as técnicas de produção e os
sistemas de comunicação imagética envolvidos. Porém precisamos aprender a “ler imagens”, uma
vez que passamos de culturas predominantemente orais para sociedades cada vez mais mediadas
pela comunicação escrita e destas para um mundo em que todos são cotidianamente produtores e
consumidores de imagens. Em todos os processos de comunicação as imagens, os ícones, sempre
estiveram presentes, porém as imagens foram, até o final do século XX, um campo de estudos com
o qual os historiadores não tinham familiaridade e poucos esforços haviam sido desenvolvidos para
construção de metodologias capazes de permitir o diálogo com as evidências icônicas. Neste
sentido, a história cultural vem apontando alguns caminhos para suscitar o interesse e evocar
perguntas cada vez mais instigantes às imagens que nos cercam (GUINZBURG, 2014).
Do ponto de vista metodológico a análise de imagens requer alguns cuidados. Em primeiro
lugar o cuidado de não tomá-las como verdade, especialmente no caso da imagem fotográfica em
que a “ilusão da realidade” (MAUAD, 1996) está à espreita de uma análise apressada. A imagem é
uma construção de sentido “é uma elaboração do vivido, o resultado de um ato de investimento de
sentido, ou ainda uma leitura do real realizada mediante o recurso a uma série de regras que
envolvem, inclusive, o controle de um determinado saber de ordem técnica” (MAUAD: 1996, p. 3).
Portanto, é necessário interrogar as mediações sociais, históricas e culturais que estão implicadas
nas fotografias de famílias, nos cartazes de rua, nas revistas em quadrinhos, nas capas dos folhetos
de cordel.
448
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A partir destes pressupostos nos interrogamos como proceder uma análise das imagens
presentes na literatura de cordel, considerando sobretudo, os empréstimos, as apropriações, os
diálogos e as propriedades estéticas, técnicas e os dispositivos mobilizadas por autores e editores de
folhetos com vistas a potencializar o “efeito de verdade” da narrativa em versos do cordel. Este
procedimento requer a elaboração de uma série de questionamentos acerca das condições de
produção das imagens, da temporalidade em que estão inseridas, do emprego intencional nas capas
dos folhetos e de como interpretá-las. A pesquisa envolvendo as imagens no cordel requer
considerar, de antemão, que autores e editores de folhetos não são indivíduos ingênuos ou que
desconheçam as propriedades simbólicas e econômicas presentes nas ilustrações.
É necessário considerar que a análise das imagens na literatura de cordel, assim como em
outros suportes e fontes, exige uma compreensão transdisciplinar, uma vez que outros campos do
saber – antropologia, semiótica, sociologia – podem oferecer conceitos e outras reflexões e pontos
de vista sobre as evidências iconográficas que permitam perceber as mensagens e as regras de
produção não textual que estão implicadas na feitura dos cordéis.
Os livros da literatura de cordel, analisados em conjunto, apresentam uma dimensão
discursiva, cujos aspectos trazem implicações fundamentais para a historiografia. Na medida em
que se configura como uma prática de escrita, social e culturalmente situadas, o cordel se constitui
numa fonte privilegiada para a análise histórica. Para tanto é necessário mobilizar uma série de
categorias conceituais para a reflexão sobre as condições de produção, circulação e leitura dos
folhetos de cordel e, ao mesmo tempo, estabelecer as relações com o universo das práticas
discursivas e das construções de sentido mobilizadas pelos autores e leitores. Entretanto a literatura
de cordel, produzida no Brasil desde o início do século XX, ainda não recebeu por parte dos
historiadores brasileiros o devido reconhecimento como documentação histórica, embora seja um
dos poucos países a dispor, nos dias de hoje, de uma produção contínua, em larga escala, além de
acervos, farta documentação arquivada em instituições públicas, e quantidade considerável de
autores exercendo diariamente este ofício. Portanto, neste campo ainda há uma exaustiva, e
necessária, tarefa a ser realizada. Esforço que pressupõe, e exige, a desfolclorização das análises
sobre o cordel, processo em curso graças às investigações produzidas a partir da história cultural
(CHARTIER, 1990, ABREU, 1997, GRILLO 2005,) e em outros campos do saber, como a
antropologia (GONÇALVES, 2007), a crítica literária (LUCIANO, 2012) e a análise de discurso
(GRANGEIRO, 2007).
Esta pesquisa constitui-se como resposta à carência de investigações na historiografia
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brasileira acerca da literatura de cordel e considera este conjunto de folhetos numa dupla
perspectiva: enquanto objeto de reflexão em sua materialidade (apontando para as dimensões
históricas, sociais e culturais presentes no folheto) e enquanto narrativa temporalmente situada.

O sistema editorial do cordel e a de produção das imagens
O folheto de cordel450 pertence a num gênero particular da poética em que as linguagens
oral, escrita e imagética estão intrinsecamente relacionadas. O cordel possui vínculos históricos com
a cantoria de viola, com o repente. Algumas formas de metrificação presentes no cordel foram
adaptações para o escrito das estruturas de verso presentes na cantoria. É possível afirmar que os
primeiros contatos com a poética do cordel ocorreram, no Brasil, num ambiente marcado pela
oralidade através da declamação e dos desafios envolvendo duplas de cantadores embaladas pelo
som das violas. Portanto, foi através da música em que se forjou um estilo próprio, particular, de
poética. Na Serra de Teixeira, sertão da Paraíba, ao final do século XVIII, a cantoria se transformou
num espetáculo popular, presente nos terreiros de chão batido dos sítios e nas feiras semanais.
Aproximadamente um século depois, as narrativas em verso recitadas nas cantorias puderam ser
registradas por meio dos folhetos impressos. O advento da imprensa no Brasil ensejou as condições
técnicas graças às quais os poetas do verso de improviso conseguiram transpor as narrativas da
oralidade para o suporte do livro.
O acesso a pequenas máquinas impressoras – os chamados “prelos” – permitiu aos poetas se
aventurarem na edição e na impressão dos folhetos. Cumpre ressaltar que a análise biográfica dos
autores da literatura de cordel, produzida por gerações s folcloristas brasileiros entre as décadas de
1880 e 1970, demonstra que os poetas tiveram uma formação literária marcadamente autodidata.
Como aponta Marcia Abreu, em sua análise da formação intelectual dos autores de cordel, o
aprendizado da leitura e da escrita se fazia em outras circunstâncias, e experiências sociais,
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A genealogia vocabulário utilizado para definir o cordel definições acerca deste gênero poético revela os conceitos
presentes neste campo de estudos no Brasil. Sílvio Romero utilizou, no final do século XIX o termo poesia popular
no livro Estudos sobre a poesia popular no Brasil (ROMERO, 1977), publicado originalmente em 1888. Poesia
popular também aparece como categoria nativa no livro de Francisco das Chagas Batista (1977), autor e
proprietário da tipografia Popular Editora (1913-1930), poesia sertaneja (ALMEIDA, 1912), literatura oral
(CASCUDO, 2006 [1952]), literatura de cordel (MAIOR, 1968; LISBOA, 1976, SLATER, 1984), folhetos
(ALMEIDA, 1977), literatura de folhetos (TERRA, 1978, ABREU, 1999), literatura popular (TERRA, 1975;
KUNZ, 1982). Apesar das controvérsias entre os pesquisadores acerca do uso dos diferentes termos ao longo do
tempo, a palavra “cordel” foi incorporada pelos próprios poetas como categoria para definir seu ofício. Eles se
definem como poetas de cordel e o que fazem é “literatura de cordel”.
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distanciadas da mediação do ambiente escolar.
Filhos de pequenos proprietários ou de trabalhadores assalariados, a grande
maioria dos poetas nasceu na zona rural. Com pouca ou nenhuma instrução
formal, eram autodidatas ou aprenderam a ler com parentes e conhecidos.
Não são raros os que aprenderam a ler a partir da audição de leituras de
folhetos, feitas por vendedores ou autores, que eventualmente instruíam-nos
sobre as regras de composição desta literatura. O aprendizado formal, em
escolas, parece ser o menos frequente (ABREU, 1997).
Produzido com caraterísticas gráficas específicas para se difundir entre leitores pouco
familiarizados com a escrita, os poetas e editores de cordel aprenderam a utilizar a capa como um
espaço privilegiado para associar o texto escrito a uma imagem, potencializando a fixação do título
do poema e da narrativa em verso na memória dos leitores. A imagem presente no cordel não é uma
mera ilustração do texto, mas uma linguagem produtora de sentidos e significações. Neste sentido,
as capas e quartas-capas (última página do cordel, onde aparecem informações editoriais e anúncios
diversos) produzem uma memória visual que veicula uma imagética por meio de uma estética
singular, uma fórmula editorial (CHARTIER, 1990) especialmente após a introdução da xilogravura
como técnica de ilustração. Esta pesquisa dedica atenção aos referentes históricos, técnicos e
estéticos presentes na feitura do cordel e considera as imagens como constituidoras de uma
narrativa visual que emprega outros códigos, além da oralidade e da escrita.
É no espaço reservado para a capa que são adicionadas informações editoriais importantes
para os leitores: título, autor, preço, e, em alguns casos, editora/tipografia onde foi impresso. Além
destas informações, as capas apresentam uma imagem - fotografia, desenho, clichê ou xilogravura –
que condensa a trama da narrativa em verso. A imagem tem como função possibilitar uma rápida
identificação da história presente no livro, facilitando a compreensão de seu conteúdo pelo leitor.
As imagens pressupõem um leitor, um destinatário; portanto, toda imagem é uma
modalidade de comunicação. Por outro lado, o leitor também estabelece significações e correlações
entre aquilo que vê na capa do cordel com outras imagens e outras experiências. Nestes termos o
leitor confere sentidos ao que vê ao buscar no seu “arquivo de memória”, no seu próprio repertório
de imagens, e na sua cultura, os elementos para elaboração de sentido. Interessa-nos analisar como
o folheto de cordel seleciona, produz e projeta imagens ao longo do tempo. Estas imagens
associadas, conectadas, condensadas, produzem e evocam outras imagens quando “dialogam” entre
si. Estas marcas – históricas, simbólicas, sociais, editoriais, literárias, plásticas, imagéticas –
constituem as identidades do cordel enquanto arte da memória.
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A visualidade do cordel está relacionada com a dimensão histórica, social e material das
técnicas de ilustração utilizadas para apresentação das imagens que cabe recuperar. No entanto, é
necessário compreender que a memória visual do cordel implica, de igual modo, em analisar a
iconografia e as elaborações simbólicas presentes nos folhetos. Portanto, é no cruzamento entre a
história das tecnologias de impressão e a análise transdisciplinar das imagens que é possível avançar
nos estudos acerca da memória visual do cordel.
As primeiras tecnologias de impressão de imagens utilizadas pelos editores de cordel estão
relacionadas com a de produção de gravuras em relevo. A gravura pode ser definida como técnica
de representação de imagens a partir da incisão sobre uma superfície dura (metal, madeira, pedra)
com o auxílio de instrumentos de corte (buril, estilete, agulha, faca, e até mesmo bisturi cirúrgico ou
haste de guarda-chuva).
De acordo com a superfície a ser utilizada, a técnica de gravura recebe nomes distintos,
sendo as mais utilizadas a xilogravura (gravura em madeira, técnica desenvolvida na China entre os
séculos V e VI), a linoleogravura (gravura em linóleo, tecido impermeável desenvolvido na
Inglaterra em 1860 obtido a partir da juta, uma fibra têxtil, e óleos vegetais) a zincogravura (zinco
ou qualquer metal desenvolvida pelo francês Firmin Gillot em 1850), a fotogravura (técnica que
utiliza uma folha de retícula para a produção da imagem e permite o uso de cores) e o clichê
(técnica de gravura em relevo desenvolvida no século XV que emprega ácidos sobre uma superfície
em metal) (HATA, 1999, p. 24).
Outra técnica importante na história visual do cordel é a litogravura, desenvolvida no século
XVIII, e utiliza inicialmente a pedra calcária onde a imagem é desenhada com uso de lápis, fuligem,
cera de abelha ou sabão e posteriormente fixada na pedra com auxílio de ácidos. A litogravura foi
adequada ao metal e introduzido nas máquinas de impressão em forma de cilindros, quando deu
origem ao offset, técnica bastante utilizada pelos editores de capas coloridas.
Nos primeiros cordéis publicados no Brasil, na primeira década do século XX, as capas
possuíam apenas duas informações: o título da história e o autor. Algumas traziam ainda o local, ano
de publicação, editora responsável e preço. Estas informações eram ornamentadas por pequenos
filetes que serviam de moldura para as capas e ficaram conhecidas como vinhetas. Por não
possuírem ilustrações, esses livros eram chamados de folhetos “sem capa”. Os folhetos “sem capa”
registram as técnicas de editoração bem como a concepção estética dos cordéis editados no Brasil
nas primeiras décadas do século XX por Leandro Gomes de Barros (1865-1918), Francisco das
Chagas Batista (1882-1930) e João Martins de Athayde (1880-1949). Os primeiros folhetos
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recorriam a variados recursos para composição tipográfica das capas, tais como, a disposição dos
nomes do autor, do título do poema e do local de comercialização, tipos de tamanho e de estilos
diferentes, além de diferentes estilos de vinhetas que serviam de ornamento e de moldura para
direcionar o olhar do leitor. Esta composição, este arranjo editorial tinha por objetivo chamar
atenção do leitor e permitir a identificação do livro por pessoas com pouca familiaridade com a
palavra escrita. Portanto, a composição tipográfica dos folhetos tinha como objetivos agradar
esteticamente aos leitores e impulsionar a venda destes livros.

Folheto emoldurado por uma vinheta.
Por não trazer uma imagem passou a ser
definido como folheto “sem capa”
(BARROS, s.n.t).

Nos folhetos “sem capa” do início do
século XX, o modelo se reproduz: a capa
ornamentada por vinheta com as
informações comerciais e editoriais no
interior da moldura (BATISTA, 1905)

Os folhetos “sem capa” do início do século XX possuem uma moldura direcionando o olhar
do leitor para informações que estão no interior da vinheta e que trazem duas mensagens distintas
separadas tipograficamente: as informações que apontam para o conteúdo do livro e as informações
comerciais. Com isto os editores desejavam seduzir o leitor pelo personagem central da obra (nos
folhetos acima, o cangaceiro Antônio Silvino) e em seguida convidar o leitor a comprar o livro
através das informações essenciais que se encontram na parte inferior.
A introdução de pequenas figuras, emprestadas de imagens produzidas inicialmente para os
jornais, marcam a passagem dos folhetos contendo mensagens escritas para o uso das mensagens
icônicas. As imagens utilizam diversas técnicas: xilogravura, linoleogravura e fotogravura.
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Ilustradores do Jornal do Recife e do Diário da Manhã, bem como dos folhetins publicados na
Typografia da Livraria Francesa e na Imprensa Industrial, localizadas na cidade de Recife. Nesta
fase os ilustradores Silvério e João Avelino da Costa passaram a colaborar na ilustração dos folhetos
de Leandro Gomes de Barros e João Martins de Athayde, respectivamente. Havia, portanto, uma
distinção entre o autor que editava os próprios livros (Leandro Gomes de Barros, João Martins de
Athayde e Francisco das Chagas Batista) e o ilustrador que produzia imagens para ilustrações
diversas (cartões-postais, revistas, carimbos, rótulos e cartazes de filmes). Além dos desenhos, os
editores de cordel passam a utilizar, de maneira intensa, a fotografia.

Ao longo dos anos as imagens passam a ocupar lugar de destaque na capa dos cordéis,
adquirem movimento e dramaticidade. As imagens estáticas e com um único personagem são
substituídas por cenas, envolvendo figuras humanas, animais, paisagens e cenários, onde as tramas
acontecem. Na década de 1950 as capas dos cordéis passam por uma mudança significativa. Em
1952 o folheto História de Zezinho e Mariquinha (publicado pela Livraria H. Antunes) apresenta a
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impressão a cores na capa do cordel. A Editora Prelúdio, instalada na cidade de São Paulo em 1952,
introduziu alterações significativas na tecnologia de impressão dos folhetos com o uso da técnica
em off set. Assim, os cordéis impressos na Prelúdio alteraram a identidade visual do cordel
desenvolvida pelos primeiros editores, ao incorporar a estética das revistas em quadrinhos e das
revistas de fotonovelas.
As imagens que proliferaram nos folhetos de cordel apontam para a multiplicidade de
influências que advêm observação do cotidiano e da vida social, da leitura de jornais, da leitura de
cordéis, livros, da televisão, e atualmente da internet. Através de metáforas visuais, os indivíduos
falam de si, do mundo que partilham, de cosmologias e do desejo de se comunicar com outros
mundos através da arte. A iconografia do cordel se operacionaliza por meio da repetição exaustiva
do mesmo repertório de imagens. Figuras que se convertem em pretexto para perenizar
cosmologias, manter tradições, registrar acontecimentos, elaborar fábulas, instigar a reminiscência,
produzir memórias, entabular conversas, provocar risadas, estabelecer relações sociais. Imagens
fugidias capturadas pelo esquecimento desaparecem das retinas e das memórias e voltam à vida por
meio dos folhetos.
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AS LETRAS NA CIDADE: A ATUAÇÃO DOS INTERMEDIÁRIOS DA LITERATURA NA
FORTALEZA OITOCENTISTA
Rafaela Gomes Lima451
A cidade e as letras

A palavra escrita e a cidade. Essas duas grandes criações do gênero humano nascidas quase
que concomitantemente, estiveram irremediavelmente ligadas ao longo da História. O crescimento
das cidades, o estabelecimento de governos e de uma administração nos núcleos urbanos, exigiu o
desenvolvimento de uma metodologia que possibilitasse o armazenamento de informações,
sobretudo após o surgimento das atividades comerciais, além de repassar às gerações futuras as
realizações de cada época (BARROS, 2012).
A necessidade de uma nova forma de organização que atendesse às
premências sociais de um vasto e denso aglomerado de seres humanos teria
gerado simultaneamente as instituições, os mecanismos citadinos de
controle - entre os quais a "escrita", este instrumento imprescindível para o
registro das múltiplas operações e atividades que teriam lugar no recinto
urbano - e por outro lado uma multiplicidade de funcional que arrasta atrás
de si a heterogeneidade da população urbana. (BARROS, 2012, p. 82)
Além de "mecanismo de controle", a escrita também virou sinônimo de cultura e as cidades
tornaram-se centros culturais, "lugares de ensino", centros irradiadores de cultura, conhecimento e
civilização, sobretudo quando a palavra impressa passa a ter maior alcance.
Mesmo considerando-se a grande importância da tradição oral nas sociedades, sejam
ocidentais ou orientais, o impresso acabará por assumir posição importante no cotidiano dos
indivíduos, mais fortemente no meio urbano. Os livros passam a fazer parte da vida dos sujeitos
provocando mudanças nos modos de pensar, nos modelos de instrução dos jovens, dos
trabalhadores, enfim, mesmo aqueles que não sabem ler se beneficiam da palavra escrita, pois:
Entre a leitura individual do livro, ato íntimo do foro privado, e a simples
audição do escrito, tal como a do sermão, por exemplo, existe então, nas
cidades pelo menos, uma outra relação com o impresso. Nas oficinas, nas
igrejas dissidentes, nas confrarias festivas, o escrito tipográfico está próximo
até mesmo daqueles que não podem lê-lo. Manuseado em comum, ensinado
por uns e decifrado por outros, profundamente integrado na vida
comunitária, o impresso marca a cultura citadina da maioria. Desse modo,
ele cria um público - portanto um mercado mais amplo que o dos simples
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alfabetizados, mais amplo também que o dos simples leitores de livros.
(CHARTIER, 2004, p. 107)
Leitores e não leitores, alfabetizados ou não, os habitantes das cidades estabeleceram uma
íntima relação com o impresso, pois muitas vezes a leitura se dava não só pela apreensão das
palavras, mas ao se decifrarem imagens ou símbolos, presentes em todos os lugares da cidade,
fazendo parte de seus "artefatos urbanos” (BARROS. Op. cit.). Texto e imagem se associam no ato
de promover o avanço da impressão e tomam a cidade e seus cenários.
[...] na cidade, a aculturação ao impresso é quase cotidiana, porque o livro
está presente, porque os muros exibem imagens e cartazes, porque
frequentes são os recursos do escrito. [...] Num mundo do oral e do gesto, as
cidades tornam-se as ilhas de uma cultura diferente, escritural e tipográfica,
da qual participa, pouco ou muito, direta ou imediatamente, todo o povo
urbano. É na escala dessa nova cultura, apoiada sobre o mais novo de todos
os suportes da comunicação, que serão doravante medidas todas as outras,
assim desvalorizadas, recusadas, negadas. (CHARTIER. Op. cit., p. 128)
Na citação acima, Chartier se refere ao impacto gerado pela nova e grande presença do
impresso nas cidades do Antigo Regime francês. No entanto, essa situação foi comum aos mais
diversos tipos de sociedade.
O final do século XIX viu a palavra impressa ganhar uma importância expressiva, desde o
real aumento da produção tipográfica, até a maior atuação dos homens de letras nas questões de
ordem social e política. Assim sendo, as discussões mais acaloradas nas cidades quase sempre
estavam relacionadas às leituras de livros ou jornais ou embasadas nelas.
O jornal, aliás, se torna grande marco nesse período, o "mais novo suporte da comunicação".
A imprensa terá papel determinante em grandes acontecimentos e os periódicos passam a ser o
principal veículo divulgador de ideias, de correntes políticas, de tendências literárias e seu consumo
aumenta mediante diversos fatores, tais como:
[...] o aparecimento dos monotipos e dos linotipos nas gráficas, a
multiplicação, nas cidades, dos vendedores anunciando jornais pelas ruas e
dos mascates, a conclusão da escolarização universal e o crescimento das
despesas com entretenimento nos orçamentos familiares, todos esses
elementos concorreram para aumentar consideravelmente o leitorado dos
jornais. (MOLLIER, 2008, p. 159)
Os periódicos representaram em algumas sociedades, mesmo antes do livro, o principal
veículo para a palavra impressa em geral e para as letras, em particular nos ambientes urbanos.
Entendendo então a cidade como local onde se desenvolvem as mais diversas práticas, dentre elas
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as Práticas Letradas, observa-se alguns de seus aspectos na cidade de Fortaleza e a caracterização da
mesma como espaço das letras.
No final do século XIX a cidade é um polo das Práticas Letradas, com a existência de várias
agremiações literárias, diversas publicações voltadas para a literatura e outros temas, um
significativo número de jornais e livros é impresso e em suas tipografias. Ampliava-se a circulação
da palavra impressa, destarte o grande número de analfabetos dentre os habitantes da cidade.
Mesmo com restrições, o mercado do impresso crescia e a necessidade desse produto fez
crescer o número de estabelecimentos dedicados a ele. Segundo o Almanaque do Ceará, no ano de
1899 fortaleza contava com 9 tipografias452, 8 oficinas de encadernação e 4 livrarias, ou seja, a
cidade estava completamente dotada de equipamentos que possibilitavam a expansão da produção e
da comercialização do objeto impresso.
No que concerne à produção livreira, esta era acompanhada passo a passo pelos autores ou
agremiações que incentivavam seus membros a publicar, visto ser muito árdua essa tarefa em
terras cearenses. Mas o papel dos prelos de tornar a literatura um agente de comunicação
(DARNTON, 2010) estava começando a ser cumprido em Fortaleza pelos seus intermediários.

Intermediários da literatura em fortaleza

A História é perpassada por momentos de mudanças culturais significativas e o século XIX
presenciou uma delas. O período da chamada Belle Époque foi marcado pelo predomínio de um
modo de vida e organização sócio-espacial que virou referência para vários grupos e até mesmo,
nações, e o grande diferencial desse período foi a rápida consolidação e propagação desse modelo
de civilização baseado nas relações capitalistas, o que foi possível garças ao grande
desenvolvimento dos transportes e, sobretudo, das comunicações, principalmente da imprensa. Os
impressos no geral foram indispensáveis para a expansão do projeto civilizador capitalista que teve
como ponto de partida as nações europeias.
A revolução cultural ocorrida entre 1890 e 1914 abalou as estruturas
mentais, resultando num indivíduo mais homogêneo, muito mais
socializado, compartilhando com seus contemporâneos, ainda que
espacialmente muito distantes, um horizonte de expectativa relativamente
comparável. [...] O folhetim costurado à mão, a biblioteca popular - escolar,
452

Os estabelecimentos são Odorico Colás, a Econômica, a Ceará Libertador, a Universal, a Apollo, a Minerva, a
Studart, a Costa e Souza, o Atellier Louis (as duas últimas possuindo também oficinas de encadernação). Viu-se que
esse número não reflete o real, já que o almanaque desconsidera as tipografias dos jornais.
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no princípio -, o jornal, o livro a preço baixo, a canção vendida nas ruas
pelos mascates, os cartões-postais, os volantes, os cartazes, os prospectos, a
publicidade, tudo contribuiu para provocar essa mudança capital que
constitui o nascimento de uma cultura midiática, nacional e de vocação
uniformizante. (MOLLIER, 2008, p. 184-185).
A constituição dessa cultura de massas, portanto, só foi possível devido ao sucesso da
imprensa. Logo, o livro teve um papel preponderante nesse processo de uniformização de aspectos
culturais, seja através de manuais de civilidade, romances de costumes ou apenas apresentando em
seu conteúdo algo novo e atraente. E para ter desempenhado essa importante função, o livro
precisou ser editado e chegar às mãos dos leitores e é nesse momento que ganham destaque seus
principais intermediários, os editores, impressores e os livreiros.
Na década de 1890, como já afirmado anteriormente, Fortaleza já contava com todos os
processos necessários para a produção e comercialização do livro: tipografias, oficinas de litografia
e encadernação e livrarias. No entanto, o mercado era restrito e aqueles que pretendiam viver do
livro, deviam se dedicar a diversos outros negócios.

Mantendo boas relações com seus fornecedores, obrigado a procurar
trabalho incessantemente para que os prelos não fiquem inativos, e a
distribuir a obra com regularidade, fiscalizando o trabalho dos oficiais,
retido sem cessar pela fastiosa e delicada tarefa da correcção das provas, que
devem ser entregues no prazo estabelecido para que a impressão possa
prosseguir, ao mestre impressor, portanto, não lhe falta com que se ocupar.
Tanto mais que em geral, detém uma livraria instalada pero de sua oficina.
Se consegue lucros suficientes se pode reunir algum capital, torna-se ele
próprio editor, às vezes, associando-se, para suportar as despesas da
publicação, a outro livreiro, que como ele partilha os riscos e os lucros da
empresa, além de se encarrega de escoar uma parte da tiragem. Graças a este
sistema, o impressor consegue, algumas vezes, tornar-se um grande editor.
(FEBVRE; MARTIN, 2000, p. 191.)
Foi o caso de alguns livreiros da cidade que viram com bons olhos a possibilidade de
aumentar seus ganhos fazendo também, às vezes, de editor de livros, e o nome que mais se destacou
nesse processo em Fortaleza foi o de Gualter R. Silva. Já dono da Livraria Gualter 453, ele resolve

453

Com a morte do livreiro (1891), a viúva, Izabel Rabello da Silva passou a conduzir os negócios do casal. Com a
ajuda do filho, Cezar Silva, administrou a livraria até o final do século XIX e a tipografia Minerva durante alguns
anos. Em 1892 um dos fundadores da Padaria Espiritual, o escritor Antônio Sales, exerceu o cargo de gerente da
livraria já sob o comando da viúva Gualter. Em 1899 a família não era mais dona da tipografia que passara a ser
representada por M. Bezerra, o qual deu continuidade aos trabalhos no mesmo endereço, na Rua d’Assembleia n. 4.
A família, provavelmente, se desfez da livraria ainda em 1899, já que a partir de 1900 o estabelecimento passou a
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montar uma tipografia e essa se torna uma das mais importantes e mais requisitadas da cidade,
tendo em vista seu proprietário ter cumprido bem o papel de livreiro-editor, que em sua época
dependia muito de se manter bem relacionado, primeiramente com os governos e depois com os
autores, já que "[...] a partir da criação e aplicação das leis de direito autoral, e da liberdade de
imprensa, seu êxito dependerá de suas boas relações com o mercado e com os autores".
(BRAGANÇA, 2002, p. 64). Gualter, então, pode ser considerado um negociante bem relacionado,
tanto com políticos como o Presidente da província, Caio Prado, como com escritores tais como
Antônio Sales, Antônio Bezerra, Oliveira Paiva, o Maestro Alberto Nepomuceno, dentre outros
(VENÂNCIO, 2004).
Ao se analisar o inventário do livreiro, vê-se que as relações sociais informais acabaram por
fomentar laços comerciais. No setor que trata dos valores devidos a Gualter, constam reconhecidos
nomes das letras cearenses como o já citado Antônio Sales, Rodolfo Teófilo, que teve vários
trabalhos impressos na oficina, Antônio Bezerra de Menezes, Álvaro Martins, além de constar
também nomes de órgãos públicos como a Biblioteca Pública e a Estrada de Ferro de Baturité.454
A atuação de Gualter Silva no mercado livreiro de Fortaleza foi marcada pelo suporte que
este dava não só à atividade literária, como também o incentivo à leitura, materializado pela venda
de edições baratas e ao mesmo tempo educativas, já que por se ver inserido dentro do círculo
intelectual da cidade, acreditava também estar contribuindo para o processo civilizador que se
operava na capital cearense. Nesse sentido, pôs-se à venda na livraria vários exemplares da coleção
Biblioteca do Povo e das escolas que teve grande repercussão na Europa e no Brasil.
Os livros postos à venda seguiam uma tendência do mercado editorial
europeu da época que buscava expandir o número de leitores através da
criação de coleções populares. Instrumentos de vulgarização científica,
esses livros inseriam-se no grande fenômeno editorial europeu, do século
XIX: coleções voltadas principalmente para um público mais abrangente e
menos erudito. (VENÂNCIO, Idem, p. 06).
Esses livros, mais modestos e de temas os mais variados, ajudaram a consolidar um público
leitor e deram pequeno impulso ao comércio livreiro. A maioria dos livros de baixo valor era de
coleções científicas ou obras clássicas já supostamente em domínio público, mas alguns editores
passaram, então, a apostar em novos talentos e editar autores desconhecidos que podiam ter seus
livros publicados com menores custos. O que poderia ser um grande ganho para os iniciantes, vinha
acompanhado de um problema, a questão dos direitos autorais.

454

ser apresentado nos almanaques como propriedade de Militão Bivar, funcionando na Rua Major Facundo n. 74.
APEC, inventário de Gualter R. Silva. Fundo Cartório de Órfãos. Caixa 72. Data Crônica de 1892.
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A questão ou mesmo a existência dos direitos autorais é relativamente recente, a própria
figura do autor é recente, em comparação com a importância da obra literária455. No Brasil, até os
princípios da República não foram grandes as mudanças no tema, havia uma cláusula sobre direitos
do autor na Constituição de 1891, no entanto, esta só foi de fato respaldada em 1898, e mesmo
assim, sujeita a variações dependendo do Estado da Federação. Hallewell (2012) cita o exemplo do
Rio Grande do Sul, onde várias editoras tinham como principal atividade publicar ilegalmente
autores de outros Estados. Ou seja, a falta de aplicação efetiva da legislação prejudicava não só os
escritores, mas o próprio desenvolvimento da literatura nacional. Na opinião de Adolfo Caminha
(1999, p. 119) é a ganância dos editores que obriga muitos autores "[...] ao recolhimento, à vida
obscura de autores inéditos [...]". Para o autor d'A Normalista, é imprescindível a criação e a
aplicação de leis que defendam os escritores e que lhes garantam o que é de direito sobre seu
trabalho. Segundo ele "Devia existir um rigoroso tratado literário, em que os direitos do autor
fossem claramente expressos, uma lei severa e positiva, estabelecendo medidas contra a
especulação, o abuso e a improbidade comercial dos editores.” (Idem, p. 122).
Enfim, para aqueles que queriam viver da própria pena e não se curvavam aos
apadrinhamentos, era bem dificultosa a tarefa de publicar, porém havia aqueles que obtinham
sucesso em seu intento, mas mesmo assim, ainda enfrentavam outras batalhas com os editores.
Muitos autores brasileiros do século XIX, das mais diversas regiões, queixavam-se da péssima
qualidade dos serviços prestados na maioria das tipografias, devido à falta de estrutura e de mão de
obra qualificada.
Aqueles escritores mais atentos à forma não deixavam de fiscalizar o trabalho nas oficinas.
Para eles, os erros cometidos na impressão atrasavam e prejudicavam a venda dos livros, o que
deixava passando por maus momentos os autores que não recebiam adiantado pelo manuscrito.
Dos autores cearenses parece ser Adolfo Caminha o que mais faz reclamações à atuação dos
455

"Socialmente, o autor é o último elemento que aparece na história do livro. Quando isso ocorre, já as grandes
bibliotecas tinham inscrito a sua existência no enorme tombo da humanidade, os manuscritos tinham se
transformado em impressos; os tipógrafos célebres tinham conduzido a sua arte a um ponto extraordinário de
perfeição. [...] Com efeito, pode-se dizer que até o século XVII a sociedade não reconhece o autor como uma
entidade definida: individualmente considerado e celebrizado, conforme o grau do seu sucesso, o autor não tem
existência social, não é ainda uma das rodinhas da grande engrenagem. Ele existe como indivíduo, não como
membro de uma corporação; não é um profissional nem tem problemas profissionais. Muitos , até, acreditavam até
que seria vergonhoso ganhar dinheiro com a coisa escrita; mas não o era, contraditoriamente, o mecenato".
(MARTINS, Op. cit, p. 392-393). A situação já é bem diferente no século XIX, marcado pelo triunfo do autor, pois
segundo Darnton (2010, p. 308) "[...] Tendo sido palhaço na Idade Média, cavalheiro diletante na Renascença,
curiosidade nos salões do Iluminismo, no século XIX ele granjeou respeito e, em alguns casos adoração. Hoje não
se atravessa uma rua em Paris sem ver uma placa dedicada a algum homem de letras, não se percorre um parque
sem encontrar um poeta num pedestal."
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editores, sobretudo nas Cartas Literárias, lembrando que ele teve suas obras publicadas no Rio de
Janeiro e não em Fortaleza (A Normalista e o Bom Crioulo, por exemplo). Por aqui, não foram
encontrados nos documentos analisados, jornais, livros ou periódicos literários, quaisquer
reclamações por parte dos letrados referentes aos trabalhos de editores ou de tipografias.
Essas, realizavam todo tipo de serviços referentes ao impresso, incluindo a impressão de
livros. No final dos oitocentos, conforme dados retirados do Almanaque do Ceará e do estudo de
autoria do Barão de Studart “Catálogo dos jornais de grande e pequeno formato publicados em
Ceará” havia aproximadamente 24 estabelecimentos tipográficos, sendo 12 pertencentes a jornais e
12 independentes, além de 1 litografia, 8 oficinas de encadernação e 4 livrarias.
A maioria desses estabelecimentos localizava-se na zona central da cidade, área mais
beneficiada pelas intervenções urbanísticas realizadas a partir de meados do século, e onde era mais
constante a presença e a circulação dos letrados. As diversas oficinas e lojas ficavam bem próximas
umas das outras, algumas por terem o mesmo dono, isso facilitava muitas vezes o contato entre seus
proprietários criando assim, redes comerciais e de sociabilidades entres eles e também auxiliava a
logística do livro, que para ficar pronto tinha que passar por várias oficinas diferentes - tipografia,
litografia, encadernação, antes de chegar ao livreiro. Estavam localizadas bem próximas e muitas na
mesma rua, como se pode comprovar no mapa a seguir:
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Figura 1: Localização dos estabelecimentos na planta de Fortaleza

Fonte: Setor iconográfico da Biblioteca Nacional, disponível em http://www.bn.br/portal/

Legendas:
Tipografias
Oficinas de Encadernação
Livrarias
1:Rua Floriano Peixoto; 2:Rua Major Facundo; 3:Rua Formosa; 4: Rua Senador
Pompeu; 5: Rua 24 de Maio; 6:Avenida do Imperador; 7:Praça do Ferreira.

O mapa utilizado acima é a planta da cidade de Fortaleza em 1888. Apesar de representar
cartograficamente a cidade na década anterior à deste estudo, que foca na última década do século,
admite-se que não ocorreram mudanças significativas, tendo sido mantidos os nomes das ruas e
Avenidas. Não se pretendeu indicar no mapa a localização exata dos estabelecimentos, até porque,
para tanto seriam necessários elementos cartográficos mais detalhados, procurou-se apenas dar uma
localização aproximada das oficinas e livrarias nas ruas e/ou avenidas.
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Foram indicados no mapa apenas os estabelecimentos cujo endereço se fez conhecer por
meio do Almanaque do Ceará ou pela indicação em alguma obra, como foi o caso da Tipografia de
José Lino cujo endereço apresentou-se na leitura da obra de Wilson Bóia. Já no caso das oficinas de
encadernação, constam 8 no Almanaque, todavia apenas 6 possuem o endereço disponível.
Como pode ser observado, a Rua Formosa - atual Barão do Rio Branco - é a que possui
maior quantidade de tipografias, sendo as que se localizam nessa rua a Estado, Costa e Souza e Cia.,
Universal, Attelier Louis e a Studart. Nessa rua também se encontram a encadernadora Costa Souza
e Cia. (junto à tipografia), a de Miguel Rodrigues Carvalho e a de Louis Cholowiesçk (mesmo
proprietário do Attelier Louis). A única litografia citada no Almanaque também se encontra nessa
rua e é também pertencente à Costa Souza e Cia.
Na Praça do Ferreira localizam-se a tipografia Econômica, a encadernadora do Tenente
Coronel Antônio Joaquim Guedes de Miranda e a livraria de Joaquim José de Oliveira. A tipografia
Ceará-Libertador encontra-se na Floriano Peixoto. Já na Major Facundo eram encontradas a
tipografia Minerva e as encadernadoras de Francisco Esteves e Satyro Verçosa. Ainda nessa rua
concentravam-se 3 livrarias, a da Viúva Gaulter, a Evangélica de Lacy Wardlaw e a de Satyro
Verçosa (contígua à encadernadora), observa-se assim, que desde essa época, tornou-se tradicional
na rua Major Facundo a presença de locais dedicados ao comércio de livros, sendo conhecida até
hoje como a "rua das livrarias", embora a maioria dos estabelecimentos atuais esteja voltada para o
segmento escolar.
Nas ruas Senador Pompeu e 24 de maio encontram-se respectivamente as tipografias de José
Lino e Apollo, estando essa última um pouco mais distante da área de concentração das demais
oficinas, já quase no limite do centro demonstrado pela Avenida do Imperador.
Como já foi dito, o mapa contém apenas os estabelecimentos destacados no Almanaque do
Ceará e são apresentados como forma de demonstração. Durante a pesquisa observou-se a
existência de um número bem maior, sobretudo de tipografias, isso ocorre pelo fato de a citada obra
não apresentar as tipografias pertencentes aos jornais, que eram a maioria.
A proximidade entre os locais de produção e venda dos livros favorecia o funcionamento da
cadeia produtiva do impresso. Alguns passos dela podem ser observados na seguinte nota do jornal
O Pão, na qual se comunica a venda de um dos romances de Rodolfo Teófilo Os Brilhantes. A nota
informa o início da distribuição do livro e elogia as oficinas responsáveis pelo trabalho, quais sejam
a tipografia Universal e a litografia Cearense consta no almanaque como a de Costa Souza e Cia.,
também elencado no mapa acima.
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Começou a ser distribuido pelos subscriptores o primeiro volume deste
romance de Rodolpho Teophilo.
A capa executada na Lytografia Cearense é um verdadeiro primor e a
impressão, como tudo que sahe das officinas do Cunha Ferro, é esmerada.456
Depois de passar pelo processo industrial chega a hora de o livro ir para os últimos
intermediários, os livreiros. A citação acima, que na verdade trata-se do anúncio do livro de Rodolfo
Teófilo por parte de seus companheiros padeiros, mostra uma das formas de negociação entre o
livreiro e o autor, a subscrição, ou seja, "Promessa de tomar um ou mais exemplares de uma obra
prestes a publicar-se ou em via de publicação por um preço convencionado; assinatura.”
(MICHAELIS, 2014). As livrarias também vendiam os livros por meio de assinaturas, os Versos
Diversos de Antônio Sales, por exemplo, "as livrarias Oliveira e Gualter, as lojas Democrata e Torre
Eiffel e o escritório do jornal Libertador acolhiam assinaturas, custando o exemplar a quantia de
dois mil réis". (BÓIA, Op. cit., p. 93). Ou seja, o livro podia ser adquirido antes mesmo de chegar
às livrarias, ou em lojas de variedades, já que assim como as livrarias não vendiam apenas livros,
esses também eram encontrados em outros tipos de lojas.
Fazer o livro chegar às mãos do leitor era o intuito final de todo o circuito da comunicação, da
escrita, passando pela impressão até a chegada à livraria ou qualquer que seja o lugar de venda.
Comercializar o livro fazia parte do processo e talvez fosse o objetivo de todos os envolvidos na
cadeia produtiva dele, afinal o livro é mercadoria e o leitor, consumidor.

Considerações Finais
A participação dos chamados intermediários da literatura no circuito do livro é
imprescindível. Sua atuação foi determinante para que a cidade de Fortaleza se tornasse um polo
das Práticas Letradas no Ceará e chegasse ao final do século XIX como irradiadora da cultura
escrita para as demais regiões do estado, destarte a produção da palavra impressa também estar
presente em outras áreas urbanas do interior cearense.
O intento das agremiações literárias de ampliar a produção literária local, incentivando a
publicação das obras de seus membros, só se tornou realizável muitas vezes com o auxílio de
tipógrafos e alguns livreiros-editores, como Gualter Silva que incentivavam as letras locais ainda
que buscando lucrar com as publicações.
Portanto, os tipógrafos, editores e livreiros tiveram um importante papel para o
456

O Pão, 15/11/1895. p. 7
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desenvolvimento da literatura em Fortaleza no período em questão e convém serem vistos como
importantes sujeitos nos estudos que envolvem a literatura como prática artística, mas também
social e até mesmo econômica, pois envolve toda uma cadeia produtiva responsável pela produção
do objeto livro.

Referências

BARROS, José D'Assunção. Cidade e História. - 2. ed. - Petrópolis: Vozes, 2012.
BÓIA, Wilson. Antônio Sales e sua época. - Fortaleza: BNB, 1984. (Coleção Antônio Sales)
BRAGANÇA, Aníbal. Uma introdução à história editorial brasileira, in: Cultura, Revista de
História e Teoria das Ideias, v. XIV, II série, Centro de História da Cultura da Universidade Nova
de Lisboa (Portugal), p. 57-83, 2002
CAMINHA, Adolfo. Cartas literárias. - Fortaleza: Edições UFC, 1999.
CHARTIER, Roger. Da História da Cultura Impressa a História Cultural do Impresso.
Diálogos Midiologicos 11. Tradução de Sylvie Delacours. 2004. Disponível em:
http://revcom2.portcom.intercom.org.br/index.php/rbcc/article/view/892/674.
DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo: Companhia
das Letras, 2010.
FEBVRE, Lucien; MARTIN, Henry-Jean. O aparecimento do livro. - Lisboa: Fundação Calouste
Gulbekian, 2000.
HALLEWEL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. - São Paulo: T. A. Queiroz; Editora da
Universidade de São Paulo, 2012.
MICHAELIS.Dicionário On-line. Disponível em http://michaelis.uol.com.br. Acesso em
15/08/2014.
MOLLIER, Jean-Yves. A leitura e seu público no mundo contemporâneo. Ensaios sobre História
Cultural. - Belo Horizonte; Autêntica Editora, 2008.
STUDART, Guilherme (Barão de). Catálogo dos jornais de grande e pequeno formato publicados
em Ceará.In: Revista o Instituto do Ceará. 1898
VENÂNCIO, Gisele Martins. Lisboa – Rio de Janeiro – Fortaleza: os caminhos da coleção
Biblioteca do Povo e das Escolas traçados por Davi Corazzi, Francisco Alves e Gualter Rodrigues.
In: I Seminário Brasileiro sobre Livro e História Editorial. 2004. Disponível em
‹http://www.livroehistoriaeditorial.pro.br/pd+/gisellemartins.pdf.
874

