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A técnica da narrativa visa, pois, reconstituir uma experiência real, 

onde o mito se limita a substituir os protagonistas (Claude Lévi-
Strauss).

Tanto a narração literária quanto a historiografia pressupõem um 
processo e estratégias de organização da realidade, uma procura de 
uma coerência imaginada baseada na descoberta de laços e nexos, 
de relações e conexões entre os dados fornecidos pelo passado (Ria 

Lemaire). 

Velhice é quando se percebe que não existe no futuro nenhum 

evento portentoso por que esperar, como início da felicidade. mas 

isto não será verdadeiro da vida inteira? por isso, talvez, os jovens 

devessem aprender com os velhos que é preciso viver cada dia 

como se fosse o último. A alegria mora muito perto. Basta esticar a 

mão para colhê-la, sem nenhum esforço. Mas, para isto, seria 

necessário que os nossos olhos fossem iluminados pela luz do 

crepúsculo (Rubem Alves). 

O tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes 

no tempo futuro e o tempo futuro contido no tempo passado. Se 

todo o tempo é eternamente presente todo tempo é irredimível. O 

que poderia ter sido é uma abstração que permanece, perpétua 

possibilidade, num mundo apenas de especulação. O que poderia 

ter sido e o que foi convergem para um só fim, que é sempre 

presente. Ecoam passos na memória ao longo das galerias que não 

percorremos em direção à porta que jamais abrimos para o 

roseiral (T.S. Eliot).
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RESUMO

Neste estudo, investigamos a construção narrativa do passado da cidade de Nova 

Cruz, no Agreste Potiguar. Os relatos apontam para um corpus narrativo homogêneo que 

referencia a ocupação do local e a evangelização dos seus moradores. Dessa forma, na 

descrição dos personagens do passado são recorrentes as imagens dos santos e missionários 

civilizadores do espaço que domesticam as manifestações de um espírito autóctone 

selvagem, habitante do lugar natural. Observando a continuidade semântica das diferentes 

versões da história da cidade, propomos analisar conjuntamente os textos da historiografia 

local e os testemunhos orais coletados nas entrevistas. Como foi possível constatar, os 

caminhos do escrito e do oral se cruzam em vários momentos, obedecendo a lógicas locais 

de representações do passado. Assim, ancoramos nosso estudo em campos comuns à 

Antropologia, à História e à Literatura. As reconstruções narrativas do passado local são 

também acionadas para os eventos mais recentes, nos “marcos da memória”, como a feira, 

o trem, o cruzeiro e o silo, símbolos da era da abundância que sucede a ação civilizadora 

dos personagens ancestrais. 

Palavras-chave: Mito. Representações. Cidade. Memória. 
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RÉSUMÉ

 Dans ce travail, nous étudions la construction narrative du passé de la ville de 

Nova Cruz, dans l´agreste potiguar. Les récits soulignent l´existence d´un corpus narratif 

homogène qui fait référence à l´occupation du lieu et à l´évangelisation de ses habitants. 

Ainsi, les images des saints et des missionaires civilisateurs de l´espace qui domestiquent 

les manifestations d´un esprit autochtone sauvage, habitants du milieu naturel, sont 

recurrentes dans la description des personnages du passé. Observant la continuité 

sémantique des différentes versions de l´histoire de la ville, nous nous proposons d´analyser 

d´une manière conjointe les textes de l´historiographie locale et les témoignages oraux 

collectés. Comme il a été possible de le constater, les chemins de l´écrit et de l´oral se 

croisent en plusieurs occasions, obéissant à des logiques locales de représentations du 

passé. Ainsi, notre étude porte sur des champs communs à l´Anthropologie, à l´Histoire e à 

la Littérature. Les reconstructions narratives du passé local sont aussi activées par des faits 

plus récents, des "marques de la mémoire" comme le marché, le train, la croix et le 

réservoir, symboles d´une époque d´abondance qui suit l´action civilisatrice des 

personnages ancestraux. 

Mots-clés: Mythe. Representations. Ville. Mémoire 
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1 INTRODUÇÃO 

Nosso trabalho tem como eixo central as narrativas orais e escritas que tratam da 

história e memória da cidade de Nova Cruz, localizada no Agreste Norte-Riograndense. 

A escolha do nosso campo de estudo delineou-se da interpenetração de três 

elementos fundamentais: o primeiro emergiu do percurso profissional1 na cidade de Nova 

Cruz – RN; o segundo, a partir da pesquisa realizada durante o curso de especialização, em 

História (2001-2002), com o título Memória de Velhos: contando a história de Nova Cruz 

RN, e o terceiro é acadêmico e pessoal, revelando-se no interesse de investigar as temáticas 

da memória e da narrativa situadas nas fronteiras da Antropologia, da História e da 

Literatura.

Investigando a recorrência narrativa do mito de fundação da cidade de Nova Cruz,

dois caminhos se sobrepuseram: um primeiro, o trilhado através das redes instituídas pela 

memória coletiva de alguns moradores mais antigos, apontados como guardiões da 

memória local, o outro, encontrado nos documentos oficiais, onde constam leis e decretos 

tratando do percurso toponímico da cidade de Nova Cruz – RN, a Nova Cruz sobre a qual 

ouvi, em 1998, através dos alunos-professores, quando narravam teatralizando a história de 

fundação da cidade em que trabalham e/ou moram e/ou nasceram.  

Foi ali que, durante quatro semestres letivos, conheci tanto de sua história, quando 

andava a pé ou de moto-táxi, mesmo só até o limite entre o Campus e o restaurante do Sr. 

Antônio, logo após a ponte, na entrada da área urbana da cidade. E seduzida por sua 

história, procurei ir além dos limites geográficos, conhecendo suas ruas, seus moradores e 

suas memórias. 

1 Quando professora (1998-2000) no curso de Pedagogia, em Nova Cruz, no Programa de Qualificação 
Profissional para a Educação Básica (PROBÁSICA)/Curso – Convênio: UFRN/Prefeituras Municipais. 
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Desde então, Nova Cruz se desvela através das narrativas, quer seja nas falas dos 

novacruzenses e de transeuntes, quanto na escrita dos livros, nos documentos dos arquivos, 

até mesmo na internet. Uma cidade de pequeno porte, do ponto de vista demográfico; um 

lugar no interior do Estado, denominado Urtigal, Anta Esfolada, Nova Cruz e sua perífrase, 

a Rainha do Agreste, e ainda, para os moradores mais antigos, “a cidade do já teve”; para 

os poetas novacruzenses, “o centro do mundo”!

Iniciar uma reflexão sobre o nome do lugar é pensar que ele revela a história desse 

lugar e das pessoas desse lugar. Daí a estreita relação entre a História e a Antropologia em 

nosso estudo. A temática da memória na pesquisa social e, mais especificamente na 

Antropologia, vem adquirindo novas perspectivas, na medida em que são produzidos os 

trabalhos sobre o tema. É chamada a atenção para a riqueza disciplinar e metodológica dos 

estudos sobre a memória, sendo mostrada também a necessidade de um maior estreitamento 

entre as várias abordagens das Ciências Sociais no tratamento deste tema. As contribuições 

da História, da Sociologia e da Literatura são de suma importância em uma pesquisa de 

cunho etnográfico, que busque apreender as formas de representação do passado, através da 

análise dos dados da tradição oral. 

Pretendemos demonstrar que os diversos fragmentos encontrados nas versões das 

fontes orais e escritas formam uma representação do passado local e se constituem em um 

relato mítico maior que faz com que apareçam as lógicas culturais. Nossa preocupação se 

detém no estudo dos discursos coletados, ligados à construção de uma identidade local, no 

que concerne ao sentimento de pertença dos novacruzenses.  

Num primeiro momento, para realizar a análise das representações dos moradores 

sobre o nome e o passado da cidade, optamos pelo método etnográfico, por considerarmos 

que os relatos coletados por nós ajudam a compreender o modo como os novacruzenses 
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representam a origem da cidade, que tem em seu percurso toponímico a denominação de 

Anta Esfolada. Num segundo momento, fomos à procura de uma literatura local, produzida 

por intelectuais em diferentes épocas. Desde já, é importante sublinhar que todos os textos 

escritos a que tivemos acesso são variações da história escrita por Manoel Dantas, em 1922. 

Já com os documentos impressos e manuscritos, investigamos a recorrência - e de que 

forma é apresentada - dos nomes Anta Esfolada e Nova Cruz, já que a origem da cidade é 

ligada à história do seu nome. 

Transcrevemos trechos dos documentos “oficiais” e das fontes bibliográficas, 

assim como trechos das entrevistas, para mostrar de que modo os discursos se 

interpenetram e, assim, trazer ao debate a questão da organização das representações 

nativas e suas ligações com a literatura escrita, no caso a historiografia potiguar. Buscamos, 

desta forma, classificações intrínsecas aos discursos, por entendermos que a narrativa 

compõe o novo com o velho, o presente e o passado, e é nessa composição que reside sua 

originalidade.

Perceber as representações projetadas sobre a cidade de Nova Cruz, produzidas 

pela memória oral e pela historiografia norte-riograndense, especialmente acerca do nome 

do lugar, exigiu um trabalho paciente e meticuloso, no sentido de entender como se constrói 

uma versão da história que é retomada por todos os moradores. 

Foi desafiador organizar os testemunhos orais dos novacruzenses, inclusive 

daqueles que há muito não moram mais na cidade, nossas leituras bibliográficas, as fontes 

documentais e as fotografias, especialmente aquelas do acervo particular dos entrevistados. 

O corpus constituído abrange trinta e seis entrevistas, cerca de oitenta fotografias e 

documentos “oficiais” que aludem à organização jurídica, eclesiástica e administrativa de 

Nova Cruz.
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O processo de construção deste trabalho nos remeteu muitas vezes, ao longo da 

pesquisa, à analogia do tecer. Primeiro porque tenho em minha trajetória de vida a imagem 

constante de minha avó, minha mãe e minhas tias bordando enxovais, na espera de 

casamentos, e na chegada de filhos e netos, num trabalho de composição meticuloso; 

depois porque a formação acadêmica em Letras me possibilitou a compreensão de que os 

vocábulos texto e tecido pertencem ao mesmo campo semântico. 

Assim, com os fios de diversas meadas, produzimos três capítulos de nossa 

dissertação.

No primeiro capítulo deste trabalho, tratamos do diálogo que estabelecemos com a 

Antropologia, a História, a Literatura e as Ciências Sociais. Apresentamos, também, as 

concepções teórico-metodológicas que abriram veredas por onde caminhamos, buscando e 

encontrando pistas que nos permitiram uma maior compreensão do mito de fundação da 

cidade de Nova Cruz e a relação dessa narrativa com as representações do passado, 

construídas pelos novacruzenses. 

No segundo, no esforço de tentar responder à pergunta de como o nome Anta 

Esfolada permanece na memória dos novacruzenses, apresentamos as versões escritas e 

orais acerca da origem do lugar que viria a ser Nova Cruz. Uma vez trazidos à baila, os 

elementos recorrentes - nos interstícios das falas dos moradores mais antigos e nos 

documentos históricos - constituem-se em subsídios valiosos para nosso estudo sobre as 

representações sociais, na construção narrativa do passado de Nova Cruz. 

No capítulo final, adentramos a cidade denominada “a Rainha do Agreste” e 

pretendemos apresentar a cartografia narrativa da cidade produzida pelos novacruzenses, 

através da memória dos lugares. Para traçarmos os componentes da dizibilidade e 

visibilidade da cidade de Nova Cruz, recorremos aos agentes dessa locução: os guardiões 
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da memória da cidade, que constituíram acervos fotográficos particulares, os jornais locais 

impressos, os homens políticos e os religiosos, denominados de “filhos ilustres”. 

Considerando a quantidade significativa de fotografias inseridas no terceiro 

capítulo, produzimos um apêndice intitulado Caderno de fotos: pessoas e lugares, por 

entendermos que a fotografia pode se tornar em um suporte empírico de pesquisa e ser 

considerada como um elemento revelador da história e do espaço sóciocultural no qual 

nossos interlocutores estão inseridos. 
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2 NAS TRAMAS QUE TECEM NOVA CRUZ 

A idéia de relacionar a escrita com o tecer amadureceu ao longo das minhas 

reflexões sobre Nova Cruz, e não há nada de original nisso. Essa analogia apenas 

demonstra uma noção recorrente na tradição literária. Nela, as palavras texto e tecido

pertencem ao mesmo campo semântico. Além disso, interessa-nos, particularmente, 

ressaltar a abordagem pluridisciplinar na qual se inscreve nossa pesquisa.  

Na lição de Cavignac (1999, p. 7), tal abordagem - História e Antropologia, mas 

também usando alguns preceitos da Geografia, da Sociologia, da Lingüística, da Etnografia 

e da Literatura – nos parece a única via para compreender em quais termos os atores 

sociais, no caso os novacruzenses, reinterpretam o passado. 

2.1 OS FIOS DA MEADA 

Em nosso estudo optamos por uma abordagem histórico-antropológica. Adotamos, 

como procedimento, a leitura das obras de historiadores, antropólogos e sociólogos que 

trataram de uma aproximação evidente1. Os caminhos apontados nessas obras contribuíram 

para que compreendêssemos alguns aspectos exigidos pelo nosso objeto. 

Desse modo, infere-se que as abordagens antropológica e histórica de fatos e 

fenômenos sociais recaem sobre objetos que lhes são comuns mas que, apesar desta 

homologia temática, são tomados a partir de ângulos diferenciados. Daí porque um 

1 Dentre outros, podemos citar: Bloch (1993), Darnton (1986), Durkheim (1978; 1989; 1990), Evans-Pritchard 
(1978), Le Goff (1993; 1994; 1998), Lévi – Strauss (1970; 1976; 1985), Wachtel (1996; 2001; 2005) e 
Sahlins (1997). 
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determinado “olhar” sobre o objeto privilegia uma dimensão da realidade em detrimento de 

outra, cuja observação é tomada como básica na abordagem seguinte. A Antropologia, 

então, cuida do simbólico e das representações em geral na etnografia dos costumes e 

tradições, enquanto a História se ocupa em desvendar o conteúdo factual de documentos e 

fontes históricas que permitem a reconstituição da “totalidade” da sociedade e do seu 

passado. Não obstante, a sedimentação desta concepção distinta entre a antropologia e a 

história, compreende-se, por meio de um estreitamento de suas relações, a emergência das 

dimensões do “objeto antropológico” e do “objeto histórico”, como complementares na 

apreensão de uma realidade que é multidimensional. Tomamos aqui as análises de Lévi-

Strauss, para percebermos como na delimitação disciplinar, sobretudo no campo da 

Antropologia, pareceu necessária a contraposição com a História2. A respeito do 

pensamento de Lévi-Strauss (1976, p.65) sobre a História (muitas vezes entendida de modo 

equivocado), atentemos para o que ele chama de atemporalidade: 

Poderíamos, na verdade, dizer que as sociedades humanas utilizaram 
desigualmente um tempo passado que, para algumas, teria sido mesmo um 
tempo perdido; que umas metiam acelerador a fundo, enquanto que as 
outras divagavam ao longo do caminho. 

Tal metáfora, o acelerador da cultura, ilustra, em nossa opinião, a concepção do 

pai do estruturalismo sobre história. Destarte, a novidade introduzida por Lévi-Strauss 

deriva do fato de que “a história começa a ser pensada do ponto de vista da Antropologia, 

ou seja, da diversidade.” (GOLDMAN, 1999, p. 59). 

2 São as posições adotadas por Lévi-Strauss, no que diz respeito às restrições que a Antropologia Estrutural 
faria à perspectiva diacrônica e factual dos historiadores, frente à sincronia e à estrutura da metodologia 
antropológica. Ver LÉVI-STRAUSS, C. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985 e 
ainda do mesmo autor, História e Etnologia. Textos didáticos – IFCH/UNICAMP, n. 24, maio 1996, (3-40) e 
Raça e História (1976). 
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A dificuldade por tentar consorciar as duas áreas exige que façamos, ainda na parte 

introdutória, uma sucinta digressão para tentarmos anunciar nossa proposta de trabalho 

pautada nas fronteiras entre a Antropologia e a História3.

A partir das relativizações das noções de tempo e história, realizadas por DaMatta 

(1997), em seu livro Relativizando: uma introdução à antropologia social, e das 

considerações tecidas por Sahlins (1997), a respeito das relações entre estrutura e evento, 

na sua coletânea de ensaios sobre sociedades insulares do Havaí, denominada Ilhas de 

história, pode-se chegar a perceber os paralelos principais entre estas duas perspectivas de 

análise.

Orientados teoricamente pelo estruturalismo lévi-straussiano, Da Matta e Sahlins 

realizam reflexões sobre as práticas do historiador e do antropólogo, discutindo as noções 

de tempo histórico e transformação na estrutura. Para Da Matta (1997), a idéia de tempo, 

confundida com História – confusão, segundo ele, presente nas críticas ao estruturalismo de 

Lévi-Strauss – limita a percepção relativizadora desta noção, enquanto abertura de novas 

possibilidades de entendimento da sociedade humana. Assim, o tempo visto como História, 

norteado por uma ideologia que serve para expressar a identidade do antropólogo, não será 

capaz de adequar-se às análises dos fenômenos e instituições sociais relacionadas ao tempo, 

em sociedades que concebem este último como sendo formado por dois momentos fixos, 

tomados como pontos de referência: um “presente anterior” e um “presente atual” (DA 

MATTA,1997, p.122-123).

3 Temática trabalhada em SCHWARCZ, Lilia K. Moritz, 2000, p. 11-31. Sobre a Revista Annales d’histoire 

économique et sociale (1929), organizada pelos historiadores franceses Marc Bloch e Lucien Febvre, que 
ficou conhecida como “Escola” dos Annales, consultamos Burke (1991). 
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É a partir da apreensão desta ruptura com a concepção ocidental de tempo e de 

história que, de acordo com Da Matta (1997), o estruturalismo irá surgir como uma 

contribuição a mais nas pesquisas sobre o entendimento das sociedades humanas. 

Sahlins (1997), por sua vez, inscreve a idéia de uma antropologia histórica na 

teoria estruturalista, agenciando um diálogo mais próximo com a análise dos historiadores. 

Através do uso da expressão “estrutura da conjuntura”, ele coloca em evidência uma 

relação de natureza dialética entre estrutura e evento4. De acordo com seu ponto de vista, 

esta noção pode atualizar uma lógica cultural por meio do evento, no caso a visita do 

Capitão Cook ao Havaí, em 1779.  

Esta perspectiva de mudança na estrutura, trabalhada por Sahlins a partir do 

evento, está encerrada num plano: aquele da ação individual e da dimensão das 

representações coletivas. O evento passa então a ser definido como um signo que só se 

tornará um acontecimento histórico, provocando a transformação da estrutura, se possuir 

um significado para os indivíduos. No caso de havaianos, se se enquadrar na estrutura 

mítica. A originalidade da obra Ilhas de História, portanto, é perceber como estas relações 

entre estrutura e acontecimento se dão no seio de um ambiente teórico, definido pelo 

paradigma estruturalista. 

Finalmente, justificamos tal digressão, acreditando que um exemplo simples 

demonstra mais claramente que uma lista de nomes, as condições sob as quais a reunião das 

duas ciências ocorreu. Também por sabermos a possibilidade de inserção de nosso estudo 

4 Neste ponto, Sahlins (1997) faz uma junção entre a idéia da estrutura histórica (adaptada da noção de “longa 
duração”, de Braudel) e da atualização desta estrutura pelo evento e pela ação (ocasião em que parafraseia 
Clifford Geertz). Para Fernand Braudel (segunda geração dos Annales), “longa duração” recobriria uma 
temporalidade milenar e permitiria pensar em estruturas bastante distantes do tempo, quase cíclicas em seu 
movimento, cuja duração lentamente ritmada escapava ao observador comum. Uma concepção semelhante 
percorre seu O Mediterrâneo. Nesse livro, Braudel seguiu a trama de uma observação geográfica, buscando 
não só localizações, mas permanências, imobilidades, repetições da história mediterrânea.  



48

no debate histórico e antropológico, pois a alteridade, objeto de discussão da Antropologia, 

há um tempo pôde ser descrita pela História a partir de um encontro destas duas disciplinas. 

Outrossim, depois de se debruçar durante décadas nos tratados reais, nas atas 

governamentais, a História se utiliza do “discurso antropológico” para tomar como tema o 

mundo cotidiano, as sociedades “frias”/ tradicionais, como por exemplo o estudo realizado 

por Le Roy Ladurie, em seu Montaillou. Na análise de Burke (1991), sobre a Escola dos 

Annales, Ladurie é citado para exemplificar “a viragem antropológica” da História que 

Burke explica como uma mudança, no final da década de 70, em direção à Antropologia 

Cultural ou Simbólica. Diz Burke (1991, p. 96): 

a novidade de sua abordagem está em sua tentativa de escrever um estudo 
histórico de comunidade no sentido antropológico, não a história de uma 
aldeia particular, mas o retrato da aldeia, escrita nas palavras dos próprios 
habitantes, e o retrato de uma sociedade mais ampla, que os aldeões 
representam. 

À luz da “nova história”, por uma história-problema5 contra uma história 

historicizante, observamos e apreendemos aspectos do cotidiano em Nova Cruz, ouvindo 

mulheres, pessoas economicamente desfavorecidas, sem escolaridade, e idosos. 

Embora não tenhamos direcionado, em nossa pesquisa, nosso olhar sobre essas 

categorias invariavelmente excluídas, podemos redimensionar a história da cidade de Nova 

Cruz, apontando para outros personagens, para além dos consagrados pela historiografia 

tradicional potiguar.

5 Um slogan de Lucien Febvre, que pensava que toda história deveria tomar essa forma: “uma história 
orientada por problemas.” (BURKE, 1991, p. 131). 
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Como nosso interesse está centrado na construção narrativa do passado da cidade 

de Nova Cruz, no Agreste do Estado do Rio Grande do Norte, investigamos os discursos, 

tanto os oficiais, “fixados” nos documentos históricos, quanto as narrativas orais, a partir 

das memórias dos moradores mais antigos, que versam sobre a história de Nova Cruz6.

Pretendemos assim analisar os textos escritos e os testemunhos orais coletados por nós, por 

entendermos que as produções narrativas que investigamos são textos que se inspiram no 

mito de fundação da cidade onde aparece uma anta esfolada viva.  

Para podermos iniciar essa discussão, temos que analisar os conceitos que 

utilizamos em nosso estudo. Não caberia, neste trabalho, fazermos uma exaustiva revisão 

dos conceitos, uma vez que não estamos propondo uma nova formulação, mas adotando 

toda uma teorização já existente, a partir da qual pretendemos desenvolver nossas 

considerações.

2.2 AS LINHAS NO TEAR 

A construção narrativa do passado se dá em referência aos espaços e aos eventos 

históricos, distanciados no tempo. Não são quaisquer eventos. São aqueles que referenciam 

identidades do grupo pesquisado. Trata-se de fatos e acontecimentos que são acionados 

pelos indivíduos de uma dada coletividade.

6 Para os limites deste trabalho propomos que narrativas são as manifestações orais ou escritas sobre a cidade 
de Nova Cruz- RN. No terceiro capítulo, trataremos da narrativa de fundação da cidade. Já no capítulo final, 
nos referimos às representações dos novacruzenses sobre o passado recente da cidade, do qual foram 
testemunhas. 
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Coloca-se então o problema metodológico e teórico de interligar, em alguma 

medida, a consulta aos documentos e a pesquisa empírica de campo. Para tanto, propomos a 

intersecção de duas abordagens: uma que privilegia a diacronia, procedendo a um estudo do 

passado local através de documentos manuscritos, impressos, iconográficos e 

historiográficos, e uma outra sincrônica, com o estudo do presente, através do registro 

etnográfico. Nesta perspectiva histórico-antropológica, as idas e vindas no tempo, nos 

termos do historiador-etnólogo Wachtel (2001, p. 21), através do trabalho da memória, nos 

levam a refletir sobre quais as versões do passado da cidade de Nova Cruz que permanecem 

vivas no presente.

Para empreender uma reflexão sobre as representações dos moradores da cidade de 

que “são filhos” ou “que os acolheu”, e uma análise das variações entre as narrativas do 

mito de fundação, ancoramos nosso estudo em campos comuns à Sociologia, à 

Antropologia, à História: mito, memória, espaço, identidade e representações.  

Iniciamos uma discussão sobre o mito, considerando ser essa categoria norteadora 

das reflexões de nosso estudo acerca das representações dos novacruzenses sobre o passado 

da cidade. Dizemos isso porque entendemos que o mito relata um acontecimento. Ao 

optarmos pela análise da construção narrativa da cidade de Nova Cruz, torna-se necessário 

traçar um breve esquema das principais teorias formuladas, na tentativa de interpretar o 

significado das narrativas a que recorre o homem das sociedades “pré-modernas” para 

explicar os fenômenos do mundo que o cerca. 
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O mito 

Embora o homem sempre se tenha interessado por suas mitologias, o estudo do 

mito, até o século XIX, não havia sido ainda ancorado em bases científicas. Nos séculos 

dominados pela ortodoxia judaico-cristã, costumava-se chamar mitos, as narrativas dos 

gentios7, enquanto que os mitos dos judeus eram considerados fatos metafísicos, 

devidamente revelados por Deus ao seu povo eleito. O termo era usado, então, como 

sinônimo de “invenção”, entendido o mito como o relato de algo fabuloso(BRANDÃO, 

1991; CASSIRER 1972; RIBEIRO, 1987). 

O grande interesse despertado pela mitologia no século XIX desencadeou uma 

série de estudos sobre o mito que corresponderia também a uma diversidade de 

interpretações. Frazer (1982), nos labirintos de seu Ramo de Ouro, concluiu que na 

evolução da humanidade havia um progresso do intelecto. Este se organizava 

primeiramente em torno do mágico, indo para o campo do religioso, e deste ao científico. 

As idéias de Frazer (1854-1941) faziam eco ao pensamento de Auguste Comte (1798-

1857), que apresentava o homem passando do estado teológico para o metafísico e 

chegando ao positivo ou científico.

As idéias postuladas por Frazer foram postas em xeque pela corrente funcionalista, 

principalmente as teorias de Malinowski e Radcliffe-Brown, na década de 19308. Esta 

corrente postulava que o mito, como o ritual e as instituições sociais, tem uma função 

7 Para os hebreus, o estrangeiro. Para os cristãos, aquele que professava o paganismo. Por extensão, termo 
também atribuído aos índios. 
8 Apesar do uso do conceito de função como instrumento de interpretação, a teoria elaborada por Radcliffe-
Brown é bem diferente da de Malinowski. Este último, a partir de 1930, passa a definir a função de um 
elemento social ou cultural segundo suas relações com as necessidades biológicas dos indivíduos. Radcliffe-
Brown, ao contrário, se manteve próximo da orientação de Émile Durkheim, admitindo, igualmente, a 
necessidade de classificar as sociedades em tipos.( MELATTI, 1978). 
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específica na sociedade e, sendo assim, só através de uma análise funcional, averiguando as 

funções de usos e costumes de determinada cultura, se poderia atingir o seu verdadeiro 

significado. Com Durkheim (1989), não há uma superação por se ter inserido a mitologia 

no social. Ao contrário: as dicotomias básicas da ocidentalidade continuaram intactas, 

apesar de sua “sociologização”. Essas dicotomias sustentaram uma inclusão tanto no 

“social” quanto no “histórico”, sem perderem sua dimensão básica, que é a forma como a 

ocidentalidade trabalha e mantém os elementos da sua identidade da sua diferença. Tais 

dicotomias, inclusive, marcam a “visão do sagrado e do profano” como instâncias 

separadas e dualidades conflitantes, como se o “mundo mítico” fosse a casa do sagrado e do 

profano, tendo os dois elementos suas construções simbólicas particulares. 

As críticas do funcionalismo ao evolucionismo ,sabemos, referem-se à não-

consideração do fator tempo-espaço, ao emprego indiscriminado do método comparativo e 

ao conceito de sobrevivência que teria retardado o trabalho de campo. 

No século XX, a abordagem estruturalista do mito e, especialmente as pesquisas 

desenvolvidas por Claude Lévi-Strauss, nas décadas de 40 e 50, alcançaram ampla 

repercussão9. Propondo ler o mito a partir de sua estrutura, decomposta em unidades 

semânticas, detectando sua dinâmica interna, Lévi-Strauss lhe dá a amplitude que, 

originariamente, possuía seu significante grego. A expressão grega mythos significa o 

discurso que conta, no jogo de velar e desvelar, a humanidade do homem. O mito 

dimensiona-nos – pela linguagem – a essência da condição humana. O mito é um sistema 

de comunicação, é uma mensagem. E já que o mito é uma fala (naturalmente, não é uma 

9 Publicado em 1955, revisto depois para integrar o Antropologia Estrutural, o artigo “The structural study of 
myth” teve a repercussão de um verdadeiro manifesto. 
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fala qualquer), tudo pode constituir um mito, desde que seja suscetível de ser julgado por 

um discurso. 

Como estudo de uma fala, a mitologia é apenas um fragmento dessa vasta ciência 

dos signos, que Ferdinand Saussure postulou no início do século XX, sob o nome de 

Semiologia10.

Segundo Lévi-Strauss (1989), o mito não pode ser pensado como ficção 

desprovida de sentido, pura fantasia ou uma forma menor de explicação do mundo, 

afirmação de muitos folcloristas ao se depararem com esses discursos narrativos. Uma vez 

que os mitos não são produtos de imaginação individual ou resultado do delírio coletivo, 

nem uma simples invenção humana, os mitos são definidos como afirmações verdadeiras 

que visam à resolução de problemas existenciais. 

Para Lévi- Strauss, no livro intitulado Antropologia Estrutural, publicado em 

1958, o mito pode ser considerado uma categoria que assume importância na organização 

social e cultural dos grupos humanos, posto que uma das funções do mito é situar os 

homens no espaço da cultura.  

O antropólogo Godelier (1981) observa que o mito se iguala ao pensamento 

filosófico e ao pensamento científico, na intenção de explicar o mundo, de descobrir as 

causas dos fenômenos e suas relações. As representações expressas e construídas 

socialmente pelos homens, para se referirem ao seu mundo e às coisas, são posturas 

responsáveis pela existência e pelas mediações da realidade social. Diz Godelier (1981, 

p.152):

10 Em oposição à Lingüística, que se restringe ao estudo dos signos lingüísticos, a Semiologia tem por objeto 
qualquer sistema de signos (imagens, gestos, vestuários, ritos e etc.). Cf. Saussurre (1991). 
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O pensamento humano constrói um duplo ideal imaginário do mundo 
humano, da sociedade, povoado de personagens fantásticos que 
representam de maneira ilusória as realidades invisíveis da natureza, as 
forças superiores que regulam a ordem e o curso das coisas.  

No nosso estudo pretendemos demonstrar que os fragmentos de uma representação 

do passado podem encobrir um relato mítico maior nunca formulado. Perceber tal lógica 

nos discursos coletados que informam sobre o papel da memória na construção da 

identidade local, constitui-se em nosso interesse principal. A representação metaforizada do 

processo de evangelização e povoamento/ocupação, com o esfolamento da anta, e a 

presença missionária em Nova Cruz revelam um mito de origem sedimentado. Isto justifica 

abordar a temática da evangelização e do contexto das missões, posto que a historiografia e 

as crônicas religiosas assinalam para o modelo de nascimento das cidades a partir de 

missões em antigas vilas. São exemplos de construção de símbolos de identificação - os 

missionários são muito citados pelos antigos moradores - ou se apresentam como 

referências identitárias de um grupo submetido à evangelização. 

A ressignificação dos símbolos seguindo a lógica nativa se dá através do trabalho 

da memória. Isto nos ajuda a compreender o presente a partir das reconstruções que são 

feitas do passado.

Espaço, memória e identidade social 

A memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente íntimo. No 

entanto, Maurice Halbwachs sublinhou, já nos anos 20-30 do século XX, que a memória 

deve ser entendida como um fenômeno coletivo e social. Desta forma, podemos nos 

remeter ao conceito de representações coletivas de Durkheim (1989,1990), pois para o 
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sociólogo francês o coletivo apropria-se da realidade e a partir dela constrói imagens que 

acabam por representá-lo. Para entender o universo das idéias de Halbwachs, é preciso 

situá-lo na tradição da sociologia francesa, de que ele é herdeiro. Fora discípulo de 

Durkheim, influência perfeitamente visível em suas obras clássicas11.

A investigação das representações e dos discursos sobre a história da cidade de 

Nova Cruz permite compreender a lógica local de apreensão do mundo. Tal lógica nos 

parece ser ditada por um modelo missionário de representação espaço-temporal. O objetivo 

principal do nosso trabalho é encontrar uma interpretação dos eventos e entender 

elaborações simbólicas que pertençam à cultura local. 

Depreendemos do trabalho em campo que a significação do espaço é marcada pela 

cultura e pela história locais, e que as significações subjetivas que lhe emprestam seus 

“ocupantes” têm a ver com a biografia e a história do grupo. Desse modo, faz-se necessário 

tecermos alguma considerações sobre espaço social, lugar de memória e memória dos 

lugares.

O espaço é para Durkheim (1990) indissociável da sociedade a ele ligada. É na 

relação que se estabelece entre ambos que se deve procurar a explicação para os tipos de 

organização social. Como o espaço é uma criação social, nele os homens intervêm, 

alterando-o e sendo igualmente modificados. A memória ligada ao espaço é também 

agenciada por estas transformações sociais.  

Halbwachs prolonga os estudos de Durkheim sobre a precedência do fato social e 

do sistema social, em detrimento de fenômenos de ordem psicológica e individual. O 

discípulo de Émile Durkheim defendia que o espaço é o suporte ideal para as nossas 

11 Halbwachs, Maurice. Lês cadres sociaux de la memórie (1925). E o La mémoire collective (1950), 
traduzido para o Português (1990). 
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memórias, tanto coletivas quanto individuais. A organização social do espaço aparece como 

uma espécie de garantia da manutenção e transmissão da memória do grupo. Nas falas dos 

nossos informantes, alguns lugares - espaços históricos e culturalmente semantizados - são 

recorrentes porque representam um tempo e um espaço os quais “os guardiões da memória” 

testemunharam. O grupo inscreve simbolicamente suas características religiosas, políticas, 

societárias no espaço que habita e no entorno dele, localizando os fenômenos não-

cotidianos, sobrenaturais no espaço natural, como matas, rios, lagoas e pedras. A partir dos 

discursos sobre a cidade de Nova Cruz, os moradores nos oferecem elementos que invocam 

uma idéia nativa do espaço. Esses elementos ajudam na definição dos marcos espaciais da 

memória do grupo. Na pista de Cavignac (1999), estes guardiões e seus antepassados são os 

civilizadores do espaço, remetendo-nos a um “modelo missionário” de construção narrativa 

de um passado local. A fórmula narrativa, geralmente enunciada pelos mais antigos, de que 

“antes era tudo mato”, indica isso. A nosso ver, tal fórmula se constitui em um reforço do 

sentimento de pertença e de identidade. 

A identidade social e o sentimento de pertença, entre os moradores mais antigos da 

cidade de Nova Cruz, passam por uma cultura e uma história comuns, cujas lembranças se 

mantêm presentes e se renovam a cada comemoração local, o que pressupõe a reconstrução 

coletiva de elementos simbólicos que existiram ontem e permanecem hoje. É do contexto 

histórico e social em que o homem vive que decorrem as possibilidades e impossibilidades 

os modos e alternativas de sua identidade. No entanto, como determinada identidade se 

configura, ao mesmo tempo, como determinante, pois o indivíduo tem um papel ativo quer 

na construção deste contexto a partir de sua inserção, quer na sua apropriação. Sob esta 

perspectiva é possível compreender a “identidade pessoal” como identidade social, 

superando a falsa dicotomia entre essas duas instâncias. 
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Nesse sentido, Pollak (1992, p. 204) nos ajuda a refletir, quando diz ser a memória 

um “elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na 

medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si”. 

Ao discutir a temática da memória, devemos levar em conta que os interlocutores 

constroem uma certa linearidade com o passado, se alimentando de lembranças. A memória 

é uma recomposição do passado; ela não é o acesso direto a esse passado, mas fruto de um 

trabalho de rememoração que é feito no presente (ALBUQUERQUE JR., 1994). Como 

esclarece Bosi (1999, p. 57), “lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, com imagens 

e idéias de hoje, as experiências do passado”. A recordação é, pois, um trabalho de 

organização de fragmentos de lugares, de pessoas e dos lugares das pessoas. As evocações 

rápidas e fugidias dos lugares e os pedaços de biografias de homens e mulheres da cidade 

constituem as tramas que tecem Nova Cruz. 

Com a noção de lugares de memória, Nora (1993, p.13) analisa esses lugares com 

certo pessimismo, partindo do pressuposto de que não haveria memória espontânea, à 

medida em “que é preciso criar museus, arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações [...] os marcos são testemunhas de uma outra era [...] são rituais de 

uma sociedade sem ritual”. O historiador francês chama a atenção para o fato de que a 

reconstrução e celebrações da memória ocorrem quando os sentimentos de identidade estão 

enfraquecidos. Nora comunga com os objetivos de Hobsbawm (1997): desconstruir a 

perenidade de discursos instituídos. Tal como as tradições nacionais (símbolos nacionais) 

são construídas, as suas memórias também o são. 

Parafraseamos Nora (1993), chamando lugares da memória aqueles espaços 

inscritos nos discursos dos moradores mais antigos, como: a construção da primeira torre da 
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igreja matriz, o cruzeiro para celebrar o dia “Sete de Setembro”, a feira, a estação do trem, 

as festas, o coreto e o silo (já demolidos) e os lajedos, o mato, o rio e a lagoa - lugares, na 

cartografia do imaginário, onde a anta teria habitado12.

Concluímos, compreendendo que a memória do grupo segue a dinâmica deste. 

Celebrizar a memória e pensá-la em oposição à história, como aponta Nora (1993), ou 

mesmo ritualizá-la, conforme De Certeau (1996), são fenômenos identificados em nossa 

pesquisa e, por isso, relevantes para uma reflexão teórica. 

Representações sociais: alguns traçados 

Atualmente, as discussões em torno das representações se encontram assinaladas 

pela diversidade de posturas epistemológicas e teóricas e pela variedade de enfoques 

disciplinares (GÓMEZ, 2003). Para Moscovici (1994, p.8), o tema das representações tem 

suas origens na Sociologia e na Antropologia, a partir das formulações de Émile Durkheim 

e Lévy Bruhl. Moscovici renova as noções durkheimianas de representações individuais e 

representações coletivas, substituindo-as pelo conceito de representações sociais,

“insistindo sobre a especificidade dos fenômenos representativos nas sociedades 

contemporâneas, caracterizadas pela intensidade e fluidez das trocas e comunicações, o 

desenvolvimento da ciência, a pluralidade e mobilidade sociais.” (JODELET, 2001, p.22). 

A representação, como um processo mental, carrega sempre um sentido simbólico. 

De fato, representar corresponde a um ato de pensamento pelo qual um sujeito se reporta a 

um objeto, substituindo-o e conferindo-lhe significações. É principalmente essa dimensão 

12 Retomaremos essa discussão no capítulo final. 
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social ou cultural, contida na reflexão de Jodelet13, que nos interessa. Afinal, o pensamento 

social remete a eventos concretos da prática social e deve, para ser comunicado, 

permanecer vivo na sociedade, ser um pensamento em imagem, como destacou Halbwachs 

a propósito da memória social. O discípulo de Durkheim reconstruiu a relação entre tempo 

e memória a partir da afirmação de que a memória é coletiva e de que seria através das 

representações coletivas que o indivíduo perceberia o passado. 

2.2.1 A costura das cidades 

O interesse pela toponímia advém do nosso interesse pela história e a memória das 

pessoas do lugar. Não se trata de uma curiosidade sobre o pitoresco, como a exercida por 

um mero turista. Entendemos que o nome da cidade revela e desvela sua história. Afinal,

nosso principal interesse é relativo à construção narrativa do passado de Nova Cruz.

O percurso toponímico da cidade pesquisada compreendeu três séculos até que 

Nova Cruz tivesse sua configuração no espaço modelada pela história de seu 

enquadramento nas formas de controle da população (freguesia14, vila e cidade), assim 

como pelas espacialidades criadas pela reprodução da vida social e pela produção simbólica 

desse espaço15.

13 JODELET, Denise (Org.). As representações sociais. Rio de Janeiro: UERJ, 2001. 
14 Na estrutura administrativa da Colônia, a freguesia era correlativa à circunscrição que forma a paróquia, 
sede de uma igreja paroquial, e que servia também a administração civil. As freguesias conformavam um 
termo - corresponde à subdivisão da comarca sob jurisdição de um juiz ou de um pretor – cuja sede era a vila 
ou cidade. Os termos correspondiam a uma subdivisão da comarca. As comarcas formavam o território da 
capitania, maior unidade administrativa da Colônia. Comarca equivale à circunscrição jurídica de um ou mais 
juiz de direito. (PRADO JÚNIOR, 1997). 
15 Percurso compreendido em meados do século XVIII, quando da data de sesmaria (concedida ao Reverendo 
Padre José Vieira Affonço, em 1754) até o século XX, precisamente 1919, ano em que Nova Cruz é elevada a 
foros de cidade. Com base nos documentos históricos “oficiais”, nos deteremos a essa discussão no capítulo 
seguinte. 
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O que é a cidade? Como começou a existir? Não há definição que se aplique a 

todas as suas manifestações, nem há descrição isolada que cubra todas as suas 

transformações, desde seu núcleo embrionário, ainda que seja um povoado à beira do rio 

Curimataú, até a atual “Rainha do Agreste”, denominada cidade pólo da região. 

A cidade de Nova Cruz, reiteramos, é nosso recorte empírico. Esclarecemos, 

contudo, que não descrevemos a cidade como mero cenário ou pano de fundo sobre o qual 

acontece a ação social.

Fez-se necessária uma releitura dos autores que dedicaram seus estudos à 

complexa temática da cidade. Embora saibamos que os clássicos estudos tratam das cidades 

de “grande porte”, das cidades amuralhadas, como Babilônia, Jerusalém, da polis cidade-

estado grega ou das metrópoles e megalópoles do mundo contemporâneo, só para ficar em 

alguns exemplos, tais leituras nos oferecem subsídios para pensarmos por que e para que 

podemos denominar Nova Cruz de uma cidade. Não se trata de pensar a cidade vista no seu 

sentido formal, que sugere imediatamente a questão da escala, do conglomerado urbano do 

número de habitantes, das redes de negócios estabelecidas. O que queremos discutir é 

muito mais a idéia de cidade que está explícita ou implícita nos discursos, especialmente 

dos antigos moradores16.

O problema de definir corretamente o que seja uma cidade é, há muito tempo, 

enfrentado por sociólogos, arquitetos, economistas e geógrafos. Como assinala Santos 

(1965, p. 135), “definir cidades como Nova Iorque, Paris, Londres, São Paulo, não 

apresenta problemas. Mas, quando se trata de definir formas primárias, embrionárias do 

16 O Brasil não é eminentemente metropolitano, visto que 84, 31% dos municípios possuem menos de 20.000 
habitantes. (GOMES, 1997). Cientificamente, não há consenso do conceito de cidade. Para os geógrafos, são 
unidades geográficas que correspondem a uma das dimensões sócioespaciais geradas pelo processo histórico 
de produção do espaço urbano e regional. Sobre o assunto, ver Gonçalves, (2005). 
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fenômeno urbano, começa a dificuldade”. Transpor essa dificuldade para uma definição de 

caráter mais geral não se constitui tarefa fácil, mas não é ocupação com a qual devemos nos 

deter neste texto. É bem verdade que a pesquisa tem como recorte empírico uma cidade 

potiguar, imbricada a outras cidades pequenas, como Santa Cruz e Santo Antônio. No 

entanto, nosso estudo trata do mito de fundação de Nova Cruz e as representações presentes 

nos discursos dos nossos entrevistados sobre essa cidade, suas histórias e suas memórias.  

Tentamos expor até aqui as leituras a que tivemos acesso, de historiadores, 

antropólogos e sociólogos que nos inspiraram a tecer nosso aporte teórico-metodológico. 

Suas obras suscitam e instigam a aproximação entre essas áreas do conhecimento 

A seguir, apresentamos como realizamos a pesquisa de campo. 

2.3 NOVA CRUZ, NAS LINHAS DE ESCREVER E DE BORDAR 

No primeiro momento da pesquisa empírica, em 2002, quando nos propusemos a 

ouvir dos novacruzenses a história que deu origem ao nome da cidade, não esperávamos 

que a incursão pela memória dos moradores mais antigos, indicados pelos mais jovens, 

intelectuais e até outros idosos de Nova Cruz17, nos possibilitasse um outro olhar sobre o 

passado da cidade. Passamos a compreender que a história da cidade se constitui da história 

das pessoas da cidade. 

As entrevistas realizadas em 2002, depois em 2004 e 2005, num total de trinta e 

seis, gravadas ou apenas registradas na modalidade escrita, nos ajudam a ilustrar nossas 

reflexões acerca do mito de fundação, no capítulo intitulado “Urtigal, Anta Esfolada e 

17 Os “critérios” nativos que íamos percebendo nas indicações em que outros novacruzenses sugeriam quem 
deveríamos entrevistar, iam desde antiguidade - idade e o tempo que mora na cidade - passando por relações 
de amizade, de compadrio, político-partidárias, posição social e nível de escolaridade. Conferir quadro de 
entrevistados no anexo A. 
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Nova Cruz: a construção de um lugar”, assim como a pensar as representações dos 

novacruzenses sobre a cidade, no capítulo posterior “o tecido da cidade: paisagens, 

presenças e trajetórias”. A fala, ao sair do campo da oralidade e entrar no universo da 

escrita, assume uma forma e uma lógica diferentes. Tais diferenças precisam ser percebidas 

pelo pesquisador no momento da entrevista, “do olho no olho” e, de volta, em casa, por 

ocasião das transcrições das mesmas. As nuanças dos discursos, muitas vezes reveladas nas 

entrelinhas e nas vozes entrecortadas, ofereceram subsídios para nossas interpretações 

apresentadas nesta dissertação. 

A seguir identificamos os guardiões desses discursos -os moradores mais antigos-, 

aqueles que assim estão representados.

Guardiões da memória 

No texto Raça e História,18 Lévi-Strauss (1976) ao reconhecer a existência de 

histórias diferentes – a história estacionária e história cumulativa -, ilustra a reflexão com 

uma analogia que, aqui, utilizamos para introduzir nossa discussão acerca dos nossos 

principais interlocutores, as pessoas idosas. No dizer de Lévi-Strauss (1976, p.71), “as 

pessoas idosas consideram geralmente como estacionária a história que decorre durante a 

sua velhice, em oposição à história cumulativa de que a sua juventude foi testemunho”. 

Assim, é a partir das representações dos novacruzenses mais antigos sobre a história da sua 

juventude interligada à história da cidade que produzimos nossas reflexões no último 

capítulo desta dissertação. 

18 Originalmente, publicado pela UNESCO (1950), Paris. 
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Bosi (1999, p. 60), em seu importante estudo sobre memória e sociedade, ajuda-

nos a esclarecer a categoria “guardiões” e a opção por pessoas mais velhas como principais 

interlocutores em nossa pesquisa de campo. Sabe-se que estas pessoas já participaram de 

“um tipo de sociedade, com características bem marcadas e conhecidas [...] sua memória 

pode ser desenhada sobre uma pano de fundo mais definido do que a memória de uma 

pessoa jovem, ou mesmo adulta”. Achamos que tal proposição nos ajuda a pensar na 

legitimidade dada por outros aos moradores e também aos que não moram mais na cidade. 

Os adultos mais jovens, sobretudo os economicamente ativos, como os primeiros 

interlocutores com os quais contatamos em Nova Cruz 19, não se ocupam longamente com o 

passado e, por isso, esperam dos mais velhos o cumprimento da função de lembrar. Por 

outro lado, a pessoa de idade mais madura já viveu a maior parte de sua vida e, ao lembrar 

do passado, já está se ocupando consciente e atentamente do próprio passado. Conforme 

Halbwachs, citado por Bosi (1999, p. 63), “nas tribos primitivas, os velhos são os guardiões 

das tradições, não só porque eles as receberam mais cedo que os outros, mas também 

porque só eles dispõem do lazer necessário para fixar seus pormenores”. 

Em um trabalho de crítica literária, Benjamin (1980) constrói o perfil deste 

guardião, na figura do narrador. Desenvolvendo a idéia de extinção da arte de narrar, o 

autor a conjuga com a dificuldade da sociedade industrial em preservar espaços e ocasiões 

em que indivíduos, ao redor do narrador, formam uma comunidade de ouvintes. Para 

Benjamin (1980, p. 62), “narrar histórias é sempre a arte de as continuar contando e esta se 

perde quando as histórias já não são mais retidas”. A sobrevivência da narrativa está sujeita 

à condição dela ser ouvida, lembrada e recontada.

19 Trata-se, num primeiro momento, dos alunos do PROBÁSICA, em 1999 e 2000, e depois dos entrevistados 
em janeiro de 2002.  
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Cabe registrar que todas as noites alguns dos interlocutores, moradores mais 

antigos do centro da cidade, se encontram para contar histórias “de ontem e de hoje”20. Tal 

ritual significa, para estes guardiões, transmitir, reproduzir simbolicamente experiências, 

coletivizá-las. Das conversas na calçada, percebemos a construção do sentimento identitário 

e de comunhão de valores, símbolos e experiências culturais. Recorremos mais uma vez a 

Halbwachs (1990), lembrando que o autor assinala para a importância dos mensageiros da 

memória do grupo social. Como guardiões da história do grupo, esses indivíduos são 

responsáveis pela própria definição da identidade social. 

Adotamos, como procedimentos, a entrevista livre-conversacional, na qual a 

pergunta inicial fundamentou-se em um certo conhecimento da vida pessoal do entrevistado 

pela pesquisadora, a partir de informações, antecipadamente coletadas, com a contribuição 

de pessoas que conheciam o entrevistado21. No primeiro semestre de 2002, foram 08 (oito) 

entrevistas. Na época, um número significativo para o intento da especialização22. A 

pesquisa em campo, especialmente o contato com os moradores mais antigos, foi realizada 

no sistema de 01 (uma) visita semanal, em um período de 4 (quatro) meses, no segundo 

semestre de 2004, em Nova Cruz. Também no primeiro trimestre de 2005, com entrevistas 

realizadas em Natal, capital do Estado, e ainda em Nova Cruz23. Cabe frisar que o trabalho 

20 Optamos por utilizar o termo “moradores mais antigos” para os que residem na cidade há mais de 50 anos 
mais do que idosos, anciãos, velhos. Neste último caso, há algumas referências no decorrer do texto às 
pessoas acima de 65 anos de idade, considerando que é geralmente nessa idade que as sociedades industriais 
aposentam os trabalhadores (BEAUVOIR, 1990). 
21 Foram meus elos com os entrevistados: Maria do Desterro, minha ex-aluna do PROBASICA/UFRN e 
Maria Ilvaita Costa, filha de D. Donzinha. Estas últimas fazem parte do corpus da pesquisa. 
22 Especialização em História do Nordeste, coordenada pela Universidade Regional do Cariri (URCA)-CE e 
por professores do CERES/Caicó-RN. Cumprido todos os créditos e trabalho de campo, no período 2001-
2002, não obtive o título de especialista porque, ao ingressar no mestrado, optei por não apresentar a 
monografia. 
23 Num total de vinte e dois entrevistados. 
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de campo também compreendeu a participação nos eventos sócio-culturais da cidade, 

conforme calendário municipal24.

Utilizamos o termo moradores para aqueles que ainda residem na cidade há 

quarenta anos, em média, e que não necessariamente nasceram em Nova Cruz. A estes 

chamamos, aqui, de novacruzenses. Há ainda os “novacruzenses de vivência”. A expressão 

indica aqueles que não nasceram em Nova Cruz, mas moram ou moraram muito tempo na 

cidade e são reconhecidos desta forma no lugar.

De qualquer modo, ao transcrevermos a fala dos entrevistados, nos dois capítulos a 

seguir, especificamos a idade e o nome da forma como são conhecidos na cidade e/ou como 

fomos autorizados a nos dirigir a estas pessoas. 

Nossa opção em ter os mais velhos como interlocutores principais faz eco ao 

clássico trabalho de Bosi (1999), no qual explica que esse lugar de honra dos mais antigos, 

como guardiões, não é só porque eles têm uma especial capacidade para isso, mas porque o 

interesse deles se volta para o passado. Parece-nos que a integração das biografias dos 

nossos interlocutores à história da cidade que os legitima como símbolos de um tempo de 

abundância, resulta nos discursos em que se representam como “heróis civilizadores” ou 

descendentes diretos de tais antepassados25.

Quando iniciamos o trabalho em campo, ainda nas primeiras conversas em que 

ouvíamos muito mais que falávamos , os interlocutores queriam saber o porquê do nosso 

interesse na cidade e, nas palavras literais deles, em “gente velha”. O comentário nos 

24 Do trabalho na feira livre de toda segunda-feira; para cerimônias, como o desfile das escolas públicas e 
particulares (07/09), o aniversário de emancipação do município (03/12) e em festas como a da padroeira da 
cidade, Imaculada Conceição (01 a 08/12), a padroeira do bairro homônimo, Santa Luzia (13/12) e do 
padroeiro do bairro mais antigo São Sebastião (20/01), das vaquejadas (entre os meses de setembro e 
outubro), do Festival de Violeiros (23/10), e em especial no ano de 2004, as eleições municipais. 
25 O processo de legitimação de ações e representações é a nosso ver de extrema importância na construção 
das memórias. Para Berger e Lukmanm (1997, p.129), “a legitimação não apenas diz ao indivíduo por que 
deve realizar uma ação e não outra; diz-lhe também por que as coisas são o que são”. 
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permitiu registrar, no diário de campo, as relações ali estabelecidas: os mais jovens 

indicavam os mais velhos, justificando não terem testemunhado esse passado, enquanto que 

os velhos diziam não ter nada de interessante para revelar e que os outros mais velhos, 

“gozando de melhor saúde e excelente memória”, poderiam contribuir conosco. 

Compreendi, então, a afirmação de Bosi (1999, p. 82), ao sentenciar que a vida destes 

guardiões “ganha uma finalidade, se encontrar ouvidos atentos, ressonância”. Foi assim, 

com ouvidos e olhos atentos, que procurei agir em todas as conversas como uma tecelã 

“que tem um projeto claramente desenhado em seu espírito, recolhendo longos e diversos 

fios que vão se entremeando no seu avesso e direito, seus temas recorrentes, seus sentidos 

múltiplos.” (AZEVEDO, 2005, p. 297).  

A nosso ver, o sentido a partir do qual são constituídas as lembranças e buscadas 

as referências do pretérito, encontra inspiração na perspectiva da história regressiva, 

utilizada por Wachtel (2005, p. 14): um método que deriva “do mais ao menos conhecido, 

do resultado final ao esboço”. Procedimento que busca articular a dimensão sincrônica com 

a diacrônica, para uma análise histórica. Fazendo uso da antropologia e da história, coloca-

se, em nossa pesquisa, o problema da articulação entre os diversos registros do social: de 

um lado na sincronia, onde se amarram as suas lógicas internas; de outro, na diacronia, 

onde se delineia a pluralidade de seus ritmos temporais. Buscamos o fio condutor da 

descrição presente para a reconstituição dos relatos do passado. 

Ao conhecer as proposições de uma história regressiva, preconizada por Marc 

Bloch e retomada por Wachtel (2001, p. 21), nos identificamos com o estilo de pensar e 

tratar as particularidades e as generalizações, as fontes institucionais e não-institucionais, os 

pequenos e grandes acontecimentos sociais. Optamos por esta abordagem, por nos permitir 

vislumbrar os caminhos que buscávamos empreender na investigação dos discursos 
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instituídos sobre o passado local, presentes nas narrativas orais dos moradores mais antigos 

da cidade de Nova Cruz, consorciadas, numa certa medida, aos documentos “oficiais” e à 

historiografia norteriograndense26.

O passado vivido27 e o passado imemorial (HOBSBAWM, 2002) se imbricam nas 

falas dos novacruzenses entrevistados. Do passado vivido, ouvimos desde a chegada dos 

avós e/ou pais à cidade, passando pelos casamentos ou o celibato, nascimento de cada filho 

e afilhados (para as solteiras28, “criados como filhos”), vida profissional, política e religiosa. 

Já o passado imemorial, em nosso texto, diz respeito às missões religiosas e à presença do 

Frei Serafim, da anta esfolada e exorcizada por um frei capuchinho, a cruz de inharé – a 

primeira - e até a segunda, “que era em frente à Matriz”, ou “dentro da igreja”. E, ainda, 

os depoimentos sobre os monumentos, os prédios, ruas, praças, pessoas e a história da 

cidade que transitam entre o “eu vi” e o “me contaram” 29.

Nossos dados etnográficos foram editados a partir das caminhadas pela cidade30,

das falas registradas em entrevistas semidiretivas, gravadas em fita magnética, com 

novacruzenses acima de 50 anos de idade, residindo na cidade, prioritariamente. 

Acreditamos ser válido fazer um registro sobre as conversas “informais” das quais 

participamos. Estas aconteceram nos encontros entre vizinhos, na varanda do Sr. Alfredo 

(fev/mar 2002) e na calçada de D. Dalva Manso (ago/set 2004). E mais: nos almoços em 

família, como convidada; no cafezinho do expediente de D. Euzébia e Ilvaita; nas 

26 Trabalharemos poucos elementos empíricos, no que diz respeito aos documentos. Além de não sermos 
historiadores de formação, nosso Estado, infelizmente, carece em seus Arquivos, Institutos e outros , de vasta 
documentação, especialmente em meados do século XIX, sobre a localidade que pesquisamos. Optamos por 
documentos de caráter mais geral, como informamos ao longo do texto. 
27 Pollak (1992, p. 201) sugere os elementos constitutivos da memória: são os acontecimentos vividos 
pessoalmente e os acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. 
28 Refiro-me, em particular, a Euzébia Bahia e Dalva Manso, ambas entrevistadas em 2004, em Nova Cruz. 
29 Como recurso de estilo utilizaremos o itálico e as aspas para destacar as vozes dos entrevistados. 
30 Para o termo caminhada, inspiramo-nos em Magnani (2000, p. 36). 
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conversas durante as viagens de ônibus (Natal-Nova Cruz-Natal), quando em uma delas 

encontrei31 o poeta popular Domingos Matias e fui presenteada com o texto em versos sobre 

a história de Nova Cruz; no café da manhã na igreja São Camilo de Lelis (Bairro de Lagoa 

Nova, em Natal), cujo pároco, Pe. Normando, é um novacruzense. Encontros assim 

despretensiosos, do mês de agosto/04, semanalmente, até o primeiro semestre de 2005. Tais 

“visitas” nos renderam excelentes dados e, de maneira especial, boas amizades.  

2.3.1 O campo, meu próprio risco do bordado 

Guiados pelas possibilidades oferecidas pela abordagem complementar da 

Antropologia e da História, empreendemos, num primeiro momento, por ocasião da 

especialização em História (entre 2001-2002), com três dos moradores mais antigos32,

“conversas” sobre a cidade “de hoje e de ontem”. No mestrado, retomamos o 

procedimento, entrevistando moradores antigos e mais jovens, novacruzenses que moram 

ainda ou não na cidade, bem como a observação dos locais da cidade, objetivando buscar 

elementos que marcam a presença missionária e a recorrência da narrativa fundante em 

monumentos: igrejas, cemitérios, cruzeiros, colégios religiosos, praças e o que possa ter 

referência toponímica, como nome de bares, de lojas, dos logradouros e outros. 

Antes de irmos ao campo propriamente dito, utilizamos um questionário aberto, 

com quinze moradores, excluindo categorias como idade, sexo, estado civil ou classe 

social, aplicado durante o mês de julho de 2004. Das doze pessoas que responderam ao 

questionário, escolhemos continuar conversando com seis, devido às respostas nos terem 

31 A mudança de pessoa gramatical (nós/eu) justifica-se, neste momento, por tomar meu testemunho pessoal 
da trajetória da pesquisa e das observações feitas no diário de campo. 
32 D. Donzinha - Joaquina Tavares Costa, nascida em 10.05.1921; Sr. Alfredo Ângelo Filho, nascido em 
02.11.1918 e o Sr. José Fernandes de Oliveira, nascido em 29.10.1921. Entrevistados no dia 10/03/02.  
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chamado a atenção33. As seis pessoas foram entrevistadas, conforme critérios já expostos, 

sendo apenas três entrevistas gravadas. As outras três pessoas não autorizaram a gravação. 

Para os demais34, seguimos um roteiro com apenas alguns tópicos de orientação35. Não foi 

entregue nada escrito aos interlocutores com os quais procuramos estabelecer um clima de 

conversas sobre a cidade, as pessoas da cidade, os lugares, as histórias.

Lembramos que nossa preocupação inicial incide sobre o percurso toponímico da 

cidade36. Analisamos a toponímia atual, com base nos nomes de rua relacionados a 

homenagens devido aos “favores” políticos, como a Avenida Assis Chateaubriand e a Ponte 

Regis Bittencourt, ou nomes ligados à história dos “vencedores”, civilizadores do espaço. 

Referem-se à memória da elite político-econômica e à memória religiosa-cristã dos

novacruzenses. Não há referências à anta esfolada. Há alusões ao importante rio Curimataú, 

nas ruas com datas das famosas cheias, na rádio da cidade e em oficinas mecânicas, lojas 

comerciais e bares. Há, ainda, um beco com o nome Urtigal e a Avenida Frei Serafim de 

Catania, baseados, respectivamente, nas informações dadas por Cascudo (1955b). Os 

logradouros pitorescos desapareceram, muito embora nas entrevistas sejam sempre citados: 

a Rua do Sapo, a Rua do Adivinhão, a Rua “Suga-Neném” e a outrora Rua Grande, atual 

Rua Dr. Pedro Velho, a Rua do Vintém, hoje Rua Diógenes da Cunha Lima e a Rua Cícero 

Maximiano da Costa, “batizada” em 1934 como Rua do Cacimbão e até hoje assim 

chamada pelos moradores37.

33 No anexo B, o modelo do questionário utilizado e a transcrição das respostas que nos chamaram a atenção 
pelos detalhes ligados à narrativa de fundação da cidade. 
34 Vide quadro com dados dos entrevistados, em anexo. 
35 Apresentamos, no anexo C, o roteiro utilizado com os tópicos orientadores das entrevistas. 
36 No terceiro capítulo, descreveremos a área urbana do município, configurando o universo geográfico, 
histórico, econômico, festivo e sócio-cultural de Nova Cruz. 
37 Em anexo D, a listagem completa dos logradouros na área urbana de Nova Cruz. 
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2.3.2 Os interlocutores, nossos tecelões 

Conforme Pollak (1992, p. 13), as histórias de vida devem ser consideradas como 

instrumentos de reconstrução da identidade e não apenas como relatos factuais, pois 

“através desse trabalho de reconstrução de si mesmo, o indivíduo tende a definir seu lugar 

social e suas relações com os outros”. Nossas entrevistas revelaram essa teia de relações, 

desde o primeiro momento, quando fizemos o contato com uma “filha da cidade” , Maria 

do Desterro38, pedagoga, 25 anos, que, por sua vez, contatou Maria Ilvaita Costa, “a filha de 

uma antiga filha da cidade”, professora, 50 anos. Elos importantes entre nós e os moradores 

mais antigos. E, assim, cada ponta de linha deixada servia de ponto para a tessitura do 

bordado.

As indicações, por exemplo, revelam muito do lugar social desse indivíduo, tanto 

de forma positiva quanto o contrário. Deparamo-nos, durante o tecer da teia, com 

afirmações como, “se ‘Seu’ L. já falou, então eu não tenho mais nada para dizer” ou 

“Dona F. sabe tudo da Nova Cruz de antigamente”. Por outro lado, também ouvimos 

sentenças do tipo “nem vale a pena, T. vai só inventar mentira e atrapalhar seu trabalho”

ou “se fosse antes, agora S. mistura tudo, tão velhinho, não lembra de nada”. Esses 

preconceitos variam em função da classe social, situação profissional, grau de instrução, se 

mora ainda ou não na cidade, idade e estado de saúde (lucidez), a opção político-partidária 

e até do carisma, assim expresso: “Seu ou D.[nome] gosta muito de conversar, fala com 

todo mundo”. Cabia-nos reduzir a profusão de matizes em agrupamento de cores diversas, 

na busca pela harmonia da tessitura final. Sem dúvida, um trabalho cuidadoso de 

composição. 

38 Minha ex-aluna do Curso-convênio PROBÁSICA/Núcleo de Ensino Superior do Agreste 
(NESA)/Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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No capítulo seguinte buscamos demonstrar que na descrição dos personagens do 

passado são recorrentes as imagens dos santos e missionários civilizadores do espaço. 

Apresentaremos, também, como se operaram os primeiros contornos dessa cidade, no 

Agreste Potiguar. 
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3 URTIGAL, ANTA ESFOLADA E NOVA CRUZ: A CONSTRUÇÃO DE UM 
LUGAR 

 
Neste capítulo, pretendemos apresentar as versões (escritas e orais) do mito de 

fundação da cidade de Nova Cruz. Também anunciamos os contornos inscritos na geografia 

física e na historiografia norteriograndense que se tornaram, para a configuração 

cartográfica desse espaço, o Agreste Potiguar. As reconstruções narrativas do passado local 

são também acionadas, para os eventos mais recentes, através da memória coletiva. Assim, 

a topografia da cidade e seu traçado confundem-se com a cartografia do imaginário, do 

narrado pelos atores sociais.  

Privilegiamos, em nosso estudo, o enfoque etnográfico e histórico, por 

entendermos que, na análise conjunta das fontes orais e escritas, conseguiremos perceber 

qual o poder de explicação que o mito de fundação de Anta Esfolada ainda tem para os 

novacruzenses e como essas pessoas concebem o seu passado. Assim, queremos saber de 

que maneira essa narrativa, cristalizada pela historiografia local e recontada pelos 

moradores, aciona elementos simbólicos de alteridade, colonização e evangelização.  

Apresentamos, num primeiro momento, as composições narrativas que versam a 

respeito da origem da cidade de Nova Cruz, destacando seu percurso toponímico. 

Entendemos que a construção narrativa do passado da cidade engendra sua toponímia, da 

mesma forma que o nome próprio do lugar constrói representações sobre a história desse 

lugar. Em seguida, no item A letra da voz, retomamos os elementos simbólicos fundantes 

da cidade, igualmente presentes nas narrativas escritas, pois a recorrência destes elementos, 

tais quais a anta e o frei, contribuem para pensarmos em que diferem e em que se 

assemelham as versões orais e escritas do mito de fundação da cidade de Nova Cruz. 
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Os relatos concernentes aos nomes da cidade de Nova Cruz nos introduzem num 

tempo primordial, isto é, aquele do mito. Não se trata de reduzir aqui a história ao mito, ou 

vice-versa; o que se apreende é uma circularidade da história em direção ao mito, através 

do trabalho da memória muitas vezes compatível com os fatos históricos. Compreendemos 

que não há proeminência do registro escrito sobre o oral e sim uma interinfluência, uma 

circularidade entre essas duas modalidades39. Conforme demonstraremos, os caminhos do 

escrito e do oral se cruzam em vários momentos, obedecendo a lógicas locais de 

representações do passado. A nosso ver, mesmo o registro escrito, percebido pelos 

novacruzenses como relato matriz fundante da história da cidade, é matizado pelas cores da 

tradição oral. Na lição de Lévi-Strauss (1985), não há versão privilegiada do mito. Todas 

são verdadeiras, uma vez que encerram a lógica estrutural do grupo. 

Nas produções narrativas dos moradores mais antigos da cidade de Nova Cruz, 

analisadas a seguir, podemos observar elementos simbólicos da cartografia local, como o 

rio, a lagoa, as pedras e as árvores, imbricados à versão consolidada pela historiografia. 

Nessas narrativas, se esboça um mosaico simbólico que reconstrói o mito de fundação da 

cidade, a partir das representações dos nossos interlocutores sobre o passado de Nova Cruz.  

Para avaliar as imagens de um tempo longínquo, partiremos das narrativas 

gravadas por ocasião das entrevistas em 2003 e 2004, com o objetivo de, mediante a 

observação de elementos recorrentes, apreendermos o modelo40 que perpassa a construção 

narrativa do passado de Nova Cruz. Desse modo, apresentar-se-ão os símbolos que 

ordenam as representações dos moradores acerca do tempo, do espaço da cidade e dos 

demais eventos que marcaram sua história. 

                                                 
39 Veja-se Terra (1983) e Cavignac (2005): estudos que destacam uma passagem circular ou de “mão dupla” 
entre os registros escritos e orais na literatura de folhetos. 
40 A descrição empírica é a matéria prima para a construção dos modelos. (LÉVI-STRAUSS, 1985). 
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3.1 ANIMAIS QUE ASSOMBRAM, CRUZES, MISSIONÁRIOS (E) SANTOS QUE 
LIBERTAM 
 
 

Apresentaremos as versões da narrativa de origem da cidade de Nova Cruz. Num 

primeiro momento, analisando as narrativas orais, percebemos que as mesmas mostram 

elementos recorrentes: um animal (anta), personificação da alteridade; marcos do lugar na 

paisagem (urtiga, rio, lagoa, pedra) e o caçador e o missionário que personificam, 

respectivamente, o desbravamento do lugar e a “domesticação” da população local. 

Entendemos, desse modo, tais produções narrativas como fragmentos míticos do relato 

local acerca do passado e da configuração do espaço da cidade. Num segundo momento, 

observando os mesmos elementos simbólicos, apresentamos a versão escrita por Dantas 

(1941), posteriormente transcrita por Cascudo (1955b) e reiterada por outros autores, na 

maioria, potiguares. 

Como veremos, o que muda são os nomes (e, com eles, os atributos) dos 

personagens; o que não muda são suas ações, ou funções (PROPP, 1984). Pretendemos 

aplicar um único método de leitura às diferentes versões, inspirados nos estudos de 

Vladimir Propp sobre a recorrência formal dos “contos maravilhosos” e no método 

estruturalista do antropólogo Claude Lévi-Strauss. Depreendemos das versões analisadas 

que o caçador está para o branco/colonizador, assim como a anta está para o espírito 

autóctone (ou o caçador : colonizador :: a anta : autóctone). 

 

3.1.1 Quem conta um conto aumenta um ponto 

 
Conforme anunciamos no capítulo anterior, no que denominamos percurso 

toponímico, a cidade de Nova Cruz já teve o nome de Urtigal e de Anta Esfolada. 
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Escutamos as seguintes explicações dos moradores de Nova Cruz para o(s) nome(s) do 

lugar:  

Nós temos um mito, depois muitas realidades. Devido aqui ter muitas 
urtigas, botaram o nome de Urtigal. Porque naquele tempo, quem 
chegasse primeiro botava o nome que queria, né? Desse urtigal, tinha uma 
anta que andava por aqui que tinha três pontos estratégicos, um dos tais 
era num tanque, calculadamente catorze quilômetros [...] o nome do lugar 
é Tanque D’anta. Ela bebia no tanque e se banhava na lagoa [atual Lagoa 
d’Anta41.] E aqui, no rio [o Curimataú]. Naquele tempo em que existia 
gente inteligente [...], sei que um determinado caçador pegou a anta e 
tirou o couro [...] depois do couro tirado, faltando muito pouca coisa pra 
concluir, a anta sumiu.  

Sr. Domingos Matias 

Urtigal foi porque Nova Cruz tinha muita urtiga. Então botaram o nome 
de Urtigal. Primeiro foi Urtigal, depois veio Anta Esfolada, porque tinha 
uma anta e veio um caçador. Eu acho que isto é mais história com ‘e’. 

Sr. Ivan Lúcio 

Aqui veio o nome de Urtigal, depois veio Anta Esfolada [...] Lagoa 
D’anta era município e Nova Cruz e a história desse caçador [...] Lá na 
lagoa [d’ Anta] diz que o caçador conseguiu pegar uma anta.  

Sr. Abílio Lima 

Podemos observar na narração de “Seu” Domingos que os lugares onde a anta 

vivia são reatualizados. O narrador elabora e reelabora eventos, propondo uma 

reinterpretação local dos fatos.  

As falas de Seu Domingos Matias e Seu Ivan mostram como estória e história, 

como eles fazem questão de destacar, se aproximam quando o narrador tece a representação 

daquilo que aprende nos livros. Tal proposição encontra eco no relato de “Seu” Antônio 

Matias: 

                                                 
41 Município localizado na Região Agreste, a 120 km de Natal. No dia 11/05/1962, através da Lei nº 2788, foi 
desmembrado de Nova Cruz (MORAIS, 1998, p.123). Acredita-se , como sugestão, que o que vale para Nova 
Cruz, no que diz respeito à presença da anta, vale para Lagoa D’anta. 
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Os alunos da escola Djalma Marinho, agora na Semana da Cultura, [...] 
não viveram a época, mas fizeram o rio Curimataú, fizeram a anta, o 
caçador com espingarda matando a anta. Quanto é bom saber da história e 
fazer com que dê continuidade... fizeram no momento que ela escapuliu 
da mão dele, ficaram com o couro da anta na mão e ela escapuliu sem 
couro. A história é essa, né! Diz que enterraram o couro da anta no rio... O 
rio era doce e ficou salgado. Aonde ela andava pelas veredazinhas... era 
um mato alto, por sinal de início teve o nome de Urtigal [...]. Depois que 
apareceu essa bicha. Aí quando apareceu aí mudaram esse nome. O 
pessoal que conta [...]. O pessoal mais velho que a gente ouvia histórias 
dessas pessoas mais antigas que falavam aquelas coisas todas da história 
de Nova Cruz.  

Sr. Antônio Matias 

Ainda no eco das narrativas, “mesmo esfolada, a anta foge”. Conforme as 

descrições zoológicas, trata-se de um animal muito veloz, difícil de ser pego em sua 

marcha42. “Após o couro ser enterrado, às margens do rio”, que é o habitat natural da anta, 

qual seja, ambientes alagados, pois freqüenta os barreiros que são salinos, a anta passa a 

assombrar o local, cujas águas passam a ser salobras. Tem-se, então, a metamorfose da 

natureza, por um ser autóctone que pula, corre, foge e é possuidor de forças sobrenaturais  

Na homogeneidade dos relatos acima, os elementos que os constituem nos 

parecem carregados de simbolismo: imagens de alteridade, espírito selvagem, tempo e 

espaço incivilizados e ações primordiais do herói civilizador. Destacamos, a seguir, dois 

elementos recorrentes nas narrativas orais e escritas que gestam o nome do lugar: a urtiga e 

a anta. 

 

A urtiga (Fleurya aestuans L.) 

 
Conforme Ferreira (1986, p.1.742), para o vocábulo urtiga temos na botânica o 

gênero-tipo da família das urticáceas, que inclui plantas cujas folhas são cobertas de pêlos 

                                                 
42 Consulte-se o sítio < http://www.biodiversityreporting.org/index> Acesso em: 11 set. 2004. 
 

http://www.biodiversityreporting.org/index
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finos, os quais, em contato com a pele, produzem um ardor irritante, devido à ação do ácido 

fórmico.  

Recorremos mais uma vez a Cascudo (1968, p. 47 e 131), para comentarmos o 

nome Urtigal, igualmente recorrente nas narrativas sobre a origem do lugar que seria 

batizado de Nova Cruz. Urtigal é um dos nomes seculares de Nova Cruz, “talvez 

coexistente ou anterior a Anta Esfolada, embora com menor registro documental [...] o 

topônimo nascia, normalmente, da característica local: vegetais numerosos, da mesma 

espécie”.  

De modo geral, seguindo a pista de Cavignac (2005, p. 3), “visualizamos um 

conjunto de representações simbólicas que são organizadas pela mesma lógica: todos os 

seres sobrenaturais procuram a paisagem selvagem ou desabitada”. 

 

A anta (Tapirus terrestris) 

 
Cascudo (1968, p. 35), tratando de toponímia, informa que os nomes dos lugares 

“lembram como o homem entrou para o sertão e se deparou, hostil, com povoados de 

assombros. Esses assombros dominam, numa dimensão mágica, as cousas que ele 

descobriu”.  

Dentre esses “assombros”, temos a anta, o personagem que dá origem ao nome do 

lugar, no caso Anta Esfolada. Para “Seu” Ivan, o animal sai do espaço externo, do mato, e 

invade a rua, metáfora do civilizado, “assombrando” as pessoas do lugar. 

Na descrição dos cronistas, em seus relatos de viagem, trata-se de um paquiderme 

que se assemelha ao porco-espinho. A literatura de expedições informando sobre o interior 
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do país, sua fauna e flora são, invariavelmente, apresentadas sob a óptica do “exótico”. A 

anta é descrita pelo Pe. Manuel Aires de Casal (1754-1821) como:  

 

o mais corpulento dos quadrúpedes brasílicos. É do tamanho de um 
bezerro pequeno. Possui cabeça grossa, face porcina e focinho agudo. As 
pernas são mui grossas e curtas. A cauda é de forma piramidal (CASAL, 
1976, p. 37). 

 

A descrição presente nos relatos dos viajantes a serviço do Reino do Brasil, aqui o 

Padre Aires de Casal, em meados do Século XVIII, apresenta uma figura esquisita, 

multiforme. O animal lembra um porco, mas também um cachorro e um bezerro. Temos, 

assim, a representação do desconhecido, da alteridade. 

 

 

 
Figura 1 - Tapir43

Fonte: Lévi-Strauss (1964, p. 351).

Outros elementos simbólicos são referências recorrentes nas narrativas locais: a 

cruz no silo, a lagoa [d’ Anta], o cruzeiro próximo à Caixa Econômica Federal – que é um 

prédio recente - e o lajedo por trás da prefeitura. Temos a clareza de que neles há um 

                                                 
43Sobre o nome tapir, a tradutora das Mitológicas, Beatriz Perrone-Moisés, informa que “grande parte dos 
nomes dos animais sul-americanos, em francês, tem origem tupi [...]. Os nomes de origem tupi também 
permaneceram em Português: jaguar, tapir, sarigüê”. Por alguma razão, continua Perrone-Moisés, estes três 
animais “são mais conhecidos, no Brasil, por nomes de origem não tupi: onça, anta e gambá” (grifo nosso). 
Ver Lévi-Strauss (2004, p. 12). 
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entrecruzamento do passado com o presente, da religiosidade com o mundo mítico e da 

memória dos moradores com uma historiografia, aqui representada pela expressão “diz 

que”, cristalizada no imaginário da cidade: 

Diz que enterraram o couro da anta no rio... O rio era doce e ficou 
salgado. Aonde ela andava pelas veredazinhas... era um mato alto, por 
sinal de início teve o nome de Urtigal [...] Depois que apareceu essa bicha 
[...] aí quando apareceu aí mudaram esse nome. O pessoal que conta [...] 
O pessoal mais velho que a gente ouvia histórias dessas pessoas mais 
antigas que falavam aquelas coisas todas da história de Nova Cruz... 
Tempos depois houve uma festa aqui em Nova Cruz pelos 50 anos de 
cidade [...] quem fez esse livro... foi Câmara Cascudo [...] da História de 
Nova Cruz [...] Então eu lendo esse livro... eu já sabia de ouvir, depois 
que li fiquei sabendo de mais detalhes. 

Sr. Antônio Matias 

Diz que ela perseguia os caçadores, esse povo. Ai teve um caçador que 
atirou nela, matou, tirou o couro dela e ela saiu sem o couro no meio da 
rua assombrando todo mundo.  

Sr. Ivan Lúcio 

Na tentativa de reatualização do mito, “Seu” Abílio faz uma analogia entre a anta e 

o nambu44 (Tinamus guttatus), uma ave “do tempo das caçadas com os amigos”. Atividade 

corriqueira na região, quer por lazer ou de forma comercial45. É interessante observar que a 

anta, na versão de “Seu” Abílio e igualmente na versão de “Seu” Ivan, corre para a cidade 

“para a rua” e não para o mato, do que depreendemos os pares de oposição, presentes nas 

narrativas, do civilizado/natureza, esperteza diabólica/pacificação religiosa. Ratificando a 

idéia de rememorização, o morador da cidade “há apenas 44 anos”, não tem certeza se a 

anta presenciou a reza do padre que aconteceu próximo ao lajedo, no Centro da cidade. 

                                                 
44 Do tupi inhambu. Designação comum às aves tinamiformes da família dos tinamídeos (FERREIRA, p. 
947). 
45 Em conformidade com Albuquerque Jr. (1999), região é um quadro de referência da sociedade “parte da 
topografia do discurso”. Assim, optamos por entender região como o espaço privilegiado para estabelecer as 
identidades e diferenças, para dar um contorno mais nítido às fronteiras regionais. Aqui nos referimos a uma 
dimensão sócio-espacial, posto que nas entrevistas os moradores se referem a espacialidades, do que 
inferimos tratar-se de localidades circunvizinhas. 
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Lá na lagoa [d’ Anta] diz que o caçador conseguiu pegar uma anta, só que 
ela... tem uma qualidade de nambu [ave] que a gente pega ele pensa que 
ele tá morto [...] Quando a pessoa abre a mão ele vai embora. Diz que essa 
Anta foi igual... eles tiraram o couro dela, quando tiraram [...] ela correu 
até Nova Cruz. Só que aqui ficou como um local assim [...] uma questão 
diabólica [...] o pessoal se assombrava muito [...] Nova Cruz uma hora 
tava bem outra hora só acontecendo coisas estranhas. A cidade era só aqui 
em baixo [...] e ali tinha umas pedras. Onde existe o cruzeiro, a Caixa 
Econômica Federal. Ali era só pedra [...] por trás da prefeitura era só 
pedra, pedra mesmo aqueles lajedos grande se lá foi aonde conseguiram 
[...] Eu não sei se a anta estava assistindo a reza. Só sei que desse tempo 
para cá ficou o cruzeiro [...].  

Sr. Abílio 

Os moradores estabelecem relações entre os seus repertórios construídos em um 

tempo presente e as reiterações do mito da Anta Esfolada. Observemos nos relatos de “Seu” 

Ivan Lúcio e “Seu” Abílio, interlocutores “não tão antigos” (porque suas vivências são da 

década de 1940 para os dias atuais), elementos como o silo, um monumento erguido em 

meados do século XX, a cruz trazida por um padre, no mesmo período, e uma outra cruz 

que veio, conforme anotamos anteriormente, da cidade de Santa Cruz, provavelmente no 

final do século XIX. Notemos, ainda, a inclusão do mito à história pessoal, num processo 

de rememoração, quando Seu Ivan diz “se eu não me engano [...].” 

se eu não me engano foi o padre que trouxe esta cruz. Botaram ali no silo, 
na rua do silo, [...] e a cruz do Inharé que veio, também tiraram, botaram 
outra lá que não era aquela cruz. 

Sr. Ivan Lúcio 

Nesse universo narrativo, o acontecido ontem e aqui se iguala com o acontecido 

em um passado longínquo. Afinal, as representações são construídas nos processos sociais, 

ao longo do tempo e da história. A relação do nome da cidade com santos e freis 

missionários dá-se pela simbologia da redenção, para os cristãos, representada pela cruz . E 

como na linguagem, forma-se então uma rede de relações entre os signos que a 

representam: cruz- missões- frei- bem-mal- demônio-anta. 
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Os santos e o frei 

 
As narrativas orais que tratam do mito de fundação da cidade aludem, assim como 

nos textos escritos, aos “santos e missionários”: Santa Rita e Santo Antônio46 e missionários 

santificados como o Frei Serafim, detentor de poderes divinos e milagrosos.  

O discurso religioso salvacionista se manifesta desde o primeiro momento da 

História do Brasil, quando se articula ao empreendimento de “descoberta” da terra e de sua 

apropriação, de forma a não só justificá-la como a emprestar-lhe um sentido especial, 

graças à idéia de providência ou predestinação. No âmbito das estratégias facilitadoras da 

conversão, há muitos registros com relatos de missionários sobre aparições salvadoras de 

santos padroeiros (ANDRADE, 2002). Assim, Igreja e Estado demarcam espaços, mesmo 

que de forma “indireta”, através dos “proprietários” das terras e/ou dos gados, devotos de 

santos e, por isso, nomeando os lugares. Como o fizeram, segundo Dantas (1941, p.100), 

José Rodrigues e os irmãos fazendeiros, João da Rocha e Lourenço da Rocha, que, em 

meados do século XIX, edificaram uma capela dedicada à Santa Rita de Cássia, na Região 

Trairi47. Em se tratando do nome de Santo Antônio, no Agreste, ainda conforme Dantas 

(1941, p.101-102), “um viajante fez um voto de mandar construir uma capela, sob a 

invocação de Santo Antônio”, para ser salvo das garras de uma onça48. 

Tais santos e missionários percorrem os labirintos das memórias dos nossos 

interlocutores, ao lado de animais “endiabrados” como a anta e as onças. Sobre isto, 

ouvimos “Seu” Domingos referir-se ao “fantasma” da anta. Um ser errante, “um mau 

espírito”, nas palavras de “Seu” Ivan, tal qual uma alma perdida que nunca mais aparece, 

após a “benção” do frei, representado pelo elemento cruz. 

Nós temos um mito, depois muitas realidades [...] Então chegando aqui o 
capuchinho pernambucano chamado Frei Serafim de Catania [...] 
começou a celebrar umas missas [...] para afugentar o malassombro dessa 
tal dessa anta [...] Lá na Igreja o frei trouxe dois paus de Inharé de Santa 
Cruz, nesse tempo não era Santa Cruz, era Santa Rita da Cachoeira, então 

                                                 
46 No anexo E, as biografias de Santa Rita e Santo Antônio. Embora, em nossa opinião seja um recurso 
didático válido acrescentar tais biografias, não encontramos nas mesmas nenhuma relação direta com o nome 
do lugar.  
47 No anexo F, a versão de Dantas (1941) sobre o município de Santa Cruz do Inharé op. cit., p.100-101 e a 
narrativa fundante de Santo Antônio, escrita pelo mesmo autor op. cit., p.102 
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trouxe esses paus, ergueu essa cruz e acabou-se fantasma da anta. 
Doravante foi chamada Nova Cruz, né. 

Sr. Domingos Matias 

eu sei que para tirar o mau espírito mandaram uma cruz lá de Santa Cruz, 
por isso botaram o nome de Nova Cruz. Aí, se eu não me engano, foi o 
padre que trouxe. [...] Mandaram buscar essa cruz para espantar os maus 
espíritos da anta esfolada. 

Sr. Ivan Lúcio 

[...] diz que veio aqui um frade... frei Serafim de Catania que rezou lá e foi 
como conseguiu tirar esse problema de Nova Cruz [...] Eu não sei como 
conseguiu tirar esse problema de Nova Cruz [...].  

Sr. Abílio 

A que nos parece ser uma relação direta com a evangelização, a cruz, nos 

informou Frei Franklin Diniz, é um carisma missionário48. Sobre as referências feitas à 

relação entre o nome da cidade e as Missões Evangelizadoras, nos narra D. Euzébia: 

 

Diziam os antigos que Nova Cruz tinha poucas casas lá embaixo, em 
frente à igreja e aparecia uma anta [...] então naquela época chegaram aqui 
uns frades, ergueram uma cruz e colocaram em frente à igreja e a anta 
desapareceu e Nova Cruz passou a ser Nova Cruz por conta da cruz que 
foi plantada ali em frente à igreja [...]. 

D. Euzébia Bahia 

 

3.1.2 A letra da voz 

 
Dantas (1941, p. 102-103), transcrito por Cascudo (1955b, p. 9), registra que:  

 

Havia por ali um anta, que muitos diziam possuir o espírito maligno e 
todos auguravam mal a quem conseguisse apanhá-la em dia aziago. Um 

                                                 
48 Por ocasião de minha estada no Convento N. S. da Penha (convento dos capuchinhos), Recife-PE, como 
parte da pesquisa em campo, em junho de 2004. 
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caçador prendeu a anta, na armadilha, numa sexta-feira, e resolveu, para 
lhe tirar o feitiço, esfolá-la viva. Ao primeiro talho, a anta deu um pulo 
enorme, deixando a pele nas mãos do caçador e embrenhando-se assim 
esfolada, na mata, onde adquiriu logo a fama de um animal feroz e 
fantástico. A anta esfolada era o terror misterioso daquelas paragens, e já 
ia adiantando o povoado sem que se conhecesse outra denominação que 
não a de Anta Esfolada. Um missionário, conhecedor das artes diabólicas 
e grande em exorcismos, percebeu que o demônio andava a fazer mal pela 
terra, metido no corpo da anta esfolada. Mandou vir de Santa Cruz uns 
galhos de inharé e com eles fez uma cruz, que fincou no ponto mais alto 
da vereda por onde o animal diabólico costumava passar. Ninguém viu 
mais a anta esfolada e o povoado tomou, então, a denominação de Nova 
Cruz. Dizem, porém, que o caçador que prendera a anta, receoso de 
malefícios, enterrou o couro nas areias do rio cujas águas tornaram-se 
salobras. Só ficarão boas e potáveis no dia em que conseguirem 
desenterrar o couro da anta, com todos os seus cabelos. 

 

Encontramos a versão escrita do mito de fundação da cidade de Nova Cruz, 

contada e repetida por nossos interlocutores, nas seguintes fontes bibliográficas: Dantas 

(1941)49 no, já clássico, Homens de Outrora/Denominação dos Municípios  que, aqui, 

tomamos como a “narrativa de referência” e Cascudo (1955b), no tão citado pelos 

novacruzenses: Notas para a História da Paróquia de Nova Cruz. Há ainda, deste último 

autor, sobre a localidade Anta Esfolada, o Dicionário do Folclore Brasileiro (1954), a 

História do Rio Grande do Norte (1955a) e também a narrativa sobre a anta esfolada viva 

ou “semi-esfolada”, de maneira resumida, em Nomes da Terra: História, Geografia e 

Toponímia do Rio Grande do Norte (1968, p.67).  

Os demais autores, destacados para o corpus desse estudo, nos parecem, embora 

não citem, baseados na obra matricial de Dantas (1941). No entanto, tais autores revelam, 

literalmente, conhecer a narrativa da anta esfolada “de ouvi-la na infância”. Daí outros 

elementos serem acrescentados. É o caso do novacruzense Diógenes da Cunha Lima 

(1980), na Revista do IHGRGN, nº 70 e no livro O homem que pintava cavalos azuis: 

                                                 
49 No livro Geografia dos mitos brasileiros, Cascudo (1983, p. 224), transcreve a versão de Manoel Dantas 
datada de 1922. 
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Djalma Marinho (1982), posteriormente transcritos com o título “Uma versão de Diógenes 

da Cunha Lima”, por Saraiva (1984, p.50-51), em Lendas do Brasil. Além da descrição 

idílica do lugar, o autor acrescenta o uso de arma de fogo pelo caçador que, mesmo assim, 

não consegue matar a anta e lhe arranca o couro ainda viva. Mais uma vez a salvação do 

“povo morador da margem direita do Rio Curimataú” acontece pela intervenção de um 

santo missionário capuchinho. 

Seguindo o estilo autobiográfico, temos o recém-lançado Memórias de Nova Cruz, 

de Teresinha de Arruda Câmara Cabral (2004, p.21-23). A novacruzense revela que, em 

suas lembranças, “consta a estória do nascimento de Nova Cruz” e se utiliza de 

informações da historiografia potiguar, tais como o ciclo do gado contribuindo para a 

formação de povoados, unindo-as com a tradição oral sobre “a crença numa anta possuída 

por um espírito maligno”. É válido registrar que a autora não faz referência direta às fontes 

escritas, no caso Dantas (1941) ou Cascudo (1955a), posto que a história foi contada e 

recontada em sua infância. 

 Em relação aos que sequer fazem referência às fontes, destacamos o relato Nova 

Cruz: retrato de uma história, do professor e morador de Nova Cruz, Pedro Marinho da 

Silva (2000). Aliás, a pesquisa do professor Pedrinho, como é conhecido na cidade, foi uma 

tentativa simples e primeira, no que se refere a material didático, para os novacruzenses 

mais jovens conhecerem e os mais antigos relembrarem a história da cidade. 

Ao revisitar a obra Nomes da Terra, de Luís da Câmara Cascudo, o publicitário 

natalense Marcus César Cavalcanti de Morais (1998), em suas próprias andanças, atualiza a 

descrição de 166 municípios do Estado50, no livro Terras Potiguares. O autor fornece 

                                                 
50 Atualmente, conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2005), são 167 municípios no Rio 
Grande do Norte. 



  86

informações gerais sobre a política, a história e a geografia física de cada município. 

Acerca de Nova Cruz com o subtítulo “Um urtigal às margens do Curimataú”, retoma as 

descrições de Cascudo (1968) e transcreve a versão de Dantas (1941), para explicação do 

topônimo. Já o missionário capuchinho, sem referência ao nome do mesmo, aparece em 

1863. A data que se refere à presença do frei na região diverge daquela proposta por 

Cascudo, que foi o ano de 1845. 

Promovendo o encontro de personagens fictícios e reais, o novacruzense Pe. 

Normando Pignataro Delgado (2004), produziu em seu livro Nova Cruz: mito e história um 

significativo efeito retórico. O autor reuniu elementos do imaginário popular à sua biografia 

e a de outrens. E acrescentou ao texto de Dantas (1941) e Cascudo (1955) personagens 

caricatos, na tentativa de uma versão “ecumênica” de rituais indígenas e africanos. 

Enfim, em relação às fontes escritas, como ouvimos por ocasião das noites de 

lançamento dos últimos livros – o de Cabral (2004) e o de Delgado (2004) -, “nunca se 

produziu tanto sobre Nova Cruz”, o que não deixa de ser salutar. Afinal, a ausência de 

fontes bibliográficas tratando de Nova Cruz foi um dos motivos que nos levou ao interesse 

pela história e memória da cidade. 

Na arte de recontar, elementos de outros contos e/ou da criação do autor vêm 

juntar-se ao seu repertório, seus conceitos e preconceitos. Só para ficarmos em um 

exemplo, vejamos em o Dicionário das Mitologias Americanas, de Donato (1973, p. 35) : 

 

ANTA ESFOLADA. Mito nordestino, localizado no estado do RGN, 
onde assombrava os povoadores de além dos campos de Cuitezeiros51. 

                                                 
51 Referência à abundância de árvores Cuités originou o nome da Vila de Cuitezeiros, pertencente ao 
município de Canguaretama, às margens do Rio Curimataú. No início do século XX teve sua sede transferida 
devido a uma violenta enchente, com o nome Vila Nova. Em 1908, a cidade passou a se chamar Pedro Velho, 
em homenagem ao primeiro governador do Estado, descendente da oligarquia Albuquerque Maranhão, 
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Tratar-se-ia de uma anta ardilosa que diziam ser a encarnação do espírito 
maligno. O processo capaz de tirar-lhe o poder enfeitiçante seria o de 
esfolá-la viva. O caçador que a apanhou em sua armadilha, decidido a 
aplicar a cura, deu o primeiro talho de faca mas, apavorado, viu que ela 
lhe deixara a pele nas mãos e embrenhava-se na mata, assim, sem o couro, 
tornando-se desde então bicho feroz, apavorante.  

Alguns autores primam por utilizar a marca vocal clássica do convite sedutor para 

entrar na história: similar ao “era uma vez”. 

 

Vamos transcrever mais uma estória, tal como a mãe do pesquisador 
contou, e originada de sua terra, às margens do Rio Aririmataú [não 
encontramos nenhuma referência ao Rio Curimataú registrada dessa 
maneira], um sítio pertencente aos seus avós, descendentes da povoação 
conhecida primeiramente por Urtigal e depois por nome ‘Anta Esfolada’. 
(SARAIVA, 1984, p. 48, grifo nosso). 

 

Há marcas de um certo ensaísmo, como encontramos em Lima (1980,1982), na 

Lenda de Nova Cruz, a anta esfolada e no livro O homem que pintava cavalos azuis, do 

mesmo autor novacruzense: 

 

Creio que nós, meninos do interior, carregamos pela vida mais fortemente 
a coexistência do real e do fantástico [...] disse-me [referindo-se ao 
senador Djalma Marinho] que o caçador é o primeiro homem a se 
aproximar da anta sem medo (LIMA, 1982, p.169). 

 

 

A anta esfolada viva 

 
Como anunciamos no tópico “A anta (Tapirus terrestris)”, nos relatos dos 

cronistas trata-se do maior mamífero da fauna brasileira. Uma anta adulta mede cerca de 

                                                                                                                                                     
falecido em 1907. Localizado na Região Agreste do RGN, o município de Pedro Velho está a cerca de 90 km 
de distância da capital (LYRA, 1998 ; MORAIS, 1998). 
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dois metros e pesa até duzentos e cinqüenta quilos. Habita margens de rios ou de lagos, 

saindo a pastar “mais de noute do que de dia” (FERREIRA, 2003 p.140). A base dos dedos 

de uma anta é guarnecida de uma membrana semelhante a dos pés dos patos, e serve-lhe 

para nadar. Aludimos a essas referências os locais na natureza citados nas versões, como 

rios, lagoas e tanque. Também depreendemos ser o caçador uma metáfora do homem forte, 

desbravador, o branco colonizador que, ao deparar-se com um animal “horripilante, feio e 

sagaz” (SARAIVA, 1984, p.48), trata de eliminá-lo.  

Vale salientar que o “couro da anta é espesso e guarnecido por pêlo bruno-pardo e 

sedoso, custando, depois de curtido, muitos ‘barões’”.52 Se, nas palavras do folclorista 

Saraiva (1984, p. 48) , o couro do animal tem significativo valor monetário, podendo até ter 

motivado a atitude “heróica” - como afirma a sua versão escrita - de esfolar a anta viva, nas 

demais versões o caçador trata de enterrar o couro e não de vendê-lo. Decerto, por medo da 

“danação” impingida ao animal!  

Nos relatos dos cronistas do século XVIII denominados pela Coroa viajantes do 

“Reino do Brasil” encontramos, dentre outros aspectos, a descrição das possíveis utilidades 

da anta-animal: terapêutico e alimentício. O uso, vale acrescentar, são atribuídos aos 

indígenas. Vejamos em Ferreira (2003, p.142): 

 

Todo o mundo sabe de que uso são as suas peles, depois de preparadas e 
curtidas. Os índios se servem delas, secas ao sol, para guarnecerem seus 
broquéis. 

 

O couro/pele é a proteção do animal, um órgão que recobre o corpo externamente. 

Retirá-lo pode representar desproteger e desqualificar. Tornar a anta bestial, apavorante. 

                                                 
52 Gíria brasileira para a cédula de mil cruzeiros com a efígie do Barão do Rio Branco. 



  89

Nas versões a que tivemos acesso, a anta é quase sempre descrita como o mal. No 

entanto, na versão de Lima (1982, p. 170), a anta só passa a assombrar após o esfolamento. 

O autor potiguar narra o encontro do caçador, à noite, com o animal que apenas “balançava 

levemente a tromba com mostras de alegria pelo encontro”. Tal descrição remetemos aos 

relatos dos cronistas, em meados do século XVIII, bem como definições na zoologia 

brasileira que informam ser um animal de hábitos noturnos53, “tímido e inocente, não 

fazendo mal ainda ao cão que o persegue.” (CASAL, 1976, p. 38). 

 

Os santos do lugar 

A narrativa fundante da cidade de Nova Cruz, na historiografia local, vai se 

aproximando à de outras cidades, como Santa Cruz do Trairi54, a povoação de Santa Rita da 

Cachoeira, também conhecida com o nome de Santa Cruz do Inharé, da Ribeira do Trairi, 

que data do século XVIII. A história da freguesia de Nova Cruz está ligada à de Santa Cruz, 

posto que esta última foi criada pela Lei Provincial nº 24, de 1835, incorporada ao 

município de São José de Mipibu, sendo elevada à categoria de matriz. Em 1849, a Lei 

Provincial nº 199 transferiu a sede da freguesia de Santa Rita para a capela de São Bento e, 

na mesma Lei, em seu artigo primeiro, “ficam desmembrados da Freguesia de Goianinha os 

Distritos de Paz da Serra de São Bento55 e Nova Cruz”. Finalmente, pela Lei nº 393, de 24 

de agosto de 1858, cria-se nova freguesia na povoação de Santa Rita da Cachoeira. 

                                                 
53 O caráter noturno do tapir/anta é indicado por Lévi-Strauss em O cru e o cozido (2004, p. 306-308). 
54 Localizado na Região Trairi do RGN, o município de Santa Cruz está a 115 km da capital, tendo uma área 
de 624 km2 e, aproximadamente, 32.648 habitantes. Dados do ano 2000, conforme IBGE. Disponível na 
internet, via: www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php Acesso em 11. set. 04.  
55 O município de Serra de São Bento fica localizado na Região Agreste potiguar e está a 127km da capital. 
No dia 31/12/1958, de acordo com a Lei nº 2.337, o povoado desmembrou-se de Nova Cruz a que pertencia 
desde 1868. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php
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Conforme Dantas (1941, p. 103) e Cascudo (1955b, p.10), esta ligação entre a 

história de Santa Cruz e Nova Cruz é também devido à cruz, usada pelo frei missionário 

para exorcizar a anta, ser feita dos galhos de inharé (Poncouma mollis), árvore abundante 

naquela região. No dizer de Cabral (2004, p. 22), os galhos de inharé “eram considerados 

dotados de poderes milagrosos, apropriados à prática do exorcismo”.  

Nas versões orais e escritas, nos deparamos com práticas católicas coetâneas à 

fundação de outra cidade agrestina: Santo Antônio56. Lugar no qual a organização de um 

povoamento se iniciou por volta de 1850, com a compra de uma propriedade próxima ao rio 

Jacu57. Encontramos ações semelhantes às da narrativa fundante de Nova Cruz, a saber: o 

pulo de um animal (uma onça), bem como a recorrência às pedras, à lagoa e à salvação pela 

fé cristã. 

Por ocasião do centenário da Paróquia de Nova Cruz (1855-1955), a convite da 

Arquidiocese de Natal, representada à época por Monsenhor Alair Vilar de Melo e 

Monsenhor Pedro Moura, então pároco de Nova Cruz, Luís da Câmara Cascudo, de acordo 

com a apresentação do folheto feita pelo Mons. Moura, “ofereceu os dados indiscutíveis da 

evolução da paróquia, acrescidos de outras notas.”58 Em se tratando, dos registros a que 

tivemos acesso, podemos inferir que as “outras notas” dizem respeito ao relato recolhido de 

                                                 
56 Localizado na Região Agreste do Estado, o município de Santo Antônio está a 77 km de Natal, possuindo 
uma área de 301 km2 e aproximadamente 20.107hab. Dados do ano 2000, conforme IBGE. Disponível em: 
www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php. Acesso em 11. set. 04.  
57 Rio Jacu, nasce na Paraíba e entra no Rio Grande do Norte pelo município de Japi. Banha vários municípios 
do Estado, dentre eles Santo Antônio. Ao chegar no município de Goianinha, o rio forma uma várzea fértil 
para a agricultura. Tal como o Rio Trairi, o Rio Jacu vai desaguar na lagoa de Guaraíras, no litoral atlântico. 
Veja-se, em anexo G, mapa das bacias hidrográficas do Rio Grande do Norte (FELIPE, 1999).  
58 Ainda sobre as “outras notas” supracitadas, encontramos nas Falas e Relatórios dos Presidentes de 
Província (1839) que tratam da divisão judiciária: “Distrito de paz de Anta Esfolada, termo de Villa Flor” e 
da divisão eclesiástica e administrativa: a Lei de 12 de março de 1868, em que Nova Cruz é elevada à 
categoria de vila, na Collecção de Leis Provinciaes do Rio Grande do Norte. Informações citadas por 
Cascudo (1955b), no referido folheto, mas sem referência às fontes. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php
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uma denominada “tradição”, por Dantas (1941, p. 102-103) e transcrito por Cascudo 

(1955b, p. 9). 

Essas versões de Manoel Dantas e Câmara Cascudo estão transcritas no livro de 

Tombo IV da Paróquia Imaculada Conceição de Nova Cruz, do ano de 1975, nas páginas 5 

e 6. Todavia, nos parece que o texto foi transcrito de Cascudo (1955b), pois o título 

utilizado pelo escriba é homônimo ao do folheto produzido pelo autor potiguar. Além disso, 

as referências aos decretos provinciais, aos quais nos referimos anteriormente, são citações 

literais. No entanto, não há referência à fonte. Certamente devido ao estatuto de autoridade 

intelectual concedido a Luís da Câmara Cascudo pela, também, autoridade eclesiástica. 

O que podemos observar nas versões escritas é a reescritura do texto de Dantas 

(1941), da obra Denominação dos Municípios, acrescida de informações, por vezes sem 

indicação de fonte, do que inferimos ser uma particularidade da historiografia local, do 

início do século XX. 

Assim como nas versões dos moradores há referência aos missionários, também 

encontramos nas fontes bibliográficas em questão, com um teor característico do texto 

erudito e elitista da época, marcas de um poder investido a estes autores pela Igreja e pelo 

Estado. Vejamos: 

Aos capuchinhos devemos a divulgação das santas missões [...] todo o 
século XIX ressoa sob suas pisadas [...] em Anta Esfolada, animal que 
assombrava os moradores, o capuchinho planta um cruzeiro [notemos o 
elemento de salvação], molha o chão com água benta, prega e exorciza 
(CASCUDO, 1955 a, p. 246-247). 

 

Não esgotamos aqui, nem pretendíamos, uma análise a partir das versões dos 

moradores e dos autores dos textos escritos, do mito de fundação da cidade de Nova Cruz. 

As narrativas locais reinterpretam o relato mítico e, inversamente, os relatos escritos 
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reinventam o que ancestralmente era de “domínio” oral. Pode-se perceber, assim, quais são 

as recorrências possíveis entre um relato histórico (escrito) e um relato oral (narrado). 

Podemos, por ora, considerar que elementos naturais e “sobrenaturais”, personagens 

autóctones ou “civilizadores”, têm o status de representantes do passado que são 

reavaliados, sucedendo-se os protagonistas nas diferentes versões sobre o passado local. 

 

 

A letra da voz ou a voz da letra? 

 
Mas a Anta esfolada não foi 
esquecida e reaparece teimosa, 
nas estórias, nas palestras, 
ressuscitadoras do Passado 
(CASCUDO, 1983, p. 222). 

 
Fala e escrita constituem duas modalidades de uso da língua. Embora se utilizem, 

evidentemente, do mesmo sistema lingüístico, elas possuem características próprias. Isto 

não significa, porém, que fala e escrita devam ser vistas de forma dicotômica (KOCH, 

2000).  O que se verifica, na verdade, é que existem textos escritos que se situam mais 

próximos ao pólo da fala conversacional, por exemplo, a poesia popular e a lenda59. Tais 

tipologias textuais fazem parte do corpus de nossa pesquisa. Quando a voz se torna letra, 

nos ensina Zumthor (1993), nascem os mistérios e jogos da literatura escrita. 

Na história da literatura, o romance surge no século XII, por volta de 1160-70 

(COELHO, 1991; MANGUEL, 1997; PRIETO,1999), na passagem da oralidade para a 

escritura. Desde os seus primórdios, o romance recusa as tradições orais, que passam a ser 

consideradas “cultura popular”. É a supremacia do latim, instrumento de poder dos 

eruditos. Recorremos a outra obra de Zumthor (1997, p. 32), porque ele nos fala da 
                                                 
59 Estamos utilizando, aqui, o termo lenda para exemplificar uma tipologia textual. 
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autoridade da palavra falada, “a impressão, no ouvinte, de uma fidelidade menos 

contestável do que na comunicação escrita, de uma veracidade mais provável e mais 

persuasiva”. Por sua vez, como demonstra nossa pesquisa, o estatuto de autoridade é dado a 

Luís da Câmara Cascudo e outros representantes da elite intelectual e política, locais que 

“perenizaram” com seus textos escritos a história de Nova Cruz. 

A nosso ver, há manifestações narrativas quando se recorre ao mito da anta 

esfolada. Assim, conforme Benjamin (1980), podemos considerar “narradores” os 

entrevistados, posto que conhecem as histórias e tradições de sua terra. No entanto, a 

estória da anta esfolada não faz parte tanto quanto esperávamos das rodas de conversa dos 

mais antigos e, quando surge, o que ouvimos de maneira enfática é: “... aquela mesma que 

todo mundo escreveu”.60 Esclarecemos que esse “todo mundo” é a referência dos 

novacruzenses às versões escritas por Luís da Câmara Cascudo, pelo “filho ilustre”, 

Diógenes da Cunha Lima ou por “Professor Pedrinho”. Cabe ressaltar que tomamos, neste 

estudo, como texto de referência, Dantas (1941). 

Vale dizer que na pesquisa para esta dissertação, a preocupação mais específica foi 

com as falas que aludem a história da cidade desde sua fundação. Por isso foram registradas 

também, como veremos no capítulo posterior, as relações que estas falas mantêm com as 

fontes escritas. 

A esse respeito, diz Rondelli (1993, p.34): 

 

                                                 
60 Maria Ilvaita Costa, 50 anos, filha de D.Donzinha, uma das moradoras mais antigas da cidade, durante 
entrevista, no dia 10/03/02. 
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A literatura nordestina popular, escrita e oral, mantém relações tão 
intrínsecas que seria difícil fazer ponderações sobre suas origens e 
derivações. Se o leitor ou ouvinte de um romance transforma-o num texto 
em prosa oral [...], nada impede que o contrário aconteça. 

 

Assim o fez o poeta popular Domingos Matias, morador de Nova Cruz desde 

criança. Pouco escolarizado, “Seu” Domingos versificou parte das Notas para a Paróquia 

de Nova Cruz, de Cascudo, que, segundo as palavras dele, ainda é um texto inédito, pois 

surgiu para a nossa pesquisa ou por causa dela61. Podemos dizer que os versos de Domingos 

Matias sofreram influência das obras escritas pelos “eruditos” locais, mas aqui a letra se 

torna voz, no que Zumthor (1997, p.39) denomina de “situação de coexistência.” 

 
 

 

 

Figura 2 - Capa das Notas para a História da 
Paróquia de Nova Cruz. 
Fonte: Cascudo, 1955. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
61 O texto versificado na íntegra se encontra no anexo H. Optamos por estes versos para este capítulo, pois os 
mesmos tratam do mito de fundação. 
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HOMENAGEM À NOVA CRUZ (Domingos Matias) 

 
I 

Quando o Brasil estava 
Em lutas extravagantes  
A luta de Pernambuco 
Com os seus 
coadjuvantes 
Nova Cruz aglutinava 
Seus primeiros 
habitantes 
 

II 
 

Sendo no século XVIII 
Seus iniciantes planos 
Os primeiros boiadeiros 
Como turma de ciganos 
Vindo paulatinamente 
Dos lares pernambucanos 
 

III 
 

Urtigal por poucos anos  
Enquanto exorcizada 
Já no século XIX 
Verdade ou conto de fada 
Passou devido uma cena 

 
A chamar-se Anta 
Esfolada 
 

IV 
 

Disse Manoel Dantas 
Que essa anta possessiva 
Tinha espírito maligno 
Mas na expectativa 
Um caçador resolveu 
A tirar-lhe o couro viva! 
 

V 
 

Logo no primeiro talho  
Aquele animal raivoso  
Pulou e deixou a pele 
Foi para um mato 
assombroso 
Ganhou uma fama feroz 
De terror misterioso 
 

VI 
 

Até que um missionário 

 
Por nome de Serafim 
Trouxe uns paus de 
Inharé  
Lá de Santa Cruz assim 
A assombração da Anta 
Com a cruz teria fim 
 

VII 
 

Daí por diante o nome 
De Nova Cruz se impôs 
Pela Lei 245 
O município compôs  
No dia 15 de março de 
1852 
 

VIII 
 

A anta ninguém viu mais  
O urtigal acabou-se  
O rio Curimataú 
Esse nome indígena 
trouxe 
Por causa de curimatãs 
Um peixe de água doce

 



  

ANTA ESFOLADA (Luis da Câmara Cascudo) 

O município de Nova Cruz, criado a 12 de março de 1868, teve em sua 
sede a denominação de Anta esfolada. Como Anta esfolada foi o distrito 
de paz em 27 de outubro de 1843. Em 1846, já os documentos oficiais 
mencionam “Anta esfolada ou Nova Cruz”. Daí em diante aparece sempre 
Nova Cruz, vila em 1868 e cidade a 3 de dezembro de 1919. Em fins do 
século XVIII, a região banhada pelo rio Curimataú era povoada por 
“fazendas de gado”, espaçadas e raras. Entre outras peças de caça, a Anta 
(Tapirus americanus, Briss) era encontradiça. Um caçador preferia sempre 
uma Anta a outro qualquer animal, porque o couro era sólido e resistente 
para alpercatas e bruacas Surgira uma Anta fantástica, assombrando os 
moradores. Corria como um relâmpago, desnorteando os caçadores e 
tendo hábitos novos à espécie ungulada. Rodeava as casas, roncando alto. 
Diziam-na “encantada”. Um caçador apanhou-a numa armadilha. Matou-a 
a pau ou, segundo outros, para “quebrar o encanto”, decidiu esfolá-la viva. 
Aos primeiros golpes da quicé, o tapirídeo arrancou-se das mãos de seu 
algoz, deixando a pele, e sumiu-se em desabalada carreira. Daí em diante, 
anos e anos, a Anta esfolada aparecia em todos os recantos, roncando, 
pulando, circulando as “fazendas”, alastrando um pavor sobrenatural. O 
topônimo Anta esfolada data desse tempo. Ninguém ousava abandonar a 
segurança da casa depois do Sol posto. O próprio Demônio era o guia do 
animal estranho, veloz e louco, que passava pelos caminhos, sem pele, 
como uma nódoa vermelha de sangue. Anos e anos a Anta esfolada reinou 
naquelas paragens, deixando rasto de estórias e medos. Certos de tratar-se 
de proeza diabólica, os habitantes promoveram a vinda de um missionário 
para exorcismar a espantosa besta (CASCUDO, 1983, p.222 –223). 

 

Ao disponibilizarmos, aqui, dois registros, um oral e outro escrito, nos remetemos 

ao que indica Terra (1983, p. 69): “a observância de fidelidade aos textos geradores se 

explica no fato mesmo de consulta a uma fonte impressa”. Isto não impede que os recursos 

adaptativos sejam utilizados pelo autor dos versos. Vê-se que a memória de “Seu” 

Domingos permanece fiel às informações dadas pela historiografia, mas para que a rima 

aconteça, o poeta lança mão de um estilo literário peculiar a este tipo de narrativa, por 

exemplo, nos versos “o nome de Nova Cruz se impôs” e “o município compôs”. Cavignac 

(2005) lembra que o contador adota uma versão da história que ele trabalhará, podendo 

acrescentar detalhes, inverter seqüências e até atualizar a história. 

  



  

Depreende-se do texto versificado que o repertório de fragmentos reinterpretados 

de eventos da história “oficial” compõe uma memória do grupo, literariamente simbolizada 

nos versos de Domingos Matias. Parece-nos uma tentativa de articular um conhecimento de 

sua própria história, a partir de conhecimentos que lhe chegam de fontes letradas e eruditas 

que fornecem, ou que se acredita fornecer, estatuto de autoridade ao contador. 

Como na literatura de folhetos, o texto escrito é apenas um suporte para a tradição 

oral, sendo acrescido dos valores legitimadores do saber dos letrados (CAVIGNAC, 2005; 

TERRA, 1983). Fixa a memória e a história e, por isso, torna-se modelo que é repetido e 

refeito a cada enunciação62. 

Cabe, à guisa de conclusão, pensar na constituição da versão “oficial” da narrativa 

de fundação da cidade que, a despeito de sua cristalização pelos “eruditos” locais, é 

ressignificada na memória e a cada vez que é evocada. 

Das versões orais e escritas esboçadas até aqui, o elemento recorrente, metáfora da 

“civilização” e do bem, é o missionário e, nele, a possibilidade da salvação. Vejamos como 

se deu a presença deste personagem no nordeste brasileiro, especialmente no Rio Grande do 

Norte. 

 

3.2 MISSÕES E MISSIONÁRIOS (SÉCULOS XIX-XX) 

 

Como anotávamos anteriormente, as narrativas do lugar e sobre o lugar trazem à 

baila a presença dos missionários peregrinos na região. As referências a elementos 

simbólicos (a cruz, um animal que salta, os rios, as lagoas, um missionário, um caçador) 

                                                 
62 A enunciação , sabe-se, é um ato de comunicação verbal. Conforme Bakhtin (1999), é constituída pela 
articulação indissociável dos protagonistas do discurso: locutor, receptor e referente. 

  



  

nos levam a indagar o contexto histórico ao qual as narrativas se referem. No caso, as 

Missões Populares na Província do Rio Grande do Norte, nos meados do século XIX. 

Afinal, conforme as produções narrativas (orais e escritas), é um missionário, Frei Serafim 

de Catania, que “batiza” a cidade de Nova Cruz. Igualmente, “liberta” o povoado de Santa 

Rita, posteriormente conhecida por Santa Cruz do Inharé. 

 Para entender o mito de fundação da cidade de Nova Cruz/RN, é preciso saber 

mais sobre as Missões Populares na Província do Rio Grande do Norte, nos meados do 

século XIX. Contudo, como já apontado no criterioso trabalho de Lopes (2003), no estudo 

das Missões no Rio Grande do Norte, apresentado pelos historiadores tradicionais e 

cronistas das Ordens Religiosas, não foi feita uma análise interpretativa de seu significado 

para a colonização da Capitania do Rio Grande. Sob pena de incorrermos no mesmo 

equívoco, nos limitaremos a descrever, de forma breve, as Missões, especialmente as dos 

Séculos XIX e XX. Deter-nos-emos nestas, porque, de acordo com as versões já 

comentadas, há referências a figuras missionárias, como Frei Serafim de Catania, Frei 

Caetano de Messina, Frei Herculano, Frei Venâncio e Frei Damião, nomes ainda 

recorrentes nas produções narrativas dos moradores locais sobre o passado. 

Desde a sua criação, as Missões Religiosas consistiram na ação dos missionários, 

das diversas ordens religiosas, no trabalho da catequização e subordinação dos indígenas à 

cultura européia, com a finalidade religiosa de converter os índios ao cristianismo e uma 

tentativa de “instaurar a paz”, solidificando o povoamento e a colonização através da 

constituição de aliança com os índios (HOORNAERT, 1992; LOPES, 2003; MONTEIRO, 

2002; PORTO, 2000). Entendia-se, na época, ser necessário conduzir os índios às pautas de 

uma vida “política e humanitária”, como requisito inicial para o sucesso da evangelização. 

  



  

Isto significava, no discurso do colonizador, resgatá-los da barbárie para a civilização e do 

paganismo para o cristianismo. 

Assim, foram as Missões Volantes as ações iniciais. Caracterizavam-se pela visita 

de padres e frades às aldeias, com o intuito de catequizar, batizar e casar os indígenas. 

Porém, a necessidade de controlar a terra e os nativos para possibilitar o projeto colonial 

levou ao estabelecimento das Missões de Aldeamento. Após a criação da Junta das 

Missões, em Pernambuco, em 1680, abrangendo toda “a Capitania de Pernambuco e 

anexas”, incluindo-se aí a do Rio Grande, surgem, então, as Missões de Aldeamento da 

Capitania do Rio Grande, sob a administração dos padres da Companhia de Jesus. Os 

testemunhos materiais dessas missões (os conventos e igrejas em áreas antes remotas) 

confirmaram a pujança da obra missionária, por mais paradoxal que seja tal fenômeno. 

A ocupação holandesa foi necessariamente uma interrupção no “trabalho” 

jesuítico, quando foi então substituído pelo de outras ordens religiosas, só retornando em 

1678, com a retomada das missões. Um aspecto fundamental desse período evangelizador 

foi a existência de um conflito permanente entre missionários e fazendeiros pelo domínio 

sobre os índios. Dá-se, em seguida, uma política dura de controle do espaço diante de uma 

grande resistência indígena, conhecida como a Guerra dos Bárbaros. Nesse contexto, foram 

fundadas as Missões de Igramació (Vila Flor) e a de Mipibu (atual São José de Mipibu), 

com a administração dos Carmelitas Reformados e dos Capuchinhos. As Missões 

Religiosas perduraram até 1759, quando, sob o governo do Marquês de Pombal, os Jesuítas 

foram expulsos.  

A evangelização - como catequese sacramental - em meados do século XIX, 

recebe uma tônica especial dentro do plano de reforma da atividade sacerdotal. Conforme 

Beozzo (1985, p.208), havia deficiência quanto ao anúncio da palavra, o evangelho. No 

  



  

dogma católico, “evangelizar era levar os que fizeram esta opção a tomarem consciência do 

conteúdo mais profundo de sua opção”. E acrescenta: “o aspecto talvez da evangelização 

que procurava levar o homem a uma verdadeira ‘reopção’ diante do Evangelho eram as 

‘santas missões’”. 

 

3.2.1 As Santas Missões 

 
As Missões Populares, “as santas missões”, tomam dentro do plano de reforma um 

grande incremento no Segundo Império. Os objetivos das missões populares continuam os 

mesmos: afervoramento religioso, ocasião de conversões - no sentido de renovação de vida, 

mas não como outrora, no sentido de opção diante de Cristo e do Evangelho - e 

regularização de vida, reconciliação de ódios, afastamento dos abusos e superstições, volta 

aos sacramentos.  

Durante uma missão popular, normalmente um período de nove a doze dias, o 

missionário mobilizava o povo, ao som de hinos e cânticos em procissão, para os trabalhos 

da igreja, construção de cemitérios, de açudes, de estradas, perfuração de poços, levantando 

cruzeiros etc. Do itinerário do Frei Serafim de Catania, podemos aferir tais ações, como: a 

construção do porto em Canguaretama (MELLO, 1871, p.127), construção de cemitérios e 

capelas e campanhas de desarmamento. Sobre a última, registramos o depoimento de Seu 

Zezito, que chegou a ver os “restos das armas corroídos pelo tempo [...] para que o povo 

de São Bento, que brigava muito, vivesse em paz, ele [Frei Serafim] convenceu todo mundo 

a jogar nos pés daquele cruzeiro todas as armas”. 

Ao nos depararmos com as narrativas orais, interligadas à versão da historiografia 

dos cronistas das Ordens Religiosas e de documentos como o livro de tombo da Paróquia 

  



  

de Nova Cruz, por exemplo, verificamos que foi Frei Herculano ou Frei Venâncio que 

estiveram em São Bento e também em Nova Cruz, no final do século XIX, e não o Frei 

Serafim, como sugere o relato de “Seu” Zezito. 

No terceiro capítulo, em que destacaremos as falas dos moradores referentes às 

Missões, observaremos que, nos fragmentos de memórias, a presença do Frei que exorcizou 

a anta e batizou o nome Nova Cruz liga-se à presença de outros missionários, como o Frei 

Caetano de Messina, fundador da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora 

do Bom Conselho (1853), à qual pertence o Colégio Nossa Senhora do Carmo, da rede 

privada de ensino de Nova Cruz, e Frei Damião, que mobilizou centenas de pessoas em 

suas vindas a Nova Cruz, em meados do século XX.  

Tendo como hipótese que a mudança do nome Anta Esfolada para Nova Cruz se 

deu pela presença de um frei missionário, assim como o fizeram em Canguaretama 

(batizada de Penha) e em Santa Rita da Cachoeira (batizada de Santa Cruz), de acordo com 

Cascudo (1955a,1968), produzimos o itinerário, na página seguinte, com base na 

documentação histórica do Arquivo do Convento da Penha, em Recife-PE, bem como de 

fontes bibliográficas (livros da biblioteca do citado convento). Nas referidas fontes 

impressas e manuscritas, encontramos indícios de que o Frei Serafim de Catania (1812-

1887), “andou em missões” pelas terras potiguares. Como, por exemplo, em Martins (1917, 

p. 19) que nos informa ser o Frei Serafim “veterano de numerosas missões [...] bem 

conhecido em Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Norte [...], por onde andou a fincar 

duradouros marcos”. Embora o itinerário nos ofereça indícios sobre a estada de Frei 

Serafim em terras potiguares, ainda permanece incógnito o período sugerido por Cascudo 

(1955a), indicando ser o Frei Serafim o missionário que plantou um cruzeiro, exorcizando a 

anta esfolada e denominando o local de “Nova Cruz”, em meados do século XIX. Frei 

  



  

Serafim de Catania chegou a Recife (Convento da Penha) em 1841, aos vinte e nove anos, 

com o primeiro grupo de capuchinhos italianos que puderam retornar ao país. 

 

 

 
Figura 3 – Frei Serafim de Catanea (1812– 1887) 

Fonte: MARTINS, 1917.

 

ANO LOCALIDADE OBRA MISSIONÁRIA 

1842 a 1846 

Mata Virgem (interior de Pernambuco, a Oeste 

de Recife); 

Paraíba: Santa Rita, Mamanguape e Lucena; 

Rio Grande do Norte: sem precisão das 

localidades (N.A). 

- pregando 

- erguendo cemitérios 

- “No Rio Grande do Norte abriu um 

grande canal que comunicava uma 

lagoa com o mar” (PRIMERIO, 1937: 

230 - 231). 

1846 

Fortaleza-CE 

Interior do Ceará Maranguape, Acarapé, 

Baturité, Canindé, S. Quitéria, Bairro dos Macacos, 

Sobral, Araracu, Granja e Viçosa. 

- ergueu um cruzeiro 

- pregou missão; conversões. 

1847 De volta à capital do Ceará, mas doente.  

1849 a 1851 Pequenas missões no interior do Ceará - pregando 

  



  

 Cabedelo-PB (1849). 

1852 a 1855 

Fortaleza -CE 

S. João do Rio do Peixe, Piancó, Misericórdia, 

Conceição.  

- pregando 

- erguendo cemitérios, cruzeiros e 

capelas. 

1858 
Volta ao RGN: Goianinha, Papari (Nísia 

Floresta), Natal, Utinga, São Gonçalo, Boca da Mata. 

- erguendo igrejas; transferindo um 

porto. Inferimos ser este porto em 

Canguaretama, pois encontramos em 

Mello (1871:127): “em Urná 

(Canguaretama) abriu um grande 

braço de rio e transferiu o porto [...] 

que foi nomeado Porto S. Seraphim 

[...] “em Ceará Mirim, em 12-12-

1858, põe a primeira pedra da matriz” 

(CASCUDO,1955 a: 244-247) 

1860 

No RGN: Penha (batizada pelo Frei a antiga 

Uruá); Guamaré; Macau e Mossoró. 

Em Pernambuco: S. José de Ingazeira, Pedras 

de Fogo. 

- levantou um cruzeiro 

- erguendo cemitérios 

- fez o aterro da igreja e do cemitério; 

a capela-mor e sacristia. 

1863 Recife (PE) - assumiu a prefeitura 

1865 Pernambuco 
- inaugurou a igreja de Pedras de 

Fogo, a N. S da Conceição. 

1869 Aracati (CE),  
Esteve muito doente, não há outras 

informações(N.A). 

1874 a 1886 Terezina (PI) e também no interior da Província 

- construção da famosa igreja de S. 

Benedito 

- cuidou dos doentes de varíola 

- acudiu as vítimas da seca 

1866 Parte para a Itália, onde faleceu em 1887.  
Quadro 1- Itinerário missionário do Frei Serafim de Catania.

FONTE: Adaptado pela autora (2005). 

 

Tal itinerário permite-nos pensar os elementos simbólicos ainda recorrentes nas 

falas dos moradores, imbricados à historiografia potiguar e às crônicas das Ordens 

Religiosas que atuaram e atuam no Brasil. Não temos a ambição de propor uma 

interpretação inteiramente nova, pois devemos trilhar, literalmente, por caminhos já 

  



  

percorridos, ao fazer uso de material bibliográfico, de documentos históricos e dos 

discursos dos novacruzenses, sobretudo dos moradores mais antigos. Temos a clareza de 

que, assim como os itinerários indicam o quanto os capuchinhos foram aguerridos, 

encontramos nas referidas crônicas algo de muito salvacionista. 

No tópico seguinte, apresentamos como se operaram os primeiros contornos para a 

construção do lugar conhecido por “Nova Cruz, a Rainha do Agreste Potiguar”. 

 

3.3 NOS CONTORNOS HISTÓRICOS E GEOGRÁFICOS 

 
Para realizar uma reflexão sobre as representações sociais dos moradores acerca 

do passado da cidade de que “são filhos” ou “que os acolheu” e uma análise das variações 

da narrativa do seu mito de fundação, ancoramos nosso estudo em campos comuns à 

Antropologia e à História. 

Nossa perspectiva de estudo, conforme anunciamos no capítulo anterior, se situa 

em uma área de fronteiras disciplinares, consorciando as categorias e conceitos, sugeridos 

pelo nosso objeto de estudo, de espacialidades e temporalidades. Para tanto, buscamos 

integrar a consulta de documentos e pesquisa empírica de campo. Num primeiro momento, 

lançaremos mão das leituras e subsídios oferecidos pela historiografia e Geografia, a fim de 

conhecermos mais sobre os contornos desse espaço que, no decurso do tempo, foi 

delineando a cartografia do que viria a ser identificada como Agreste Potiguar.  

Atualmente, Nova Cruz é a “cidade pólo” da Região Agreste, composta por vinte e 

um municípios. 

 

 

 

  



  

Figura 4 - Localização dos municípios do Agreste Potiguar 

 
Num segundo momento, apresentamos os temas mais recorrentes nas conversas 

informais e nas entrevistas coletadas. São aqueles marcos que a memória selecionava mais 

espontaneamente, a saber: o trem, a feira, o silo, a cruz, as enchentes, o algodão e a relação 

destes com o desenvolvimento econômico, político e social da cidade. Iniciamos com a 

descrição da área urbana de Nova Cruz, apresentando os seus contornos e suas histórias.  

O fato dos moradores mais antigos residirem na área central da cidade corroborou 

para nossa opção pela descrição desse espaço. Os lugares, bem como os eventos recorrentes 

na memória dos nossos interlocutores, dizem respeito ao espaço hoje denominado área 

urbana que, para eles, pode ser simplesmente “onde a cidade começou, depois é que foi 

crescendo e subindo”. Trata-se não mais só de um espaço geométrico, mas de uma outra 

espacialidade que Merleau-Ponty (1976 apud DE CERTEAU, 1996, p. 202) , denominava 

“espaço antropológico”. Um espaço reinventado pelas narrativas, transformado pelos 

  



  

trajetos diários de seus moradores, numa relação complexa de espacialidades e 

temporalidades, ou melhor, um terreno movente a fervilhar a relação espaço-tempo. 

Apresentada a cartografia da cidade, passaremos a refletir sobre os elementos 

inscritos em seu itinerário, a partir das representações dos moradores sobre a história da 

cidade de Nova Cruz. Evidentemente, se falamos de itinerário ou de trajetória, estamos 

privilegiando o caminho, o percurso. Ela pode ser utilizada sem o traçado conceitual que 

lhe dá Bourdieu (1996), sem que o sentido e a perspectiva subjetiva sejam necessariamente 

descartados. 

Concordamos, como aponta De Certeau (1996, p. 209), que a caminhada revela 

aspectos pouco visíveis da realidade e que as histórias narradas e vividas nunca poderão ser 

representadas no traçado gráfico. De forma que apresentamos a seguir o croqui da área 

central da cidade de Nova Cruz, na tentativa de ilustrar essa cartografia construída a partir 

das entrevistas, das conversas informais e das caminhadas pela cidade, ou seja, nosso 

trabalho de campo propriamente dito.  

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 



  

Para o uso da “caminhada”, como recurso no trabalho de campo, inspiramo-nos em 

Magnani (2000, p. 36), para quem a caminhada é um instrumento de pesquisa em que se 

tem um plano preestabelecido pelo pesquisador: 

[...] como recurso para um primeiro reconhecimento de campo, a 
caminhada – pelo efeito de estranhamento que induz – permite treinar e 
dirigir o olhar por uma realidade inicialmente tida como familiar e 
conhecida. Para tanto, devia obedecer a um timing que a distinguisse do 
andar apressado e alheio do usuário habitual, assim como do passeante 
descomprometido. 

Entendemos, portanto, que a etnografia não é mera descrição ou recolha de dados 

a serem posteriormente trabalhados. Falamos de etnografia inspirados em Lévi-Strauss 

(1996, p. 14), quando ele distingue etnografia de etnologia, ou seja, “descrição de uma 

particularidade”. Partindo dos discursos orais e registros escritos sobre a cartografia do 

lugar, o que é observado e a forma como se ordenam, as primeiras observações já 

obedecem a algum princípio de classificação.  

No tópico seguinte, apresentamos como se operaram os contornos para a 

construção do lugar denominado pelos seus moradores de “Nova Cruz, a Rainha do Agreste 

Potiguar”. 

 

3.3.1 Bem - Vindo à Rainha do Agreste 

 
Atualmente, o estado do Rio Grande do Norte tem 167 municípios, distribuídos em 

áreas denominadas microrregiões. O município de Nova Cruz, em termos geográficos, 

localiza-se na Mesorregião do Agreste Potiguar e Microrregião da Borborema Potiguar63 .  

                                                 
63 FELIPE; José Lacerda Alves; CARVALHO, Edílson Alves de. Atlas escolar do Rio Grande do Norte. 
Natal: Editora Universitária, 1999.  

  



  

De acordo com a organização político-administrativa do município, citada no 

Diagnóstico e Plano Estratégico de Desenvolvimento de Nova Cruz, elaborado pelo 

SEBRAE/RN (2000), com o objetivo de nortear as ações públicas e instruir os 

investimentos privados64, o município de Nova Cruz está dividido em localidades, 

denominadas distritos65. Os nomes mais pitorescos e os que aludem à lagoa e anta, 

elementos presentes na narrativa de fundação da cidade, aparecem nas falas de nossos 

interlocutores, as quais assinalam os topônimos em situações vivenciadas e outras presentes 

no imaginário local, como em Lagoa do Couro, devido à abundância de gado bovino, 

incrementando o comércio da região, na produção do couro nos anos 1930 ou em Lagoa 

D’Anta66, “lugar onde a anta bebia água”, de acordo com o poeta popular, Domingos Matias 

e, ainda, Lajedo da Onça, provavelmente uma alusão às aparições do felino, outrora 

comum na fauna da região. 

Ao conhecer a dimensão física da cidade, através das caminhadas a que nos 

referimos anteriormente, os discursos dos moradores nos permitem compreender as 

relações sócio-econômicas da região, assim como os debates políticos sobre construções de 

estradas e otimização dos transportes rodoviários, em sua inter-relação com a Paraíba e 

Pernambuco, por exemplo. Diante desses e outros elementos coletados em campo, podemos 

                                                 
64 Trata-se do Programa de Emprego e Renda (PRODER), desenvolvido pelo sistema SEBRAE, em parceria 
com as prefeituras. Os trabalhos para a montagem do Plano de Ação de Nova Cruz contaram com a 
significativa participação popular, através dos Seminários Setoriais. Dentre os colaboradores, destacamos um 
de nossos interlocutores, José Bezerra dos Anjos, o “Seu” Zezito. Para atualizarmos esses dados para nossa 
pesquisa, produzimos, com base no supracitado documento, um questionário (anexo I), respondido pelo 
Gabinete do Prefeito com a colaboração da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Nova Cruz. 
65 Conforme o relatório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/RN), os 
distritos são: Barbaço, Bom Pastor, Boqueirão, Bujari, Cajazeiras, Capim Açu, Campo de São João, Carnaúba 
do Catolé, Conceição, Curralinho, Fernando, Fortaleza, Gravatá, Jatobá, Juriti, Lajedo da Onça, Lagoa da 
Mata, Lagoa Limpa, Lagoa Limpa do Fernando, Lagoa Verde, Lajedo do Paiva, Maranhão, Pedra Grande, 
Pedra Tapada, Primeira Lagoa, Relâmpago, Serrote dos Bezerros, Três Voltas, Trigueiro e Xique-Xique. 
66 No dia 11 de maio de 1962, pela Lei Estadual nº 2788, Lagoa D’Anta foi desmembrado de Nova Cruz, 
tornado-se um novo município potiguar (MORAIS, 1998, p.123). 

  



  

empreender uma reflexão acerca das representações desses moradores, especialmente os 

mais antigos, sobre a cidade de Nova Cruz. 

O município de Nova Cruz limita-se ao Norte com os municípios de Várzea e 

Santo Antônio; ao Sul, com o Estado da Paraíba; a Leste, com os municípios de Pedro 

Velho, Montanhas e Espírito Santo e a Oeste, com Lagoa D’Anta e Passa e Fica.  

Nova Cruz apresenta uma taxa de urbanização de 63%, pois 21.634 moradores têm 

domicílio na zona urbana e apenas 12.217 (36%) residem na zona rural. Nosso recorte 

empírico limitou-se à área urbana do município, onde residem os entrevistados. Outros 

dados que acreditamos ser relevantes para o entendimento da dinâmica populacional da 

cidade em estudo são demonstrados na tabela a seguir67: 

Tabela 1- Principais indicadores do município de Nova Cruz, 2000. 

População Total 33.834 
 Homem 16.614 
 Mulher 17.220 
 Urbana 21.634 
 Rural 12.200 
Taxa de Crescimento (1) 1,34 
Taxa de Alfabetização 63,40 
Taxa de Urbanização 63,94 
Densidade Demográfica 119,89 
% Chefe de Domicílio:  

 Ganhando até 1 S. M. 47,60 

                                                 
67 Dados do ano 2000, conforme Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
<www.1.ibge.gov.br/cidadesat/default>. Acesso em 11 set. 04. Os indicadores sócio-econômicos, conforme 
Relatório da Prefeitura de Nova Cruz/Secretaria de Planejamento/Instituto de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente (IDEMA), em 2004, “são preocupantes”: 73,3% de seus habitantes são considerados pobres; 
53,2% das pessoas de 15 anos e mais são analfabetas; 29,9% da população economicamente ativa (PEA) tem 
renda familiar per capita de meio salário mínimo; a expectativa de vida, ao nascer, é de 63 anos; possui 47 
escolas, entre municipais, estaduais e particulares, sendo, o nº de escolas municipais = 32; escolas estaduais = 
11 e particulares = 04; creches municipais = 12; privadas/ filantrópicas = 05.
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 Ganhando até 2 S. M. 15,62 

 Ganhando mais de 2 S. M. 14,03 

 Sem Rendimento 22,75 
 
FONTE: PNUD; IBGE, 2000. 

Nota: (1) Taxa de crescimento correspondente ao 
período de 1991/2000 

 

Antes de nos debruçarmos na evolução desse processo de ocupação, cabe 

entendermos o significado da expressão “agreste”. Já que essa denominação regional não é 

exclusividade do Rio Grande do Norte, utilizamos, reiteradas vezes, a expressão Agreste 

Potiguar para distingui-lo dos demais Agrestes, quais sejam: paraibano, pernambucano, 

alagoano, sergipano e baiano. Conforme Andrade (1998), o que caracteriza o agreste é o 

fato de possuir, ao lado de áreas semi-áridas, com vegetação de caatinga, que se 

assemelham às do sertão (solos muito pouco espessos, afloramento de grandes lajedos, de 

rios temporários e de uma vegetação de caatinga que perde as folhas durante a larga estação 

seca), outras áreas úmidas, os brejos, com vegetação primitiva de mata. Ao lado dessas, 

existem áreas intermediárias, denominadas mais propriamente de “agreste” ou 

popularmente de “encosto de brejo”. Como sub-região fisiográfica tradicional, dispõe-se 

em faixa paralela à periferia úmida do Nordeste, do Rio Grande do Norte até o Sudeste da 

Bahia68. Galvão (2002, p.12) sintetiza: “o Agreste Potiguar constitui uma faixa ou área de 

transição paralela à Zona da Mata entre o litoral leste e o interior do Estado”. Vejamos 

como se operaram os primeiros contornos dos limites físicos no território do Agreste 

Norteriograndense. 

                                                 
68 MELO, Mário Lacerda de. Os agrestes: estudos dos espaços nordestinos do sistema gado-policultura de uso 
de recursos. Recife: SUDENE, 1980. Na referida obra, encontra-se, além da caracterização do agreste, uma 
análise do desenvolvimento econômico desse espaço, em sua relação histórica e geográfica. 

  



  

3.3.2 Breve histórico do processo de ocupação 

 
O processo de ocupação do Agreste Potiguar baseou-se na atividade agro-pastoril, 

inserida no contexto de exploração e povoamento do interior da então Capitania do Rio 

Grande69. Apresentaremos, a seguir, como se deu à construção do espaço novacruzense, 

inserido na produção do espaço norteriograndense e agrestino. 

Essa ocupação do espaço geográfico do Rio Grande do Norte, que ora 

apresentamos, sucintamente, foi iniciada no século XVI, com a “conquista” e exploração do 

território brasileiro e com a expansão européia, em conseqüência da Revolução Comercial. 

De acordo com Cascudo (1955a, p. 51), no livro intitulado História do Rio Grande 

do Norte, por volta de 1614, a colonização deu-se pelo litoral “do Sul para o Norte [...]. 

Numa faixa de seis a oito léguas de profundidade, paralela à costa, seguíamos até a 

fronteira da Paraíba”. Temos a clareza de que esse processo de interiorização dá-se a partir 

da expansão pecuarista no âmbito da economia colonial, em que “o gado foi o fixador [...] 

um alargador das áreas geográficas.” Por sua vez, os vaqueiros “procurando reses, 

pesquisando águas ou pastos duradouros e pontos para as invernadas, surpreendiam 

paisagens novas”70. Essa informação, sabemos, refere-se ao Seridó. Não obstante, é possível 

relacioná-la com o surgimento de Nova Cruz, visto que, nas fontes bibliográficas71, esta é 

uma região descrita como sendo disputada pela excelência dos pastos. Além disso, é 

recorrente a afirmação de que o surgimento de muitos povoados se dá pelas ribeiras dos 

rios - no caso do nosso recorte espacial, o Curimataú .  

                                                 
69 Para contextualizar essa afirmação, estamos referenciados nas contribuições de alguns autores da Geografia 
e História regionais: ANDRADE, 1981; CASCUDO, 1955a; FELIPE, 1986; LOPES, 2003; LYRA, 1920; 
MACÊDO, 2005; MEDEIROS, 1973; MONTEIRO, 2002; POMBO, 1922. 
70 CASCUDO, Luis da Câmara. História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 
Cultura, 1955a. p. 52. 
71 Cf. CASCUDO, 1968; DANTAS, 1941; MACÊDO, 2005; MORAIS, 1998; PINTO, 1896. 

  



  

A historiografia refere-se ao fato de que, a exemplo do que ocorreu por todo o 

país72, houve um certo retardamento na ocupação do interior do Rio Grande, em virtude do 

temor aos sertões e, em alguns casos, devido à resistência indígena, no século XVII 73. 

O século XVIII é a era das fazendas de cria, o “nascimento das gestas dos 

vaqueiros” (CASCUDO, 1955a, p.107). O povoamento do interior norteriograndense vai se 

formando à beira dos rios e pelo estabelecimento das fazendas de gado: “os povoadores do 

vale do Curimataú foram indo rio acima [...] muito próprio para a grande criação” 

(CASCUDO, 1968, p. 221). 

Há uma designação mais remota (no sentido da época dos documentos a que 

tivemos acesso) sobre a “ocupação” do lugar. Trata-se do registro de uma carta de data e 

sesmaria concedida ao Padre José Vieira Afonso, em meados do século XVIII, em que 

solicita terras próximas ao rio Curimataú para a criação74.  

 

[...] Pede terras na Ribeira do Rio Curimataú, em umas lagoas chamadas 
As Queimadas e outras montanhas e outras mais que ficam todas entre o 
Rio Curimataú e Pirabi (3 léguas de comprido por uma de largo com as 
sobras que se acharem).[...] Motivo da solicitação: carência de terras para 
criar gados vacuns e cavalares .(FUNDAÇÃO VINGT-UN 
ROSADO.INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2000. p. 222-225). 

 

Notemos que a referência à ribeira do rio denota não só um acidente geográfico, 

mas a demarcação do território (MACÊDO, 2005). 

                                                 
72 Cf. PRADO JUNIOR, 1997. 
73 Para mais detalhes, ver CAVIGNAC, 2005; OLIVEIRA, 2003 e PUNTONI, 2002. 
74 Com as transcrições feitas por Helder Macedo (Centro de Ensino Superior do Seridó CERES/Caicó) e o 
acesso ao manuscrito original, do registro nº 416, no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 
Norte/IHGRGN (Livro 10º, do Registro de Sesmarias concedidas pelo Governo da Capitania do Rio Grande/ 
caixa s/ n . 1749 –s/d), podemos apresentar, em anexo J, os registros nº 413, nº 414, nº 415, nº416, nº 417. 
Voltaremos ao registro nº 416, na página 94, desta dissertação, cujo texto faz alusão ao “ posso dantas 
folhada”. 

  



  

A importância dessas cartas de sesmarias para o nosso estudo foi de constatação às 

referências feitas à existência do topônimo Anta Esfolada. Salientamos que de nossas 

buscas nos documentos em arquivos públicos locais75, trata-se do período mais remoto no 

qual o topônimo é citado. Cascudo (1968, p. 67), informa ser esse documento uma das mais 

antigas denominações de Nova Cruz.  

A despeito do reverendo tencionar envolver-se com atividades pastoris, 

literalmente, considerando os marcos redentores da igreja católica serem representados por 

cruzes e nomes de santos, na toponímia dos lugares, perguntamo-nos o que levou o padre 

José Vieira Afonso a denominar o local de poço de anta esfolada76. 

 

Registo de huma carta de data e sismaria concedida ao Reverendo Padre 
Jose Vieyra Affonço da terra que pede e confronta em sua petissão aos 5 
de Dezembro de 1754.[...] Reverendo suplicante tem seus gados vaccuns e 
cavallares e nem tem terras onde as possa acommoar e nem crião e por 
que na ribeira do rio crumataú no lugar chamado e posso dantas folhada 
há terras de sobras que se forão pedidas nunca forão povoadas a onde o 
Reverendo suplicante se podia commodar com três legoas de terra de 
comprido e huma de largo a saber pegando com legoa e meya do posso 
dantas folhada pelo rio crumatau a baxo [...](Col. Mossoroense, Serie C, 
v. 1.138, 2000. p. 228-31.nº 416). 

 

 

Conforme Monteiro (2002, p. 37), corroborou para esse processo de ocupação do 

espaço geográfico “a concessão de vastas porções de terras pela Coroa Portuguesa aos 

interessados em participar do processo de colonização [...] esse sistema chamado de 

sesmarial vigorou no Brasil até 1820”. O processo geopolítico de exploração colonial do 

                                                 
75 Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRGN) e o Arquivo Público Estadual. 
76 A anta, pelas margens dos rios, freqüenta barreiros que são salinos e esta terra salina denomina-se 
“Comedia de Anta”, um regionalismo arcaico para significar pastagem ou ponto em que se reúnem os animais 
para fazer o seu repasto. No município mineiro de São João do Oriente, há um desses antigos barreiros que 
conserva o nome de Poço d’Anta (FERREIRA, 2003, p. 141, grifo nosso). 

  



  

território brasileiro se caracterizou pela ocupação de pontos esparsos, a princípio no litoral 

e, em seguida, nos eixos fluviais, utilizando estes pontos como áreas de apoio à difusão e 

exploração do território.  

Na capitania do Rio Grande, a primeira metade do século XVIII caracterizou-se 

pela instalação de fazendas pertencentes a senhores de engenho da Zona da Mata 

Açucareira. Assim, o gado bovino era essencial, pois além de fornecer alimento para a 

população que se concentrava na faixa litorânea, era a força motriz dos primeiros engenhos 

(MONTEIRO, 2002). Andrade (1979, p. 24) afirma que “[...] o sistema de transporte do 

gado, criando áreas onde estacionava por algumas semanas ou meses [...], teve grande 

importância no surgimento das primeiras povoações”. Essa situação pode ser comparada 

com a realidade norte-riograndense, o que, provavelmente, deu origem a algumas cidades, 

dentre elas as do Agreste Potiguar.  

Vale lembrar que nas versões escritas a que aludimos anteriormente - recontada 

pelos novacruzenses - há menção ao topônimo Urtigal, referindo-se ao povoado que 

posteriormente seria denominado Anta Esfolada e viria a ser Nova Cruz. Conforme Morais 

(1998, p.169, grifo do autor): 

[...] teve início com a instalação de uma hospedaria [...] servia de repouso 
aos boiadeiros da Paraíba e de Pernambuco que passavam pela região 
conduzindo rebanhos [...] o povoado recebeu o nome inicial de Urtigal, 
devido à grande quantidade de urtigas existentes na propriedade rural, às 
margens do Rio Curimataú . 

O povoamento do interior intensificou-se a partir do século XVIII, quando se 

expandiu e ganhou importância a demanda do algodão, produto nativo da América. Assim, 

outro fator que condicionou a ocupação do Agreste foram seus atributos naturais, que 

propiciaram o surgimento da cultura de vários grãos, sobretudo o algodão. Estruturou-se, 

  



  

desse modo, um sistema pecuária-algodão e culturas de mantimento, como o feijão e o 

milho (ANDRADE, 1981).  

Encontramos dados estatísticos, apresentados nas Falas e Relatórios dos 

Presidentes da Província do Rio Grande do Norte, que nos ajudam a descrever o processo 

de “povoamento” de Nova Cruz. Por exemplo: há referência à existência, em 1839, de 2 

(duas) Comarcas, 14 (quatorze) municípios e 40 (quarenta) Distritos de Paz - dentre eles o 

de Anta Esfolada, termo de Vila Flor - que formavam a divisão judiciária da província do 

Rio Grande do Norte, no Brasil Império77.  

Segundo Monteiro (2002), em meados do século XIX, do ponto de vista 

econômico, ocorreu um intenso desenvolvimento comercial na província, com o 

estabelecimento de comerciantes que trabalhavam com os negócios de exportação de 

matérias-primas locais - como a pecuária e o cultivo do algodão, na região denominada 

Agreste. Tal expansão econômica esteve certamente relacionada ao crescimento de 

povoados já existentes, que foram então transformados em vilas. Foi o que ocorreu com 

Nova Cruz, conforme o que temos registrado pela historiografia local (CASCUDO, 1955a; 

DANTAS, 1941; NOBRE, 1971) e em documentos como a Lei Provincial nº 609, de 12 de 

março de 1868, que no seu art. 1. transfere “a sede de freguezia e município de S. Bento, da 

villa deste nome, para a povoação de Nova Cruz, que fica assim elevada à cathegoria de 

villa” e, nos Atos Legislativos e Decretos do Governo, como a Lei nº 470, de 3 de 

dezembro de 1919, a partir da qual Nova Cruz recebeu foros de cidade78.  

                                                 
77 Relatório apresentado à Assembléia Legislativa da Província do Rio Grande do Norte, em 7 de setembro de 
1839. Quadro estatístico. Anexo nº 14. In: Coleção Mossoroense, 2001, p.163. 
78 INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE. Collecção de Leis 
Provinciaes do Rio Grande do Norte. Anno de 1868. Typographia Liberal Rio - Grandense, 1868; ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE. Atos legislativos e decretos do governo 1919 TYP. COMMERCIAL.- 
J.Pinto & C.- Natal, 1920. 

  



  

No século XIX foram criadas, no Rio Grande do Norte, vinte freguesias, dentre as 

quais estava a de N. Senhora da Conceição, paróquia de Nova Cruz79. 

FREGUESIAS/PARÓQUIAS ANO DA CRIAÇÃO 

Santana do Matos 1821 

Touros 1832 

Papari 1833 

Acari 1835 

Santa Cruz 1835 

Angicos 1836 

Campo Grande 1837 

Martins 1840 

Mossoró 1842 

Patu 1852 

Macau 1854 

Jardim do Seridó 1856 

Nova Cruz 1868 

Serra Negra 1858 

Penha 1858 

Ceará Mirim 1874 

São Miguel de Jucurutu 1874 

São Miguel de Pau dos Ferros 1875 

Macaíba 1883 

Currais Novos 1884 
Quadro 2- Paróquias (freguesias) criadas no Rio Grande do Norte (Séc. XIX). FONTE: CASCUDO, L.C. Uma história da Assembléia Legislativa do 

Rio Grande do Norte. Conclusões, pesquisas e documentário (1972, p. 209-215). 

                                                 
79 O Ato Adicional, de 12 de agosto de 1834, criando a Assembléia Legislativa Provincial concedeu-lhe a 
competência de legislar sobre a divisão civil, judiciária e eclesiástica (CASCUDO, 1972, p. 210). 

  



  

Ainda conforme Cascudo (1972), comumente a história dos municípios norte-

riograndenses começa por uma fazenda de gado e, logo a seguir, a elevação da Capela. A 

capela denunciava o desenvolvimento econômico local, a densidade demográfica. “A 

capela declarava a presença da vida social ‘ organizada’.” (CASCUDO 1972, p. 207). 

Essas informações nos trazem indícios do quanto a transição do século XVIII para 

o século XIX marcou o espaço norteriograndense. A economia da área se diversificou 

bastante, passando a produzir, além do gado, do couro, do algodão e da rapadura, outros 

produtos como o sal e o tabaco. Os três primeiros produtos, notadamente, influenciariam a 

vida social e econômica da cidade de Nova Cruz, no século XX, como anotaremos no 

próximo capítulo, com base nos depoimentos dos moradores sobre o trem e a feira, marcos 

da memória dos novacruzenses nas representações do passado da cidade. 

Na segunda metade do século XIX e na primeira do século XX, o crescimento 

econômico do Rio Grande do Norte se procedeu de uma forma menos dinâmica que a dos 

estados vizinhos. Todavia, Andrade (1981, p. 27) esclarece que no referido período à 

economia norteriograndense se diversificou e se ampliou: 

 

Houve, nesse período, aplicação de investimentos em suas atividades 
econômicas principais e penetração do capital estrangeiro em alguns 
setores da economia potiguar. É nesse mesmo período (1880/83) que 
foram construídas as primeiras estradas de ferro: Mossoró/Porto Franco e 
Natal/ Nova Cruz.  

 

Ainda em conformidade com a historiografia local, a base do poder político estava 

na propriedade da terra. Afirmativa que nos remete aos “métodos” de ocupação e “divisão” 

do espaço geográfico. Em Nova Cruz, tal sistema consolidou a base fundiária do poder 

político local, compreendida até os dias atuais. Os grandes senhores de terras, como os 

  



  

Moreira, que tiveram, no início do século XIX, a propriedade Lapa, arrendada do Bispo de 

Goiana/PE, acumulando patentes milicianas, concentravam em torno do seu potentado os 

domínios econômico, político e militar80. Vejamos: 

 

O conhecido título de coronel, que muitos proprietários rurais ostentavam 
e que era sinal de poder e prestígio, principalmente nos municípios onde 
se localizavam suas fazendas, teve origem no processo de criação e 
instalação da Guarda Nacional no Brasil, no século XIX [..]. 
(MONTEIRO, 2002, p.179-180) 

. 

É apropriado para nosso estudo encontrar referências ao título de “coronel” na 

obra de Monteiro (2002), Introdução à História do Rio Grande do Norte, considerando que 

ainda com essa patente, no século XX, são eles (os “coronéis”) protagonistas no episódio 

do Marco da Independência, fincado em 07 de setembro de 1922, no Centro de Nova 

Cruz81. Trata-se de uma cruz “de pau-brasil”, fincada na “administração de Odilon Amâncio 

Ramalho, Prefeito Intendente de 1919 a 1923.” (SILVA, 2000, p. 156-157). Segundo o 

relato de uma das moradoras mais antigas da cidade, seus avós lhe contaram que “estavam 

presentes, no dia [07 de setembro de 1922], os coronéis João Inácio Moreira, Francisco 

Inácio Moreira, José Inácio Moreira e Acácio Moreira”. Para nosso estudo, tais fragmentos 

de memória, imbricados à historiografia, podem revelar aspectos que não aparecem em 

                                                 
80 Encontramos na historiografia subsídios para nos responder o porquê das terras dos Moreira , de acordo 
com os moradores mais antigos, fazerem parte da “terra da santa”. Segundo Cascudo (1955a) e Lyra (1998, p. 
355-356), o Rio Grande do Norte, eclesiasticamente, submeteu-se ao Bispado Baiano até 1614. Com a 
fundação da Diocese de Olinda em 1676, ficou sob sua influência até 1892, quando foi instituída a Diocese da 
Paraíba. No ano de 1868, foi criada a Freguesia de Nova Cruz, desmembrada da freguesia de São Bento. Em 
1909, o Estado foi separado da Paraíba. No ano seguinte, com a criação da Diocese de Natal, o Rio Grande do 
Norte conquistou autonomia eclesiástica. Parte da propriedade dos Moreira está nos limites da paróquia 
Imaculada Conceição (a santa em questão), passando a Paróquia, até os dias atuais, a receber foros de 1% nas 
compras e vendas de terrenos, casas etc., inscritos nesse espaço.  
81 Comemoração ao Centenário da Independência do Brasil. O cruzeiro é um dos elementos recorrentes nas 
narrativas dos novacruzenses.Voltaremos, no capítulo seguinte, a uma análise das falas sobre este marco da 
memória. Conforme Delgado (2005, p. 177), no mesmo ano foi inaugurada a usina elétrica e instalada uma 
fábrica de sabão, em Nova Cruz. 

  



  

documentos oficiais. Inversamente, o exame dos documentos que versam sobre a história 

da cidade ajuda na compreensão da recorrência dos elementos narrativos presentes na 

história oral.  

 

3. 4  A (S) CIDADE (S) NA MEMÓRIA 

 
Propomos a análise das narrativas orais e escritas que tratam da história de uma 

cidade. Acreditamos que tais narrativas serão melhor compreendidas se forem 

contextualizadas. Para tanto, se faz necessário o conhecimento da região e do contexto 

sócio-histórico no qual a cidade de Nova Cruz está inserida. Aqui, neste tópico, daremos 

continuidade à tentativa de oferecer elementos que contribuam com a reconstrução do 

passado de Nova Cruz. 

 Nosso estudo sugere que a história da cidade de Nova Cruz, como a de tantas 

outras, é decorrência de um jogo entre mudança e permanência das temporalidades e do 

espaço. Não um jogo de tempo linear, contínuo, sucessivo, mas de descontinuidades, 

surpresas, do simultâneo. Interpretar suas histórias seria visualizar os medos de perdê-la e 

os desejos de (re) conquistá-la. Neste fragmento do livro, recém-lançado, do novacruzense 

Padre Normando, que traz o eco de muitas falas das entrevistas realizadas na pesquisa, 

podemos observar a discursividade idílica, em relação a um “lugar particular”, no sentido 

de singular e especial. Vejamos: 

  



  

Nos últimos anos [...] em Natal, formou-se uma colônia de novacruzenses 
saudosos, que desejam o bem à cidade, embora não mais a reconheçam 
como o lugar onde nasceram, viveram e foram felizes. A própria estrutura 
física foi rudemente agredida [...]. Nova Cruz é uma cidade muito amada 
por seus filhos [...] ansiosos para colaborar com os que hoje moram na 
cidade, para que reconheçam e respeitem o passado da terra[...]. 
(DELGADO, 2005, p. 301-302). 

 

A cidade de Nova Cruz, vista por seus moradores mais antigos, guarda as 

inscrições de todos os tempos: o tempo cronológico, aquele do nascimento e/ou vivências 

dos interlocutores na cidade e, ainda, o tempo revelado na fórmula narrativa, não do 

clássico “era uma vez...”, mas um tempo particular “no meu tempo”, aquele dos 

desbravadores/civilizadores do espaço82, “quando tudo era mato”. Estas diferentes 

temporalidades condensam experiências e memórias. Assim, apreendemos da bela metáfora 

de Price (2000, p. 51) que o tempo é um velho acordeom que se abre e se fecha, encolhendo 

algumas coisas, aumentando outras.  

Destarte, os relatos atravessam e organizam lugares; eles os selecionam e os 

reúnem num só conjunto; deles fazem itinerários (DE CERTEAU,1996, p. 199). A 

morfologia física da cidade, sua topografia e seu traçado confundem-se com a cartografia 

do imaginário, do narrado pelos atores sociais.  

Ainda persistem na memória dos nossos interlocutores elementos do imaginário 

local ligados a eventos pretéritos e presentes, como: a anta que fora esfolada viva e habitou 

próximo a lagoas, rios e tanques83, cujo couro, enterrado na areia do rio Curimataú, tornou a 

água salobra; as botijas repletas de moedas de ouro que servem para “justificar” 

enriquecimentos súbitos; a imagem da Imaculada Conceição que “deixou” o cemitério e 

                                                 
82CAVIGNAC, Julie. Vozes da tradição: reflexões preliminares sobre o tratamento do texto narrativo em 
antropologia. Horizontes Antropológicos UFRGS, 1999.. 
83 Conferir figura 6(croqui B), os lugares que se referem ao município Lagoa D’Anta e ao Distrito de Nova 
Cruz, Tanque D’Anta 

  



  

“apareceu sozinha” na porta da Matriz 84, reivindicando seu lugar original; a procissão de 

almas que à meia-noite saía do cemitério até a igreja matriz e o pé de cajá “mal-

assombrado”; o trem de passageiros e o trem de carga, este último gerando a “fila da água” 

na cisterna da velha estação; a feira livre na Rua Grande; as usinas beneficiadoras do 

algodão; o silo; as enchentes; as novenas para Imaculada Conceição e São Sebastião; os 

fogos de artifício de “Seu” Tota Davino, nas “memoráveis” festas de Fim de Ano; as 

bandas de música no coreto em frente à Matriz; a energia a carboreto, o cinema “mudo”; o 

cruzeiro; a presença dos italianos; os hotéis e pensões; as ruas com seus nomes pitorescos e 

as pessoas que, nas palavras do “filho ilustre” Diógenes da Cunha Lima, era o que havia de 

melhor em Nova Cruz [...] era definitiva aquela paisagem humana...85. 

                                                 
84 Entrevista com Mons. Geraldo, em 31/03/05. 
85 Fragmento do artigo lido pelo autor durante entrevista no dia 17/01/02, publicado no jornal local O Poti , 5 
set. 1993. 

  



  

 

  



  

A cidade vizinha 

A partir de algumas conversas, especialmente as que não eram gravadas, podemos 

inferir a existência de disputas simbólicas86 entre o município de Santo Antônio e Nova 

Cruz, já que em número de habitantes e eleitores e no quadro econômico, são as cidades 

mais representativas da Região Agreste87. Ambos os municípios têm a mesma padroeira, 

sendo em Nova Cruz, Imaculada Conceição e em Santo Antônio, Nossa Senhora da 

Conceição, motivo de disputa pela festa mais prestigiada88.  

Além disso, há quem afirme que a onça da narrativa de fundação de Santo Antônio 

“foi criada para ter uma história com um animal mais forte que dá um pulo maior, só 

porque Nova Cruz tinha uma anta [...]”. É válido lembrar que, no início deste capítulo, 

utilizamos as narrativas para referendarem nossa discussão acerca dos elementos 

recorrentes nas versões dos mitos fundadores das respectivas cidades. Para D. Dalva 

Manso, a pedra - elemento natural existente nas versões orais e escritas - serviu de “lugar” 

para os dois animais selvagens: 

Porque a história... o início teve uma coisa interessante, Santo Antônio o 
município o Salto da Onça é conhecido... A história conta de uma pedra 
entre Santo Antônio e Nova Cruz [...] fica pra lá a pedra, duas pedras, e 
então uma onça, essa anta né? Tava numa pedra e pulou para a outra. 

Para além do elemento natural, podemos atribuir à pedra a simbologia de um 

lugar, de uma memória histórica e identitária. Conforme demonstramos no itinerário do 

Frei Serafim , em ações similares às de outros missionários, a pedra é um marco fundador. 

                                                 
86 Sobre a temática, leia-se FANTIN, Márcia. Cidade dividida. Florianópolis: Cidade Futura, 2000. 
87 Dados do IBGE/2000. Sobre o quadro econômico e a dinâmica populacional nas cidades pequenas do 
Agreste Potiguar, consulte-se Gonçalves (2005). 
88 A diferença entre os títulos da santa é apenas dogmática. Para os fiéis, trata-se da mesma “Mãe de Jesus, a 
Nossa Senhora”. Em entrevista, no dia 19/01/05, o pároco de Nova Cruz nos revelou que entre as duas 
imagens “um olhar bem atento percebe uma leve diferença”. Quando perguntei qual seria essa diferença, Pe. 
Adelson disse-me ser pequenos detalhes criados pelo artesão da imagem . Sobre invocações marianas no 
Brasil, consulte-se Megale, 2001. 

  



  

No entanto, as versões sobre a origem do lugar sugerem a Anta como elemento fundante da 

cidade. 

Acreditamos ser a cidade perpetrada de intercâmbios sociais e políticos. Também é 

feita de redes de comunicação (estradas, ferrovias, telefones, rádios89) formada pelas redes 

sociais: os casamentos, os compadrios entre as famílias que chegaram em Nova Cruz - 

ainda Vila - como os Pignataro, vindos da Itália (1887) e os Marinho90, os Carvalho, os 

Moreira, os Arruda, entre outras. 

Neste capítulo refletimos sobre os indícios apontados nos documentos históricos a 

que tivemos acesso. Buscamos e encontramos nos documentos “oficiais” elementos que se 

aproximam da versão oral como, por exemplo, as Falas e Relatórios do Presidente da 

Província, os registros de carta de data e sesmaria e nos livros de tombo (Arquivo da 

Cúria Metropolitana e da Paróquia de Nova Cruz), em que há referências ao topônimo Anta 

Esfolada. Nos livros de tombo do Convento da Penha/PE, descobrimos elementos que nos 

permitiram a construção do itinerário do frei Serafim de Catania, no Rio Grande do Norte.  

Tais investigações nos permitem pensar que há um fenômeno mítico desvelado nas 

versões escritas, a partir da versão propagada pela historiografia local do final do século 

XIX e início do século XX, versões estas cuja procedência é da tradição oral. 

Trataremos no capítulo seguinte de um aspecto que emergiu da pesquisa de campo 

e que nos fez pensar no esvaziamento do mito da anta esfolada nos discursos que tratam do 

“progresso” da cidade. O que se diz sobre Nova Cruz – ou dos enunciados que a formam.  

Tal aspecto fez com que nos perguntássemos se tal marcação no campo discursivo 

fomenta a visibilidade da Rainha do Agreste. 

                                                 
89 Destacamos as principais: a Rádio Curimataú/AM, no Centro e a FM Agreste, no Alto de São Sebastião. 
90 Ancestrais do Padre Normando Pignataro Delgado, entrevistado em jan/2003. Maiores detalhes, ver 
DELGADO, 2005. 
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4 O TECIDO DA CIDADE: PAISAGENS, PRESENÇAS E TRAJETÓRIAS 

 
Nova Cruz comemorou, no dia três de dezembro de 2004, 85 anos da elevação a 

foros de cidade. A solenidade foi marcada por muitas celebrações, considerando que, no 

referido mês, sobretudo os oito primeiros dias são consagrados à Imaculada Conceição, 

padroeira da cidade. Ao participar do que podemos denominar de rituais de afirmação da 

identidade local, como por exemplo à inauguração da Sala das Comissões de Ação e Justiça 

“Senador Dinarte de Medeiros Mariz” (1903-1984) 91, aposição do busto do agropecuarista 

Mauro Pessoa, na Praça de Eventos e a entrega do novo sino na torre da Matriz doado pela 

família Cunha Lima (RN), buscamos apreender as falas dos novacruzenses sobre a história 

da cidade imbricada às suas histórias de vida e à construção discursiva de uma certa 

identidade, como no pronunciamento do Prof. Diógenes da Cunha Lima, na Câmara de 

Vereadores de Nova Cruz, ratificado pelos aplausos dos presentes: “Nova Cruz teve sempre 

um universo especial.”  

Na lição durkheimiana (1989), a religião civil representa, na maioria das vezes, a 

religião do regime político da sociedade. A ação do poder político, no dizer de Rosendahl 

(2001), se manifesta no espaço, qual materialização simbólica de sua própria autoridade. As 

formas espaciais, logo sociais que representam esse poder, podem representar a força de 

idéias ou de valores de determinado grupo, como por exemplo os novacruzenses envolvidos 

nas solenidades para o descerramento de estátuas e bustos dos homens identificados com 

tais valores. 

                                                 
91 Por ocasião do Centenário do ex-Senador e ex-Governador do Rio Grande do Norte, a associação “Amigos 
de Dinarte Mariz”, coordenada pelo novacruzense Diógenes da Cunha Lima, doou um busto de gesso 
representando a figura humana do potiguar Dinarte Mariz, para a supracitada sala na Câmara Municipal de 
Nova Cruz. 

  



  

Percebemos, ao participar dos eventos comemorativos da cidade92, que a 

identidade local também diz respeito à apreensão e interpretação da realidade, uma vez que 

é um processo de representação simbólica, uma tentativa de compreensão de sua própria 

posição no mundo. Essa construção se dá através de categorias classificatórias93, que 

permitem separar em "nós" e "outros", a partir de critérios dados. Esses critérios ou, 

segundo Penna (1992), esquemas de pensamento, são construções históricas e sociais, 

sendo assim, ao mesmo tempo, estruturantes e estruturadas do real e pelo real.  

O sentimento de pertença, especialmente entre os moradores mais antigos e que 

nasceram em Nova Cruz, presente nas falas emocionadas e contundentes de nossos 

interlocutores94, nos possibilita pensar categorias como alteridade e identificação.  

 

4.1 “A MINHA CIDADE, O MEU LUGAR” 

 

A identificação surge enquanto categoria explicativa em detrimento da fixidez 

imposta na idéia de “identidade”. Identificações pensadas a partir de um “lugar”, um 

território que promoveria vínculos fundados na posse comum de valores enraizados e 

sentimentos partilhados. Afinal, “as grandes narrativas de referência se particularizam, 

encarnam-se, limitam-se à dimensão de um dado território”. (MAFFESOLI, 2001, p. 23). 

                                                 
92 Por exemplo: o lançamento do livro do novacruzense Pe. Normando Pignataro Delgado, dia 11/03/05, em 
Natal, reuniu um número significativo de novacruzenses “ou pelo nascimento, ou pela vivência”. Um outro 
exemplo é a missa celebrada pelo Pe. Normando, no primeiro domingo de cada mês, na Igreja São Camilo de 
Lélis, que “reúne a colônia novacruzense”, em Natal  
93 DURKHEIM, Émile; MAUSS, Marcel . Algumas formas primitivas de classificação. In: RODRIGUES, 
José Albertino (Org.). Durkheim: sociologia.5a. ed. São Paulo: Ática, 1990. p. 183-203. 
94 Lembramos que os nomes dos novacruzenses aqui citados e a transcrição de suas falas foram previamente 
autorizados. Optamos por não utilizar, a cada referência ao entrevistado, uma nota informando data da 
entrevista, nome completo, idade, profissão etc. As informações completas encontram-se em um quadro 
anexo. 

  



  

Cada território guarda, de alguma maneira, representações comuns que 

interiorizadas pelos sujeitos enraízam-se, sugerindo que a socialidade fundada se perpetuará 

a partir da lógica da pertença a um dado grupo e/ou território. 

Tendo em vista que, a socialidade, para além de uma dimensão temporal, teria 

igualmente uma dimensão espacial, observamos claramente que o espaço seria estruturante 

desse sentimento de pertença comum ao conjunto de um dado grupo, numa espécie de 

“perduração da socialidade espacial”. 

Maffesoli (2001) alude a uma socialidade que necessita de um solo para se 

enraizar, sendo a “pregnância de uma memória espacial” que irá estruturar a perpetuação 

desse sentimento de pertença, fundado na memória em questão. 

Como nos revela D. Euzébia: 

Nova Cruz não é mais aquela Nova Cruz. Hoje ela está toda povoada mais 
por gente de fora. Como se diz, por ‘forasteiros’ e as pessoas mais antigas 
de Nova Cruz desapareceram [...] a gente conta assim no dedo os que 
realmente são de Nova Cruz [...]. 

Acreditamos encontrar na fala de D. Euzébia uma característica comum às 

“cidades do interior” que, ao longo dos anos, vêem os “seus filhos legítimos” partirem em 

busca de novos horizontes, possibilitando que o seu espaço seja ocupado por novos 

“filhos”, porque viram na cidade, mesmo sendo do interior, possíveis perspectivas de vida. 

Pessoas cujas presenças modificaram a paisagem e o cotidiano da cidade, imprimindo uma 

outra cartografia à Nova Cruz da infância de nossa interlocutora. 

Bourdieu (1989) apresenta o conceito de identidade como tendo uma “força 

mobilizadora”, uma busca por definir-se, que faz com que os indivíduos tenham uma 

“adesão quase corporal” a esse “nós” que os define como parte de algo concreto em 

oposição à “eles”, como os “forasteiros” citados por D. Euzébia e demais moradores mais 

  



  

antigos de Nova Cruz. Vale salientar que aqueles que não nasceram em Nova Cruz trazem 

em suas falas valores bastante representativos, como por exemplo: “só não fiz nascer aqui, 

mas a cidade me adotou como filho/filha”. Estão autorizados a pertencer à cidade através 

de símbolos sócio-políticos, como cargos públicos e títulos de “Cidadão Novacruzense” e, 

ainda, nas falas dos moradores mais antigos, “nascidos e criados em Nova Cruz”: 

se todos fossem como Zezito [José Bezerra dos Anjos] que é paraibano e 
ama e se dedica a preservar a memória de Nova Cruz, como se fosse filho 
de Nova Cruz [...] é mais filho daqui do que muitos que nasceram aqui e 
nem vêm mais! 

E., 80 anos. 

Possivelmente o distanciamento dos filhos que partiram, em meados do século 

XX, para as capitais, Natal, Recife e João Pessoa, símbolos de progresso da época, permitiu 

aos que ficaram, adotar os “novos” moradores como verdadeiros guardiões da história da 

cidade. Muitas vezes esta adoção parece ser um desagravo, ao promover um “forasteiro”, 

no intento de esquecer aqueles que esqueceram a cidade-mãe. 

O ato de rememorar é, sobretudo, o trabalho de localizar lembranças no tempo e 

no espaço. Em nossas entrevistas e nas conversas informais com os novacruzenses, 

principalmente os mais velhos, percebemos que nossos interlocutores lembram de eventos, 

imagens ou de sensações sempre localizadas no espaço da cidade e a ele vinculadas. 

Alguns lugares, marcos na paisagem95 da cidade - a paisagem como possibilidade 

de representação - são recorrentes nas falas dos moradores e dos demais entrevistados. 

Representam um tempo e um espaço os quais “os guardiões da memória” testemunharam. 

O silo - grande depósito cilíndrico para o armazenamento de cereais, em geral dotado de 
                                                 
95 Frente à pluralidade semântica que envolve a expressão paisagem, é sempre oportuno destacar que, em 
qualquer circunstância etimológica, ela esteve sempre associada à idéia de recorte espacial, bem como 
evocativa de coleção e conjunto. Decerto este é um conceito caro à Geografia. Aqui utilizamos, inspirando-
nos na nova perspectiva da Geografia Cultural, como uma categoria polissêmica nas Ciências Sociais. Veja-se 
ROSENDAHL; CORRÊA (2001). 

  



  

aparelhamento para carga e descarga96 -, por exemplo, representa para os novacruzenses um 

tempo de abundância, significando a visibilidade social, tanto do monumento quanto dessas 

pessoas. Além disso, a história do silo corrobora no discurso sobre a Nova Cruz, a “cidade 

do já teve” e a “Rainha do Agreste”, entre outras hipérboles. Vejamos a mensagem lida 

perante o Congresso Legislativo, na abertura da segunda sessão da 12ª Legislatura, em 1º 

de novembro de 1924, pelo governador José Augusto Bezerra de Medeiros, impressa no 

jornal A República: 

Comprendendo a importância dos silos, na conservação de cereais e grãos 
leguminosos, o Departamento de Agricultura e Obras Públicas prometteu 
auxiliar os particulares que os construíssem, mediante condições que 
seriam accordadas previamente. O primeiro a recorrer ao regimen do 
accordo com o Estado para taes construções, foi o Sr. Aristides Carneiro 
de Moraes, que em Nova Cruz levantou o primeiro silo no Rio Grande do 
Norte, o qual já está inaugurado e cheio de cereias. 

Na opinião da novacruzense Teresinha de Arruda Câmara, filha do ex-prefeito 

Antônio Arruda, todos que viveram na “época dela”, certamente se indignaram diante da 

demolição do silo, “emblemático monumento da nossa história econômica, símbolo da 

nossa fartura, da boa colheita, do nosso senso de reserva, da garantia de grãos.” (CABRAL, 

2004, p.55). O silo, também representa para muitos novacruzenses um espaço de lazer, já 

que em cidade do interior, especialmente há algumas décadas, as opções de diversão não 

eram muitas. Durante o dia, a sombra proporcionada pelo enorme monumento servia para 

as brincadeiras infantis ou para“moçoilas casadoiras” produzirem seus bordados. À noite, 

para os encontros furtivos dos apaixonados, serenatas ao luar ou a ousadia de escalá-lo 

pelos rapazes mais incautos. 

                                                 
96 DICIONÁRIO da Língua Portuguesa. São Paulo: Larousse Cultural: Nova Cultural, 1992, p.1033. 

  



  

Há, ainda, através da memória, espaços de sociabilidade97, como a feira, o coreto, a 

estação de trem e o Grupo Escolar Alberto Maranhão98, onde aconteciam, nas palavras dos 

mais antigos, os encontros “da família novacruzense”. Assim mesmo no singular, a nítida 

representação de uma utópica coletividade. Afinal, “mesmo idéias tão abstratas quanto as 

de tempo e de espaço estão em cada momento de sua história, em relação estreita com a 

organização social correspondente” (DURKHEIM & MAUSS, 1990, p. 203).  

 

 
Foto 1 - Grupo Escolar Alberto Maranhão, 1934 

Fonte: Acervo particular de Euzébia Bahia Vasconcelos 

                                                 
97 Para Simmel (1993), a sociabilidade não é apenas um agregado de indivíduos. É preciso que a reunião de 
pessoas, além de satisfazer a necessidades e interesses, tenha um sentimento de cumplicidade e de 
solidariedade. Na fala dos interlocutores, trata-se dos espaços nos quais “a família novacruzense se 
encontrava”, e também das festas como a da padroeira da cidade (08/12), o padroeiro do bairro mais antigo, S. 
Sebastião (20/01), e o revéillon em frente à matriz, no dia 31/12. Sobre sociabilidade e festa religiosa, 
consulte-se DEL PRIORE,  Mary (1994). 
98 Pela resolução 217 de 22/06/1850, foi criada uma cadeira de primeiras letras para meninos. Em 08/01/1912, 
o governador Alberto Albuquerque Maranhão construiu o primeiro prédio na Praça Dix- Sept Rosado. Em 
1919, um prédio maior foi construído na Praça Barão do Rio Branco. Em 1934, o prédio foi demolido e 
construído o atual, na rua 1º de Maio, hoje Escola Estadual Alberto Maranhão. 

  



  

Também na locução do discurso, Nova Cruz é possuidora da maior feira livre da 

região - em extensão (no horário e no espaço que ocupa) e diversidade de produtos. 

Localizada no Alto do São Sebastião, a feira atrai pessoas (vendedores ambulantes, 

comerciantes, compradores etc) de toda a circunvizinhança, inclusive do Estado da Paraíba.  

Por isso, perguntamos: o que promove essa visibilidade de um lugar em 

detrimento da invisibilidade99 de um outro lugar? Afinal, o município vizinho, Santo 

Antônio, também possui uma feira expressiva, aos sábados100. 

Acreditamos ser esses elementos discursivos (“maior feira livre”, “cidade pólo”, 

“rainha”, “filho ilustres” na política, nas letras e na religião) que dão visibilidade à Nova 

Cruz. É o que denominamos “traços emblemáticos”, na seção que trataremos a seguir. 

 

4.2 TRAJETOS EM NOVA CRUZ 

 
Pretendemos construir o que convencionamos chamar de mapa imagético da 

cidade, expressão que denota um agenciamento das narrativas orais, das memórias, imagens 

e representações que os moradores - por nós entrevistados – constroem do espaço. 

Como qualquer outra cidade, Nova Cruz possui um conjunto de traços 

característicos, mais ou menos emblemáticos, que a identificam, mantendo algumas 

imagens bem conhecidas, quer pelos moradores ou pelos visitantes: cidade pólo da Região 

Agreste, às margens do rio Curimataú. A cidade de Nova Cruz é festejada pelas suas 

vaquejadas101, nos meses de setembro/outubro, no Parque “Marcelo da Cunha Lima” e pelas 

                                                 
99 Cf. SOUSA FILHO, Alípio de. Medos, mitos e castigos: notas sobre a pena de morte. 2.ed. São Paulo: 
Cortez,. 2001. (Coleção Questões da Nossa Época, v. 46). 
100 Veja-se sobre as feiras livres nas cidades pequenas do Agreste Potiguar, na dissertação de Gonçalves, 
(2005). 
101 As vaquejadas aconteciam, nas primeiras décadas do século XX, na Rua Grande. Depois, nos anos 50, 
onde hoje é o bairro São Sebastião. Já no final do século XX, devido ao crescimento da população na área 

  



  

novenas102, procissões e festas em homenagem aos santos padroeiros, como Santa Luzia, 

que mobiliza o bairro homônimo (antigo Seixo), mesmo sendo mais afastado da área 

urbana, atraindo uma enorme quantidade de moradores para a novena e para a animada 

quermesse, igualmente por São Sebastião, cujo nome homenageia o maior e mais popular 

bairro da cidade.  

Aprendi com meus interlocutores que cada lugar103 tem uma história e que “uma 

lembrança puxa outra”. Por isso, trago para esta descrição do espaço, as falas dos 

moradores mais antigos da cidade, pois em cada entrevista as marcas memoriais são 

recorrentes: “ali onde era o silo...” ou “aqui próximo à caixa d’água...”. Mesmo quando 

falam nas pessoas (familiares e amigos que já morreram ou que não moram mais na cidade, 

ex-prefeitos, missionários e padres, diretores e professores etc), há referências aos espaços 

que lembram, por um motivo ou outro, aquelas pessoas: o cemitério, as igrejas, as praças, 

as escolas, a ponte, os rios, os bairros, as ruas e avenidas. A cidade de outrora é sintetizada 

assim, na memória de “Seu” Baltazar: 

Nova Cruz só tinha a Rua Pedro Velho, a Rua do Vintém ao lado da igreja 
e a Rua do Fogo... o resto era mato. Aqui [o bairro São Sebastião] é de 
1937. Pra cá, na treze [Rua 13 de maio]. Na [Rua] Capitão José da Penha, 
na [Rua]1º de Maio, ali tudo era mato. Aí foram aumentando. A igreja lá 
de baixo [refere-se à Matriz] não tinha a torre. Em 1922, fizeram a torre 
de cá. Dali perto da loja de Dona Joanita, na 15 de Novembro, até onde é 
o cemitério, era uma lagoa.  

                                                                                                                                                     
urbana, é que as vaquejadas vêm acontecendo em espaço privado, nos arredores da cidade, como a Fazenda 
dos Cunha Lima. 
102 No espaço de nove dias há missas, terços, ladainhas, adoração ao Santíssimo Sacramento, dentre outros 
rituais instituídos pela Igreja Católica. 
103 Ao longo do texto, o vocábulo lugar será empregado em relação ao espaço geográfico e até à região. Mas 
nos interessa, especialmente, pensar o espaço em suas redes sociais. Esta perspectiva aporta-se em Durkheim; 
Mauss, (1990). Também em conformidade com Santos, (1994). O geógrafo Milton Santos recomenda que é 
preciso ver o espaço como um sistema de objetos e um sistema de ações. 

  



  

No imbricar de falas como a de “Seu Balta”104, que mora em Nova Cruz desde 

1915, e a de Monsenhor Geraldo105, que chegou com seus pais à cidade em 1929, aos 7 anos 

de idade, mas “há tempos não vem à Nova Cruz” e, ainda, dos que não moram mais, mas 

fazem dela sua “pátria sentimental”, como nos revelou Leonardo Arruda (um dos 

novacruzenses que saiu da cidade quando jovem, para estudar “na capital”), reconstruímos, 

na medida do possível, trajetos no perímetro urbano, a partir de cada entrevista - nas fitas 

K7 em que foram gravadas e repetidamente escutadas. Buscamos captar as imagens que se 

formavam durante as interlocuções, nos risos, nas ênfases emocionadas, nos gestos 

apontando o “aqui”, o “ali” e o “lá”, lugares tão perto e tão longe!  

Acreditamos que esse “mapeamento mental” possa dar visibilidade aos elementos 

recorrentes na memória dos novacruzenses e possibilita ao pesquisador pensar o “lá” (o 

lugar da pesquisa) e o “aqui” (o lugar da minha escrita) 106. 

 

4.2.1 Os bairros da cidade 

 
Devido ao crescimento espacial e populacional dos últimos cinqüenta anos, o 

núcleo urbano da cidade de Nova Cruz contempla 12 (doze) bairros107. Fato que para os 

                                                 
104 Alcunha carinhosa pela qual “Seu” Baltazar é conhecido na cidade. 
105 O vigário Geraldo Ribeiro de Almeida chegou criança, com seus pais, em Nova Cruz, em 1929. Foi 
coadjutor do Monsenhor Pedro Rebouças de Moura, entre 1951 e 1952. 
106 A frase final, o jogo entre o lá e o aqui, inspira-se no título do primeiro capítulo do livro de Geertz, (1997). 
El antropólogo como autor. Acrescentamos que o lugar da nossa escrita teve início quando dos registros no 
diário de campo. 
107 Os bairros são: Alto de Santa Luzia, Alto das Flores, Antônio Peixoto Mariano, Bela Vista, Cidade do Sol, 
Centro, Conjunto COHAB, Conjunto IPE, Frei Damião, São Sebastião, São Judas Tadeu e Santa Maria 
Gorete. A partir deste último, três novos loteamentos se formaram: Cidade Nova, Nova Esperança e Planalto. 
C.f Diagnóstico (SEBRAE/Prefeitura de Nova Cruz, 2000). É importante destacar que, para o IBGE, distritos 
e bairros são oficializados a partir do Plano Diretor do Município, onde consta a descrição do limite do bairro 
e do distrito. No Estado do RGN, apenas os municípios de Natal, Parnamirim e Mossoró possuem o Plano 
Diretor. 

  



  

moradores simboliza o desenvolvimento de um lugar, como diz com orgulho o Sr. Antônio 

Matias: 

Eu digo e afirmo: existe muita cidade por aí que não é do tamanho do 
bairro Frei Damião e tem outros bairros novos, lá pra frente: tem bairro 
Santa Maria Gorete – tem a igrejinha lá, Catolé, tem Planalto, tem Bela 
Vista, São Judas Tadeu [...] o bairro mais antigo da nossa cidade, depois 
do Centro, é o bairro São Sebastião [...] aí sobe [...] Alto de São Sebastião. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto 2 - Casa de “Seu” Zezito, construída  
pelo Cônego Luís Adolfo, em 1923 
Foto: Abílio Lima, 2004. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto 3 - Estação Ferroviária, na década de 80. 
Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Nova Cruz. 

 
Dentre os bairros, destacamos os dois mais antigos: O Centro e São Sebastião. O 

Centro, com mil, oitocentos e setenta e quatro (1.874) prédios, entre casas de morada, 

  



  

comerciais e de serviços, fica próximo ao rio Curimataú, na parte baixa, “onde a cidade 

começou”, no final do século XIX. Caracteriza-se por possuir instituições como bancos, a 

sede da Prefeitura, o Fórum, a Coletoria, cartórios, a Central do Cidadão, uma agência dos 

Correios, escolas, a igreja matriz e praças, como a Mauro Pessoa, onde se realiza a maior 

parte dos eventos sócio-culturais da cidade. Os prédios comerciais se confundem com as 

fachadas de casas mais antigas, sob influência da tendência do ecletismo na arquitetura 

brasileira do início do século XX, ou o estilo neoclássico (puro) da antiga Estação 

Ferroviária, do final do século XIX. Na outrora denominada rua Grande, há ainda as 

residências que resistem ao tempo e às formas mais contemporâneas e que se impõem pela 

beleza e conservação, como a casa de Seu Zezito, construída pelo Cônego Luis Adolfo, em 

1923, no mesmo período da construção da torre da igreja matriz . Outras residências e/ou 

pontos comerciais ficam espremidos pelas fachadas contemporâneas de farmácias, 

boutiques, escritórios, lanchonetes, pontos de moto-táxi etc. 

O bairro São Sebastião, que fica no alto da área urbana, é o mais populoso, com 

aproximadamente duas mil, quinhentas e quarenta e quatro (2.544) casas de moradia. O 

comércio, de acordo com os moradores, é mais popular do que o do Centro. Por já não 

comportar o aumento populacional no Centro, foi para lá que a cidade “foi crescendo”, com 

construções ou ampliações de prédios como, por exemplo, o Hospital Monsenhor Pedro 

Moura108, a câmara de vereadores “Palácio Vereador José Peixoto Mariano” e o mercado 

público. O bairro é mais conhecido pelos moradores por Alto de São Sebastião, pois com 

relação à topografia é a parte mais elevada da cidade. 

                                                 
108 Obra social do então Pe. Pedro Rebouças de Moura, nos anos 50, com o nome de Hospital Imaculada 
Conceição. 

  



  

A classificação do espaço “alto” e “baixo” (mais próximo ao rio, antes de cruzar a 

linha férrea), no início, nos pareceu confusa, visto que, quando estamos nas proximidades 

da igreja matriz, por exemplo, e nos referimos ao entorno da Praça Barão do Rio Branco, 

onde moram D. Dalva, Sr. Alfredo e D. Donzinha, para citar os mais antigos, ouvimos a 

pergunta “vai subir?” ou a informação “quando veio a enchente de 64 o pessoal daqui 

subiu” [mudaram de residência]. Entendemos, finalmente, que se trata da parte mais 

elevada na parte baixa no centro da cidade, o que nos faz pensar na existência de outra 

relação, não apenas a geográfica, no estabelecimento dessa classificação. Por isso, nos 

referimos mais uma vez a Durkheim (1990, p. 199), pois para o sociólogo, “as coisas eram 

tidas como fazendo parte integrante da sociedade, e era seu lugar na sociedade que 

determinava seu lugar na natureza”. 

No plano da sua existência local, os bairros supracitados, exceto o Alto de Santa 

Luzia, que fica “fora” do centro urbano, não possuem, contudo, fronteiras territoriais 

estáveis. Os doze bairros são territórios sociais “aproximados”, cuja definição e delimitação 

pertencem, muitas vezes, à oralidade presente na memória dos meus interlocutores, por ter 

sido ou ainda ser, para alguns, parte do trajeto deles ou de seus familiares e amigos.  

Assim, os bairros em Nova Cruz nos parecem lugares intrinsecamente articulados 

com outras unidades sociais, polarizados em torno de uma rua ou praça, de uma instituição 

pública ou privada, de uma loja, bem como da paróquia, com suas capelas e seus 

respectivos padroeiros, os quais nomeiam quatro bairros da cidade: Santa Luzia, Santa 

Maria Gorete, São Judas Tadeu e São Sebastião.  

Essa divisão sócio-espacial do município também é representativa na atual 

organização eclesiástica, uma vez que o nome de alguns bairros e de comunidades se 

origina da homenagem dada a um santo padroeiro. 

  



 

  

 



  

 

Desde a Idade Média, a paróquia representa uma unidade político-religiosa da 

Igreja. Tais territórios foram modificados ao longo dos séculos. Os sucessivos arranjos 

ocorreram por diferentes motivos, dentre os quais podemos citar os eventos sociais e 

econômicos e situações demográficas (ROSENDAHL, 2001). 

A paróquia representa também, para seus paroquianos, um lugar simbólico, onde 

cada habitante, na maioria dos casos, se insere e desenvolve uma forte identidade religiosa 

com o lugar. Tal discussão interessou-nos, pois em nossa pesquisa de campo, observamos 

que as comunidades paroquianas estão diretamente ligadas à dinâmica de povoamento. 

Perante a impossibilidade de desenvolver a descrição e análise relativa a cada 

bairro, esclarecemos que tal discussão pretendeu situar nossa pesquisa empírica com 

elementos que contribuam para uma descrição do local, a partir dos discursos dos 

moradores. Continuaremos, com o mesmo propósito, a seguir nos tópicos “a ponte, as 

avenidas e as ruas” e “seguindo os trilhos”. 

 

4.2.2 A ponte, as avenidas e as ruas 

 
Os pontos de referência dos moradores, quer por ainda fazerem parte de seus 

trajetos diários ou porque evocam um tempo passado, representando os “civilizadores” 

desses espaços, especialmente quando enfatizam que “antes tudo era mato”, estão 

circunscritos nas ruas, nas avenidas e na ponte, no perímetro urbano de Nova Cruz. São três 

ruas principais. A da entrada principal da cidade é a avenida Assis Chateaubriand109. O atual 

                                                 
109 Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo nasceu em Umbuzeiro, Estado da Paraíba, em 5 de 
outubro de 1892 e faleceu em São Paulo em 4 de abril de 1968. Assis Chateaubriand tomou o partido da 
Aliança Liberal, na campanha que teve por desfecho a vitória da chamada “Revolução de 1930”. Foi Senador 

  



  

prefeito, Cid Arruda, nos informou que a mesma “tinha sido idealizada por meu pai [Lauro 

Arruda] e pelo influente amigo [o próprio Assis Chateaubriand], para ser uma avenida de 

contorno para interligar com os municípios vizinhos, Logradouro e Jacaraú [do Estado da 

Paraíba]”. Leonardo Arruda, irmão do prefeito de Nova Cruz, complementou as 

informações:  

A homenagem ao Assis Chateaubriand foi em razão da colaboração que 
ele, como Senador, deu a Nova Cruz na seca do ano 1958, como abertura 
de frentes de trabalho para a construção de uma estrada, dando ocupação e 
renda para os flagelados. Lutou também para a ligação rodoviária Nova 
Cruz - Paraíba, cujo um dos trechos foi construído agora [...]. 

 

 
Foto 4 - Avenida Assis Chateaubriand – Entrada do perímetro urbano 

Foto: Abílio Lima, 2004. 

 

Vê-se a extensa avenida desde a entrada da cidade, antes mesmo da ponte Regis 

Bittencourt110, continua Cid Arruda: 

                                                                                                                                                     
pela Paraíba e depois pelo Estado do Maranhão. Disponível em:<http//www.academia.org.br>. Acesso em : 
28 jul. 2005. No mesmo ano (1930), Antônio Arruda Câmara foi nomeado prefeito, pelo governo de Irineu 
Jofily, sob a égide da Aliança Liberal. Na década de 40, Lauro Arruda Câmara e o pai, Antônio Arruda 
Câmara, adeririam ao Partido Social Democrático (PSD). 
110 Regis Bittencourt, à época (1951), era o Diretor do Departamento Nacional de Estradas e Rodovias 
(DNER). 
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- “que é essa ponte que dá entrada à cidade e foi construída em 1951, a pedido do 

meu pai [...], na época, deputado Lauro Arruda Câmara”, sobre o Rio Curimataú111, rio de 

enorme importância para a cidade, sobretudo quando não havia água encanada, pois 

segundo Ilvaita Costa, professora, filha de D. Donzinha: 

O rio abastecia as residências até no verão, quando ‘cavavam cacimbas’ 
em seu leito e de lá retiravam a água salobra (aproximadamente 1 metro 
de profundidade), que era vendida na cidade, pelos carregadores, a menor 
preço, para ser usada na limpeza das residências. 

 

É válido destacar que o Curimataú é um rio periódico, mas, na temporada das 

chuvas de inverno, encontra-se com as águas do rio Bujari e, juntos, transbordam. Daí as 

grandes cheias de 1924 e 1964, tão citadas nas entrevistas, cujas datas se tornaram nomes 

de ruas da cidade, respectivamente, a Rua 18 de abril e a Rua 24 de julho. 

 

Fotos 5 e 6 - A cheia de 1964 – Rua Dr. Pedro Velho 
Fonte: Acervo da família Arruda Câmara 

 

Ainda antes da ponte, vemos à esquerda, no sentido Norte, o Núcleo de Ensino 

Superior do Agreste (NESA - UFRN) e, à direita, a estrada que liga ao município de Passa 

                                                 
111 O Rio Curimataú nasce na chapada da Borborema, na Paraíba, entra no Rio Grande do Norte pelo 
município de Nova Cruz, atravessa os municípios de Nova Cruz, Pedro Velho e Canguaretama, desaguando 
no mar (Oceano Atlântico), na localidade de Barra do Cunhaú (LIMA, 2003, p. 76). De corimatã –u, o rio das 
curimatãs. Virá de curimatã de quiri – mhatã, o peixe tenro, delicado, fino. (CASCUDO, 1968, p. 86). 

  



  

e Fica112. O Campus de Nova Cruz foi criado nos anos 1980, na gestão do novacruzense 

Diógenes da Cunha Lima, o então Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), e oferecia os cursos de Administração, Letras, Pedagogia e Zootecnia, mas foi 

“desativado” nos anos 90. O ato é sempre comentado com muita tristeza pelos 

novacruzenses, como o Sr. Antônio Matias, cuja filha “teve a oportunidade que muitos não 

tiveram” de se formar em Pedagogia, quando foi reativado, na primeira turma (1999) do 

PROBÁSICA113. Também, porque fui professora em quatro turmas desse curso e, de certa 

forma, por ter feito parte desse processo, ouvi de um morador, tio de um de meus ex-

alunos, durante as comemorações pela emancipação do município, em dezembro de 2004, o 

desabafo: 

- “Tanto valor que teve para a região [...] Hoje, tá lá, um enorme ‘elefante 

branco’, ou melhor, amarelo. [risos]”. Trata-se de um trocadilho, para os que têm senso de 

humor, devido à cor amarela do prédio do NESA. A referência ao paquiderme é uma 

analogia irônica às obras governistas de grande porte, que levam dos cofres públicos 

quantias vultosas e, em sua maioria, se encontram sem uso ou inacabadas. 

                                                 
112 O município de Passa e Fica distancia-se a 105 km da capital potiguar e a 24 km do município de Nova 
Cruz. No dia 10 de maio de 1962, através da Lei nº 2.782, Passa e Fica emancipou-se politicamente de Nova 
Cruz. In: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA. Dicionário escolar com a história do 
município, 2001. 
113 Dada a importância para toda a região, os professores, já no exercício da profissão, e que tinham só o 
Magistério/ Ensino Médio, com apoio e luta da coordenadora do PROBASICA/RN, Profª Neide Varela 
Santiago, do coordenador administrativo e da coordenadora do Curso de Pedagogia/PROBASICA, 
respectivamente, Prof. Luiz Augusto de Morais Filho e Profª Hélia Vieira Freire Borges, conseguiram junto 
ao Departamento de Educação – CCSA - UFRN (Campus Central), na gestão do reitor Ivonildo Rego e a Pro-
Reitora de Graduação Marta Pernambuco, através das parcerias com as prefeituras, o curso-convênio 
PROBÁSICA, oferecendo o curso de Pedagogia no final dos anos 90. Atualmente é oferecido o curso de 
Letras e a parceria é com o Governo do Estado. Os cursos oferecidos pela UFRN foram extintos através da 
Resolução nº 212/94 , de 24/12/2004- CONSEPE/UFRN, na gestão do Reitor Geraldo dos Santos Queiroz. 
(Fonte: Arquivo do NESA/Campus Nova Cruz, out/2004). Dados organizados e cedidos, gentilmente, pelo 
Prof. Luiz Augusto de Morais Filho. 

  



  

Atravessando a ponte, no Centro, temos o cruzamento das ruas 15 de Novembro e 

a Frei Alberto Cabral - a rua da Rádio Curimataú - que finda no cemitério114 e a Rua Dr. 

Pedro Velho115, que fica na metade mais próxima à Matriz. Tal trajeto é explicado assim por 

D. Terezinha Pinto, antiga moradora da rua Dr. Pedro Velho: 

a Quinze [...] é da loja de D. Joanita Arruda para lá [...] para cá, pra frente 
da Matriz é que é a Pedro Velho.  

 

O logradouro, por si só, não descreve o espaço. Para os atores sociais116, a 

simbologia da loja é determinante no cotidiano da cidade há mais de oito décadas. Quanto à 

alusão recorrente na fala dos mais antigos feita à “loja de D. Joanita” , nos explicou, em 

extenso relato, Leonardo Arruda, o filho de Joanita Arruda Câmara, a “dama política”. Na 

década de 1960, ela era considerada uma mulher precursora, relembrada pelos 

novacruzenses como a “primeira mulher prefeita da história política de Nova Cruz” 

(SILVA, 2000, p. 161), conhecida pelo carinhoso apelido de “Mãe Joanita” ou “Mãe 

Gorda”: 

Meu pai, Lauro Arruda, botou um comércio de tecido em Nova Cruz, na 
rua Dr. Pedro Velho, número 42. E vendia também máquinas de costura. 
E vovô Arruda [Antônio Arruda Câmara] tinha a dele, também na mesma 
rua, acho que era a de número 1. A partir dela [a loja], era a Rua 15 de 
Novembro. A de papai era quase chegando na igreja [...] Com a chegada 
da luz elétrica em Nova Cruz, empreendedor que era, resolveu, nos anos 

                                                 
114 O cemitério, o único da cidade, foi construído na administração do prefeito Antônio Arruda Câmara, em 
1932. Há no portão, outrora o principal, uma frase filosófica, com as letras feitas de ferro: “Aqui todos somos 
iguais”. O atual prefeito, neto de Antônio Arruda Câmara, reformou e ampliou o cemitério, com um design 
contemporâneo, mas conservando os elementos originais. 
115 O logradouro, do início do século XIX, homenageia um líder político, fundador da oligarquia Maranhão, 
Pedro Velho de Albuquerque Maranhão (1856-1907). “Descendente de uma família de largas tradições do 
Litoral Potiguar, Pedro Velho nasceu em Natal [...] e foi o primeiro governador provisório do Estado (1892-
1896). Quando faleceu [...], no porto de Recife-PE, seu corpo foi transportado para Natal, pela Great 
Western.” (LYRA,1998 p. 427-429). 
116 Os atores sociais aqui referidos são os novacruzenses. Na maior parte do texto, nos referimos a estes, 
denominando-os interlocutores tendo em vista as valiosas interlocuções [do latim interlocutione], dos mesmos 
no decurso da pesquisa. 

  



  

 

60, investir em eletrodomésticos [...] Quando era tecido, chamava ‘Tecido 
Lauro Arruda Câmara’ e passou para o nome que ainda perdura 
‘Comercial Arruda Câmara’, mais lembrado como a ‘loja de D. Joanita’. 

 
 

Fotos 7 e 8 - Lojas de tecidos, chapéus e sombrinhas, na Rua 
Dr. Pedro Velho 
Fonte: Acervo da família Arruda Câmara 

No final do século XIX, o povoado que viria a ser Nova Cruz se formava em 

derredor da igreja Imaculada Conceição. Na entrevista, nos lembra o Sr. Zezito: “como toda 

cidade do interior nasce na margem do rio, porque naquela época a água era rara, então 

todos começaram a construir as suas casas na margem do rio [...].” A capela, hoje matriz, 

de acordo com o livro de tombo IV,1975, p. 6 , da Paróquia: 

teve início sua construção no ano de 1847[...]. Em 1855, não de direito, 
mas de fato é a igreja matriz de Nova Cruz É paróquia inamovível desde 
1950, situada desde a primeira pedra, benzida em 1º de maio de 1847, na 

Rua Grande, hoje Rua Dr. Pedro Velho, no 
bairro Centro.  

 

 

Foto 9 - Igreja Matriz na rua Dr. Pedro 
Velho. 
Foto: Abílio Lima, 2004. 



  

Ao lado direito, no sentido Norte de quem está de frente à igreja, moram o Sr. 

Zezito e a esposa, D. Dezilda; D. Lúcia Cunha e D. Terezinha. Ali, trabalha o Sr. Reinaldo 

Oliveira, cuja família tem uma loja comercial, “O Globo”, desde 1930, quando a antiga 

mercearia se chamava “O Tupi” e pertencia ao patriarca da família, o Sr. Fenelon de 

Oliveira, já falecido, a quem muitos atribuem ter ficado sob sua guarda, no quintal da 

própria casa, a cruz de pau-brasil, “marco original” da cidade de Nova Cruz. Ao lado 

esquerdo, descendo à Rua Dr. Pedro Velho, fica a casa paroquial, onde entrevistei Pe. 

Adelson. Um pouco mais adiante, mora D. Euzébia Bahia Vasconcelos, na secular casa de 

seus pais, na rua Diógenes da Cunha Lima117, outrora rua do Vintém118, decerto um 

topônimo referente ao movimento do comércio no referido espaço, principalmente no início 

do século XX. 

Em se tratando de urbanismo, a cidade de Nova Cruz, depois da capital, “foi a 

primeira que teve ruas calçadas a paralelepípedos, na administração do prefeito Antônio 

Arruda Câmara, de fins de 1933 a 1935. Empreendimento que continuou a ser realizado na 

gestão de Mário Manso.” (CÂMARA, 1943, p. 257). Esse evento traz para o campo do 

discurso referente à Nova Cruz mais elementos que compõem sua visibilidade no contexto 

sócio-espacial da região e nos permite a reflexão acerca das relações políticas locais, 

levando-nos a inferir que Nova Cruz estava articulada ao cenário político nacional 119.  

                                                 
117 Logradouro em homenagem à tradicional família Cunha Lima: o Sr. Diógenes da Cunha Lima, paraibano, 
proprietário de uma loja de tecidos, “A Nova Paulista”, na rua Dr. Pedro Velho. Nas palavras do filho 
Diógenes, “a família fixou residência próxima à estação, na década de 40 [século XX], na próspera cidade de 
Nova Cruz.” (Entrevistado em seu escritório de advocacia, em Natal, dias 17/01/2002 e 30/08/2004). 
118 Vintém é a antiga moeda de cobre, de Portugal e do Brasil, equivalente a 20 réis. 
119 Na tentativa de contextualização, descrevemos, resumidamente, o cenário mundial/nacional/local: Na 
década de 30, houve a grande crise do capitalismo (pós-29, quebra da Bolsa de Nova York); a eleição de Júlio 
Prestes para a presidência do Brasil; o assassinato de João Pessoa, governador da Paraíba. Em outubro de 
1930, no cenário político nacional, iniciou-se um largo período em que Getúlio Vargas foi a figura 
predominante. No mesmo ano, aconteceu em Natal, no mês de fevereiro, o Comício da “Caravana 
Democrática” (Aliança Liberal, partido de Antônio Arruda Câmara). Em 1935; Junta Governativa entrega o 
poder a Getúlio Vargas. No mês de novembro de 1935, a Intentona Comunista (MONTEIRO, 2002, p. 299).  

  



  

No jornal A República120, do ano de 1935, lemos às atas das sessões na Assembléia 

Legislativa, em referência à Intentona, dentre elas os discursos do novacruzense, o 

Deputado Djalma Aranha Marinho (Aliança Social) que, mesmo sendo adversário político 

do então prefeito Antônio Arruda (Partido Popular), enfaticamente reitera que “neste 

momento não é a Aliança Social nem o Partido Popular, é o Rio Grande do Norte que está 

de pé na defesa de sua honra e de sua integridade.” 

Há que se lembrar que o campo da história política evidencia, mais do que 

qualquer outro, os laços intrincados entre essa forma de conhecimento e o poder, “os laços 

entre uma história política vivida e uma história política escrita por memorialistas e 

historiadores.” (BORGES, 2003, p.160).Vejamos o relato oral do prefeito de Nova Cruz, 

Cid Arruda, neto do ex-prefeito Antônio Arruda Câmara: 

 

O primeiro calçamento de frente da igreja foi feito pelo meu avô, que foi 
interventor e depois prefeito. Na época existia uma grande polêmica em 
relação ao calçamento, que era sinal do progresso, mas existia também 
uma grande resistência em relação ao calçamento. Na época, muita gente 
achava que o calçamento era coisa pra gente rica, elitista, e os adversários, 
quando ele tinha preparado a terraplenagem para fazer o calçamento, os 
adversários escreveram no piso que os Arruda eram fascistas, comunistas 
[...] 

 

Em 2005, a família Arruda Câmara comemora 90 anos da chegada em Nova Cruz, 

antes mesmo da oficialização desta à categoria de cidade. A despeito de representarem, de 

certa forma, uma “oligarquia contemporânea”121, o período de ascensão sócio - política dos 

                                                 
120 A República. Natal: Typ. d’A República Ano XLVII, p. 6, quarta-feira, 4 de dezembro de 1935. 
121 Os entrevistados de oposição político-partidária utilizam essa expressão sem parcimônia. O termo 
oligarquia tem sido tradicionalmente usado em sentido negativo, devido à influência da classificação 
aristotélica, para a qual a Oligarquia é uma das formas viciadas de constituição. Contudo, por influência da 
teoria das elites, ele foi adquirindo cada vez mais um significado axiologicamente neutro à medida que se foi 
constatando que todos os regimes, mesmo os que se proclamam democráticos, são regidos por oligarquias 
(BOBBIO, 1986, p. 837). 

  



  

 

Arruda coincide justamente com o período de intenso progresso do município, qual seja, as 

décadas de trinta, quarenta e cinqüenta. Esclarecemos que o termo oligarquia se aplica 

quando há uma certa perenidade de um grupo na gestão de poder em um espaço 

geopolítico. Um pequeno grupo, sendo o mais comum deles o familiar. 

Para além disso, esses discursos continuam a gerar valores simbólicos. O trem, por 

exemplo, é freqüentemente lembrado nas propostas de reerguimento econômico do 

município, cada vez mais estimuladas pelas recentes produções escritas por autores 

novacruzenses referenciados nesta dissertação. A linha do trem, por ser outro ponto de 

orientação, bem como marco da memória dos moradores, tornou-se em nossa pesquisa um 

elemento empírico bastante significativo. Assim, passamos a apresentá-la como local de 

passagem hoje, mas que evoca dos novacruzenses representações sobre o passado da 

cidade. 

4.2.3 Seguindo os trilhos 

 
Foto 10- Fórum Municipal Djalma Marinho, 
no Centro Administrativo 
Foto: Abílio Lima, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 - Vista dos trilhos do trem.  
A Casa de Cultura (à esquerda) 
Foto: Abílio Lima, 2004. 



  

A linha férrea é, também, uma via de acesso no Centro da cidade. “É seguindo a 

linha [...] no início à direita”, que nos são apontados pelos transeuntes determinados locais, 

como por exemplo o Centro Administrativo, antigo prédio de propriedade privada da usina 

de beneficiamento do algodão, depois Consórcio Algodoeiro de Nova Cruz Ltda., em 

atividade até os anos 70. O extenso prédio de dois andares foi comprado na administração 

do prefeito Targino Pereira, no final da década de 80. Hoje, funcionam o Fórum Municipal 

Djalma Marinho; fundado em 20 de maio de 1993, na administração do prefeito Vandy 

Ernesto de Andrade; a Secretaria Municipal de Educação, a Biblioteca Municipal Câmara 

Cascudo, entre outros setores públicos. Já os moradores mais velhos, por sua vez, nos 

dizem: “mais adiante, à esquerda, tem a Casa da Cultura, onde era a antiga Estação”. 

Trata-se da Casa de Cultura Popular “Lauro Arruda Câmara”, inaugurada em 2003, 

resultado da parceria entre a Fundação José Augusto e o Governo do Estado122. O prédio 

possui auditório, galeria de arte e biblioteca. 

 
Foto 12 - Casa de Cultura, antiga estação 

Foto: Karla Azevedo, 2004. 

                                                 
122 De acordo com o jornalista Gustavo Porpino,“Nova Cruz, foi a primeira cidade a receber uma Casa de 
Cultura, Instalada na antiga estação ferroviária da cidade, construída em 1833.”( PORPINO, 2003, p. 32-33).  
 

  



  

Seguindo mais à frente - ainda pela linha do trem -, encontramos, bem no alto de 

um lajedo, o cruzeiro, fincado como marco comemorativo do Centenário da Independência 

do Brasil. O cruzeiro é lembrado por alguns como “o lugar onde as escolas se reuniam por 

ocasião do Sete de Setembro”. Assim, o patrimônio edificado possibilita um contato 

coletivo dos cidadãos novacruzenses com referências da memória social.  

 

 
Foto 13 - Cruzeiro sobre a antiga base do silo. 

Foto: Abílio Lima, 2004. 
 

Na dinâmica do processo de construção da memória social, em uma formação 

sócio-territorial, este caráter público do evento das comemorações alusivas à Independência 

do Brasil favorece tendências à socialização hegemônica da Igreja e do Estado, através do 

cruzeiro, um marco “civilizador”. 

No local onde a agência da Caixa Econômica Federal foi construída, existem 

pedras enormes. Tal cenário nos remete a nossa problemática, no que diz respeito a pensar 

que elementos simbólicos estão presentes no discurso sobre a história da cidade. Um 

símbolo contemporâneo de “civilização” como um banco, representando desenvolvimento 

econômico, e aquelas pedras seculares, evocando o externo, o selvagem compondo a 

mesma paisagem. Há quem diga que, do alto delas, “um frade, através de celebrações no 

  



  

local onde este animal vivia [referindo-se à anta], na última missa, já sem esperança, este 

animal ‘estourou’ e desapareceu [...] em frente à CEF. Foi então erguido um cruzeiro em 

agradecimento a Deus [...].”123

Na oralidade, especialmente, as temporalidades, espacialidades e os elementos que 

as constituem se misturam. Ora, o prédio da Caixa Econômica Federal (CEF) de Nova Cruz 

só foi construído em 1978. Temos, portanto, transferências, projeções, a partir da memória 

dos pais da entrevistada ou ainda do que ela já lera deste mito de fundação. À luz de Pollak 

(1992, p. 202), ocorre então uma “projeção de outros eventos. Uma confusão entre fatos 

ligados a um acontecimento similar”. 

Ainda no Centro, na parte mais elevada, próximo ao casarão dos Arruda Câmara, 

na Praça Dix-Sept Rosado, há o prédio, ou que restou dele, do que foi o Comercial Atlético 

Clube, fundado nos anos 50, lembrado pelos novacruzenses como “o lugar do tradicional 

baile de gala do dia primeiro de janeiro.”124 e também dos bailes de carnaval. Salientamos 

que o clube privado era freqüentado pelos (sócios) mais abastados da cidade e pelas 

lideranças políticas. 

 

Foto 14 - Comercial Atlético Clube 
Foto: Karla Azevedo, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
123 Vera Lúcia G. Bezerra, diretora escolar, 50 anos, entrevistada em 2004, em Nova Cruz (informação por 
escrito). 
124 Gilson Felipe, 61 anos, filho de D. Maria Leonor, entrevistado em 14/07/05, em Natal. 

  



  

4.3 NO CENTRO DA CIDADE: “A PARTE BAIXA” 

 
Por trás da estação ferroviária, ao lado esquerdo da linha férrea, é 

topograficamente a parte baixa, no centro da cidade, onde encontramos o prédio (só as 

paredes) do segundo cinema da cidade. Também conhecido pelo pitoresco nome “cinema 

do padre”, uma referência ao antigo “cinema Arruda Câmara”, adquirido pela paróquia de 

Nova Cruz, na década de cinqüenta, renomeado “Cine Papa Pio XII”. De acordo com a 

memória privilegiada do sobrinho dos antigos donos, Leonardo Arruda Câmara125, “o 

cinema da travessa Arruda Câmara, com a rua Pres. Getúlio Vargas, foi construído por 

Ruben Arruda e Ivan Arruda, meus tios, no pós-guerra. Depois ficou só com tio Ruben, 

com o nome de Cine Curimataú”.  

O outro cinema, pioneiro, era próximo à igreja matriz, cujo fundador e proprietário 

foi Odilon Amâncio Ramalho126, pai da novacruzense Noilde Ramalho, diretora da Escola 

Doméstica de Natal, desde 1945. Com nostalgia lembrado, coletivamente, por D. Donzinha 

e “Seu” Zé Fernandes:  

José Fernandes: O cinema era mudo e, perante a projeção, Deca tocava 
no clarinete, tocava a valsa “Royal Cinema”. 

Donzinha: cinema mudo! Do pai de Noilde e Haidê Ramalho. 

No final dos anos 1910, o cenário da cidade, na descrição da imprensa local, 

mostra a existência de estabelecimentos comerciais (por toda a extensão da rua Dr. Pedro 

                                                 
125 Em 2ª entrevista, no dia 07/07/2005, em Natal. 
126 Odilon Amâncio Ramalho nasceu em Tacima - PB, em 1892 e faleceu em Natal, no ano de 1983. 
Conforme Lima (2004, p. 50), ele foi um empreendedor e um pioneiro. Nas primeiras décadas do século XX, 
instalou em Nova Cruz a Empresa Força e Luz. De modo similar, foi por sua iniciativa que os novacruzenses 
conheceram o cinema e o telefone. De acordo com o autor da biografia de Noilde Ramalho,“a luz elétrica, 
somente das 19 às 22 horas, era uma benesse e os novacruzenses se orgulhavam de já possuir um grande feito 
da nova tecnologia: o cinema mudo [...]”. Foi prefeito intendente de 1919 a 1923 (SILVA, 2000). 

  



  

Velho) e a inauguração do cinema Ferreira Chaves (na mesma rua), símbolos do progresso 

da ainda Vila de Nova Cruz. Do jornal “A Liberdade”127, transcrevemos o seguinte registro: 

Cinema Ferreira Chaves128

Tivemos antes de hontem e com regular assistência a extreia de casa de 
diversão, de propriedade dos snrs. Odilon Amancio & Cia. Felicitamo-nos 
a nós mesmos por mais este melhoramento em Nova Cruz [...] Parabéns à 
família de Nova Cruz, com a instalação do cinema Ferreira Chaves. 

 

Outra contextura em referência a esse meio de lazer e cultura na “próspera” cidade 

de Nova Cruz é bem expressa pela narração de Lindalva Bezerra, que viveu 48 anos em 

Nova Cruz. Hoje, viúva de Paulo Bezerra, mora em Natal. A narrativa é de caráter pessoal, 

foi entregue a mim por escrito, das mãos de D. Lindalva, lida e “interpretada” pela mesma, 

em plena festa da colônia novacruzense, em julho de 2005, por ocasião do lançamento do 

livro de Teresinha Arruda Câmara. O ambiente era bastante propício para tantas revelações, 

com boa parte de seus personagens ali presentes. Por isso, vou transcrevê-la mais 

longamente, inclusive porque nos permite entrar, de forma mais realista, no Cine Éden:  

Eu morava em Campestre, nasci em dezesseis do dois de 1922. Servia ao 
Estado como contratada na sala de aula. Conheci um rapaz, Paulo Bezerra 
Souto, em um baile de carnaval, em Nova Cruz [...]. Este amor durou seis 
anos. Casei-me no dia vinte e oito de agosto de 1948. Ele possuía um 
cinema com o nome de Éden, com duas máquinas, duzentas poltronas e 
uma área para os que não podiam pagar um bilhete completo; pagavam 
meia. Um palco muito bonito, onde os colégios usavam para fazer peças 
de teatro, reuniões etc. Tínhamos um cenário muito bonito [...] para 
qualquer ocasião. As reuniões políticas eram lá. Este cinema era do 
proprietário Odilon Amâncio. Paulo freqüentava todas as noites. Era um 
cinema mudo. Um dia ele ofereceu para Paulo Bezerra comprar, ele disse 
que não tinha condições. Esse empresário disse: eu vou viajar até o 
Recife, você me arranja qualquer importância, depois acertaremos. Ele 
arranjou com o pai e fez o que pôde, até quebrou um minhaeiro (sic) de 

                                                 
127 Tivemos acesso, no arquivo do IHGRN, ao nº 71, ano III, de 01/07/1917 e ao nº 173, de 1919. A 
LIBERDADE. Diretor e proprietário, Ernesto Belmont; L. Costa Andrade, redator-chefe. Uma publicação 
semanal de Nova Cruz , circulando a partir de 1914. 
128 Joaquim Ferreira Chaves (bacharel), senador da república (1900-1914), governador do Estado, eleito pela 
segunda vez, em 1914 (LYRA, 1998, p. 345). 

  



  

prata e arranjou dois mil réis Ele tomou conta. Era mudo. Ele comprou 
um gerador, botou luz em um trecho que ligava o cinema. Toda diversão 
de Nova Cruz era este cinema e o encontro dos namorados. Era o ponto da 
noite novacruzense. Ele tinha o maior zelo com tudo. Religiosamente, ele 
alugava o filme “A Paixão de Cristo”, na Semana Santa. Vinha transporte 
de gente do interior assistir. Acontecia que casais compravam cinco 
ingressos para assistir várias vezes. Tínhamos um disco chamado o 
Guarani. Este era o sinal que ia começar o filme. Apareceu um senhor de 
Guarabira, trouxe um cinema, nos prejudicou bastante, porque o aparelho 
era mais bonito mais moderno. Por esta razão, Paulo começou a perder o 
gosto. Ele foi muito bom para todo mundo. Eu ficava no caixa, foi o 
tempo que vi mais dinheiro na nossa vida. Até um cofre fui forçada a 
comprar, para guardar todo dinheiro. Uma coisa que ficou na história... na 
frente do cinema tem três bancos ao lado da igreja. Ficavam seis a oito 
adolescentes filhos do papai, sem ter o dinheiro da entrada. Quando 
terminava a música O Guarani, Paulo dava sinal para eles entrar. Ainda 
hoje recebi agradecimento por este ato, por Luis Eduardo Carneiro [ex-
Secretário Estadual de Educação], que era um daqueles rapazotes. 
Trabalhavam com o Sr. Odilon, José Birro e Zito. Um era operador das 
máquinas o outro fazia serviço gerais. Todos eficientes, honestos, 
trabalharam até Paulo sair do cinema. Quando passava um filme que 
tivesse cena de sexo,“Seu” Paulo só deixava entrar os homens. Quando 
passava Hércules, Tarzan, O Corcunda de Notre Dame e outros... faroeste 
era casa cheia, muitas vezes ficava gente do lado, porque não comportava 
tanta gente.Todos os jovens se reuniam na frente do prédio, namorando. 
Era o prédio mais bonito nesta rua. A frente na Rua Pedro Velho, os 
fundos no outro quarteirão. 

[...] 
Não tinha água. Ele construiu uma cisterna muito grande no quintal, para 
o consumo do prédio. Foi a primeira coisa que destruíram. Entupiram com 
metralha. Faz pena como se encontra este prédio que Paulo zelava tanto. 
Tínhamos, como vizinho, Alfredo Santana, do lado direito; do lado 
esquerdo, “Lula da Padaria”. Os filmes eram alugados em João Pessoa, 
vinham através dos trens, os próprios funcionários se encarregavam de 
trazer. Pagávamos a eles uma gratificação. Os pais de Paulo, Manoel 
Ursulino Bezerra e Júlia da Silva Bezerra, moravam na rua Barão do Rio 
Branco [...], comerciantes muitos anos. O Éden foi vendido a “Lula da 
Padaria”. Ele não utilizou para nada, vendeu a Fátima Lapenda. Ela tinha 
planos de fazer um shopping;,botou a baixo começou a construção. 
Infelizmente não pôde fazer. Abandonou e está completamente 
abandonado. Ele ficou muito triste depois que vendeu. Tinha outro 
cinema, esse era falado e colorido. O primeiro dono era o padre Pedro, 
que passou para o irmão de Lauro Arruda, Rubem. Dele passou para um 
rapaz chamado Geraldo da Relojoaria129. 

[...] 
Paulo nasceu em 04.07.1917. Ele faleceu há 7 anos, em 1998. 

Lindalva Andrade Bezerra, 83 anos. 

                                                 
129 Geraldo Antônio de Oliveira. 

  



  

É válido dizer que desde então não há cinema em Nova Cruz, tampouco um hotel, 

símbolos outrora do desenvolvimento sócio-econômico, sobretudo numa cidade do interior. 

Será que esse “declínio” é praga dos antigos missionários avessos à modernidade que por 

tantas vezes estiveram em Nova Cruz, especialmente, no mito da origem do nome da 

cidade?  

Reconhecemos uma identidade católica por meio da representação institucional, da 

prática ritual e dos atos de consagração (GIL FILHO; GIL, 2001). A identidade religiosa 

seria uma construção histórico-cultural, socialmente reconhecível do sentimento de 

pertença religiosa. Por exemplo: as vindas de Frei Damião à Nova Cruz (1936, 1937 e 

1947) são também elementos simbólicos nos discursos de construção da identidade local. 

Afinal, o mito de fundação liga-se à presença missionária na cidade que abriga o colégio N. 

S. do Carmo, das irmãs franciscanas130, cujo fundador, Frei Caetano de Messina, pertence, 

no Brasil, à mesma Ordem do Frei Serafim de Catania, ambos missionários capuchinhos do 

chamado “Segundo Império” (PRIMERIO, 1937, p.273), a que aludimos no capítulo 

anterior. 

Nas falas, como a de “Seu” Baltazar, a seguir, em geral sem precisão de datas e até 

confusão de fatos e personagens, “as Santas Missões”, sejam com os frades do século XIX 

ou o Frei Damião, representam “o carisma da vida evangélica e fraterna que incrementa a 

implantação da Ordem.”(ZAGONEL, 2001, p.10). Dupla ordem, bem entendido, pois o 

incêndio, na então Rua Djalma Dutra, que ficou conhecida por Rua do Fogo, é atribuído a 

                                                 
130 Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho. Fundada em 1853, no Agreste 
Pernambucano (LORETO MELO, Irmã. 2003) 

  



  

uma desobediência ao frade Pio Giannotti de Bozzano, o Frei Damião, dos Capuchinhos do 

Recife. Conta-nos131 o velho engraxate, “Seu” Baltazar:  

Em 1936, Frei Damião, na primeira missão que ele veio aqui [...] tinha um 
cinema. Na hora da bênção [...] ligou lá dentro uma vitrola [...] um 
zoadeiro [...] Meu padrinho disse: ‘meu filho vá dizer àquele rapaz que 
baixe o volume enquanto eu digo aqui as bênçãos’ [...]. O dono mandou 
dizer ‘ele não manda lá, aqui quem manda sou eu’ [seu Baltazar faz uma 
voz forte, tentando imitar o dono do cinema]. Meu padrinho Frei Damião 
fez assim [como um sinal da cruz], aí deu um estouro [...] pegou fogo... 
não tem quem queira aquele canto.... acabou-se cinema, pegou fogo tudo”. 

 

 
Foto 15 - Frei Damião aos 38 anos de idade, em 1936 

Fonte: Acervo de Euzébia Bahia de Vasconcelos 

                                                 
131 Em Ferreira (1986, p. 462, grifo nosso) narrar é descrito tanto como “expor minuciosamente, contar, 
relatar, referir” como “pôr em memória, registrar, historiar”. 

  



  

Conforme a maioria dos entrevistados, o incêndio aconteceu numa fábrica de 

fogos de artifício, no fim da mesma rua do cinema, “no dia 17 de maio de 1955, conhecida 

como a Oficina de Passinho” (DELGADO, 2005, p. 273). Provavelmente, esta versão 

fantasiosa de “Seu” Baltazar deve-se ao temor dos apregoados “castigos” de Frei Damião - 

de quem ele diz ser muito devoto - para com os desobedientes à Lei de Deus. Em um relato 

publicado na Revista Manchete, de 1974, autoria de Ricardo Noblat, com o sugestivo título 

“O exorcista” 132, encontramos a reificação desse temor/ respeito a um jovem de 38 anos de 

idade (quando da primeira missão em Nova Cruz) que: 

quando prega, exige o mais absoluto silêncio e invoca, com freqüência, o 
demônio contra aqueles que conversam ou não prestam atenção no que 
diz. ‘Olha o capeta, comadre, cale a boca, olhe o capeta’ - esbraveja numa 
voz muito rouca onde o tempo não apagou o sotaque italiano. 

 

Há ainda, no entorno da estação, na rua Presidente Getúlio Vargas, o prédio - 

aguardando espólio - do Hotel Cosmopolita, o Banco do Brasil (BB), a Central do Cidadão, 

onde era a antiga Pensão de D. Joaninha, sogra do político fundador da União Democrática 

Nacional (UDN), em Nova Cruz, nos idos de 1946, o Sr. Adauto de Carvalho e, mais 

adiante, no alto e em destaque pela forte cor azul, o edifício sede da Prefeitura Municipal de 

Nova Cruz, construído nos anos 1930 pelo prefeito Antônio Arruda Câmara, ampliado nos 

1990 pelo prefeito Targino Pereira. A observação desse espaço nos possibilitou flagrar 

elementos interessantes da política local: o nome do palácio sede é uma homenagem ao seu 

fundador, Antônio Arruda Câmara; o busto em frente é do ex-prefeito Luiz Moreira, ainda 

vivo e morando em Nova Cruz. Ambos os “monumentos” ficam na praça Dix-sept 

                                                 
132 Disponível em: < http://www.noblat.ultimosegundo.ig.com.br/ noblat/upload>. Acesso : 29 jul. 2005. 

  



  

Rosado133, outrora praça João Pessoa134. Pensar esses logradouros e tantos outros em Nova 

Cruz é pensar o nome das coisas, o nome do domínio. Para Macêdo (2005, p. 124), “o ato 

de delimitar é um ato de poder e de otimização desse poder. E é movido pelo interesse de 

domínio que se procede à nomeação dos espaços”. As falas predominantes nesse esforço de 

nomeação são daqueles que legitimados pelo discurso do poder, necessitam desenhar seu 

espaço de performance política, social e econômica.  

A cidade de Nova Cruz, nas décadas de 20 e 30, crescia economicamente - 

notemos a proximidade com a Paraíba, o fato de ser o primeiro ponto de parada, no Estado, 

da linha férrea vinda de Pernambuco e o comércio de compra e venda de gado 

impulsionado pela expressiva feira semanal – e atraía muitos comerciantes, fazendeiros e 

viajantes. Daí a importância de se ter locais para hospedagem e refeições, como a Pensão 

de D. Joaninha e a Pensão de D. Leonor. Na opinião de Leonardo Arruda : 

O hotel tradicional de Nova Cruz não é esse daí não [referindo-se ao 
Cosmopolita]. Era o Nova Cruz Hotel, vizinho lá de casa [o belo casarão 
dos Arruda Câmara, no Centro, próximo à sede da Prefeitura e a linha 
férrea] que foi de “seu” Luiz Maciel[..]. Onde hoje é a Central do 
Cidadão, antigamente era a pensão de D. Joaninha, mãe de Alice de 
Carvalho135. O Nova Cruz hotel, quando eu conheci, era de dona Maria 
Leonor. 

Para tecer as narrativas sobre a cidade, o desafio é o agenciamento de diversas 

informações. Muitos nomes são trazidos à baila pelos interlocutores que indicam e cobram 

                                                 
133 Homenagem ao primeiro mossoroense a chegar ao governo do Rio Grande do Norte pelo voto direto, 
morto em 12 de julho de 1951, pela madrugada, depois de decolar do aeroporto de Parnamirim, rumo ao Rio 
de Janeiro. Dix-sept Rosado, assessores de imprensa e outros funcionários ligados ao seu governo foram 
vítimas de turbulência na asa do avião DC3 da Linha Aérea Paulista. Disponível em: 
<http://www.icone.inf.br/govdsrosado/menuhtm> Acesso em : 29 jul. 2005. 
134 João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque nasceu na cidade de Umbuzeiro, Estado da Paraíba, em 24 de 
janeiro de 1878. Era sobrinho de Epitácio Pessoa, que chegou à Presidência da República, na década de 1920. 
Eleito a 22 de junho de 1928, governador do Estado da Paraíba, foi empossado quatro meses depois. Era chefe 
do Partido Republicano local. Sobrevindo a sucessão presidencial do Presidente da República, Washington 
Luiz, foi o seu nome indicado pela Aliança Liberal, candidato à Vice-Presidência da República, quando foi 
assassinado na cidade do Recife. 
135 Esposa de Adauto de Carvalho, líder político da UDN, em Nova Cruz. 
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do pesquisador ir à busca de certas pessoas, sob o argumento de que essas (as indicadas) 

são testemunhas desse tempo de abastança da cidade. Assim chegamos a D. Maria Leonor 

Felipe, viúva do Sr. Manoel Felipe Neto, o “Seu” Nezinho, dono da Pensão Sertaneja, na 

Rua Dr. Pedro Velho, onde começaram com serviço de mercearia e restaurante e alguns 

poucos quartos. Trajetória que coincide, resguardadas as devidas especificidades, com a do 

Sr. Dioclécio Nunes e D. Bita. A Pensão de D. Leonor, como é lembrada, passou , digamos 

assim, a ter uma filial. Sinal de crescimento nos negócios, arrendaram de Luiz Maciel a 

casa que foi o Nova Cruz Hotel até os anos 1960. Onde hoje é a Central do Cidadão, era a 

dependência (o anexo) do hotel. Hóspedes como Djalma Marinho ou o fazendeiro José 

Paulino, da Paraíba, “faziam as refeições no prédio principal e desciam para a dependência, 

onde ficavam os dormitórios.”136

Em referência ao Cosmopolita Hotel, há algumas particularidades recorrentes nas 

entrevistas: lá - quando era casa - moraram os dois irmãos que viriam a ser reitores da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): Daladier e Diógenes da Cunha 

Lima. Assim, nos descreveu , com precisão de detalhes, D. Bita:  

tinha só dois vãos e um corredor no meio [...] em um ensaiava a banda 
municipal, no outro era depósito de madeiras [...] lá pelos anos 60, Lauro 
Arruda Câmara [prefeito, proprietário do prédio e quem deu o nome ao 
hotel] alugou ao meu marido, Dioclécio Nunes...morei lá 46 anos, até o 
ano 2000, após a morte de Dioclécio [...]137.  

Próximo à agência da Caixa Econômica Federal, descendo uma ruela, chega-se à 

Rua Campo Santo. Uma alusão ao cemitério existente no local, “destruído pela cheia de 

                                                 
136 Meus sinceros agradecimentos aos filhos de D. Leonor, Gilson e Gessy Felipe, que foram o “eco” das 
lembranças da matriarca, hoje aos 98 anos de idade. 
137 Este é um trecho da conversa informal no dia 21/09/04, com Severina Naide Nunes- D. Bita, 69 anos, 
viúva do ex- proprietário do Hotel Cosmopolita , sito à rua Getúlio Vargas, nº 52, Centro. As informações 
foram complementadas pela nora, com quem ela mora, Maria Evilene dos Santos Lima, diretora da E. M. 
Nestor Marinho. Em entrevista gravada, dia 14/03/05, tais informações foram ratificadas e pormenorizadas, 
por D. Bita. 

  



  

1924”. Um topônimo paradoxal para o lugar que foi palco do meretrício da cidade, da tão 

citada Rua do Sapo, que recentemente ganhou até praça alusiva ao nome sugestivo. A 

propósito, o topônimo está ligado às cheias do Curimataú. Afinal, dizem os novacruzenses, 

“só sapo ficaria por lá, tamanha invasão das águas”!  

 

 
 

 
Foto 16- Praça alusiva à Rua do Sapo 

Foto: Karla Azevedo, 2004. 
 

Um número significativo dos moradores mais antigos138 reside na “parte alta da 

parte baixa”, ou seja, no Centro, do lado direito da linha férrea, ladeira acima. “Mudaram-

se para lá, após a enchente de 64”.  

A parte alta e a parte baixa da cidade não tiveram sempre essas 
denominações. Isso aconteceu após a transferência da feira que acontecia 
no centro histórico da cidade (parte baixa, por ser próxima ao rio) para o 
Alto de São Sebastião (o mais antigo e populoso bairro). Como o 
crescimento da cidade ocorreu em direção à parte geograficamente mais 

                                                 
138 D.Donzinha, Sr. Alfredo Ângelo, Sr. José Fernandes, Sr. Ivan Lúcio, D. Dalva Manso, Sr. Brás Orrico, Sr. 
Brás Orrico , Sr. Luiz Moreira, D. Nevinha Torres.  

  



  

alta da cidade, naturalmente a população passou a usar essas 
denominações. Socialmente ocorre o contrário: as famílias mais 
tradicionais da cidade instalaram-se na parte baixa e as pessoas de classe 
social popular e novatos - só havia espaço lá para a cidade crescer no 
sentido de construção de moradias - na parte alta de Nova Cruz139. 
  

Na parte alta do Centro, limite com o bairro Alto das Flores, encontramos a praça 

Barão do Rio Branco, o colégio privado Nossa S. do Carmo (Ordem dos Capuchinhos), a 

Escola Estadual Alberto Maranhão e os Correios – construído no terreno onde existiu o 

Grupo Escolar Alberto Maranhão, a escola pública mais antiga da cidade. Já descendo em 

direção à linha do trem e à caixa d’água, vemos a casa do Sr. Odilon Amâncio Ramalho - a 

primeira casa de Nova Cruz que teve água encanada e era iluminada com energia elétrica a 

motor - e quase em frente à antiga residência dos Ramalho, ainda resistem ao tempo as 

árvores trazidas pelos italianos, no final do século XIX, assim descrito por Ilvaita:  

 

Os pés de fícus foram trazidos por imigrantes italianos e plantados na 
rua 15 de Novembro, onde eles moraram, e na praça Barão do Rio 
Branco. As árvores da 15 de Novembro foram cortadas, por ocasião da 
chegada da luz elétrica. Devido à fiação, a prefeitura e a COSERN 
resolveram eliminá-las. As [árvores] da praça Barão do Rio Branco foram 
tombadas pelo atual juiz da vara criminal, Dr. Vivaldo Otávio Pinheiro. 
Os descendentes desses italianos residem próximo à praça Barão do Rio 
Branco [...]Sr. Brás Orrico e família. 

 
 

Os símbolos funcionam como uma espécie de código de linguagem que identifica 

a cidade. Muitas vezes, mesmo sem muitas certezas, são acionados símbolos que a 

singularizem, que a diferenciem de outras cidades, como por exemplo a marca da presença 

de imigrantes europeus, do final do século XIX. De acordo com Dona Itália Orrico, filha do 

italiano Miguel Orrico, realmente as árvores foram trazidas, “ainda pequenitas”, pelos seus 

                                                 
139 Informação por escrito da professora Maria Ilvaita Costa, 50 anos, filha de d. Donzinha, uma das 
moradoras mais antigas da cidade. 
 

  



  

familiares, mas não da Itália, como parece crer a ênfase dada ao fato, e sim da Paraíba, pois 

fora um simples presente de despedida de um amigo para a família Orrico. 

 

 

4.4 “SUBINDO” À CIDADE 

 
De volta à Avenida Assis Chateaubriand, após a rampa - sobre a linha férrea - 

conhecida pelos moradores como “a rampa da Chateaubriand,” a qual, de acordo com 

Ilvaita, “foi conseqüência da construção [asfalto] da avenida, pois antes [da atual 

administração] não havia essa adaptação para o pedestre”, temos, à direita, os galpões 

antigos das usinas de algodão e a Escola Municipal Nestor Marinho, prédio que também 

abriga a Escola Estadual Maria do Carmo Bezerra, onde entrevistei D. Euzébia Bahia 

Vasconcelos - uma das educadoras mais antigas da cidade. No mesmo local, foram 

entrevistados o poeta popular Domingos Matias e o professor Pedro Marinho, autor do livro 

Nova Cruz: retrato de uma História. Subindo à avenida, saindo do bairro Alto das Flores e 

já no bairro São Sebastião, encontramos a casa do Sr. Antônio Matias. 

Uma peculiaridade toponímica: esse pedaço é conhecido, entre os moradores, por 

“Morumbi”, uma referência ao bairro nobre da capital paulista, de belas e modernas casas. 

Aqui utilizamos a categoria “pedaço”, referenciados em Magnani (2000, p. 32), uma vez 

que, para o antropólogo, é pedaço “quando o espaço - ou segmento dele – torna-se ponto de 

referência para distinguir determinado grupo”. 

A avenida Assis Chateaubriand termina - como começa - em um cruzamento, com 

uma outra grande avenida: a Frei Serafim de Catania. Esta forma um semicírculo em torno 

dos bairros São Sebastião, São Judas Tadeu e Santa Maria Gorete. E, de acordo com Ilvaita 

Costa, o nome da avenida 

  



  

 

[...] foi em homenagem ao frade que exorcizou, segundo a lenda, a anta 
esfolada. Antes [a rua], era conhecida como o ‘rabo da gata’, uma forma 
pejorativa de denominar a periferia da cidade. Na década de setenta, na 
administração de José Peixoto Mariano, é que recebeu a atual 
denominação. 

 

Apreendemos das caminhadas, conversas e entrevistas que nos possibilitaram, 

neste capítulo, uma tímida descrição etnográfica de como os homens vivem num espaço, 

situam-se nele, ocupam lugares. Este espaço comumente é visto como algo pronto e 

acabado, quando, de fato, ele é resultado de uma dinâmica, é repleto de historicidade. Só na 

aparência ele é estático, pois em si está constantemente sendo construído. Conhecer o 

espaço e entendê-lo é observar esta dinâmica, é percebê-lo em construção, mais do que 

aceitá-lo como definitivo e acabado. No entanto, é preciso, para isso, “rompermos com as 

transparências dos espaços e das linguagens, pensarmos as espacialidades como acúmulo de 

camadas discursivas e de práticas sociais [...].” (ALBUQUERQUE JR, 1999, p. 23). 

Não aceitando a premissa tradicional dos estudos sociais “ajustar o indivíduo ao 

meio em que vive”, e avançando no sentido de entender que o espaço é construído pelos 

homens que vivem nele, deve-se reconhecer que é possível construir o espaço, e que a 

forma como esse espaço se apresenta, no momento atual, é o resultado da história de quem 

nele vive e do como vive nele, por exemplo, a formação dos bairros ou o nome das ruas e 

avenidas em Nova Cruz.  

  



  

Assim, tentamos, até aqui, demonstrar que existem na cidade de Nova Cruz 

determinados espaços privilegiados, carregados de simbolismo no que diz respeito à 

memória coletiva dos moradores140. 

Por termos percebido, durante a pesquisa de campo, a importância desses espaços para 

a história e a memória da cidade de Nova Cruz, discorreremos, nas páginas seguintes, a partir 

das falas dos novacruzenses entrevistados, sobre os marcos da memória. 

 

4.5 NOVA CRUZ NAS LINHAS DA MEMÓRIA 

 
Nossos interlocutores retiram de um tempo pretérito alguns fatos, escolhendo-os 

para responder às demandas do presente. Isto significa afirmar que as memórias não são 

meras fantasias. Elas (as memórias) são vividas como lembranças, comemoradas como tais 

e guardam um elo, ainda que não linear, com os tempos de outrora. “É uma corrente de 

pensamento contínuo [...] já que retém do passado somente aquilo que ainda está vivo ou 

capaz de viver na consciência do grupo que a mantém.” (Halbwachs, 1990, p. 81). 

No primeiro tópico, apresentaremos a Nova Cruz dos anos 20 a 70 (século XX), 

época que denominamos a “era da abundância” e os moradores mais antigos de “a cidade 

do já teve”. No segundo, trataremos de um tempo pretérito, inserido em um espaço: “os 

marcos da memória: cartografia simbólica da cidade” que dizem respeito à economia, à 

política e às formas de sociabilidade de Nova Cruz.  

Os trechos das entrevistas que apresentaremos no referido tópico tratam dos 

marcos da memória, aqueles que a memória dos nossos interlocutores selecionava mais 

espontaneamente, como o trem, a feira, o silo e a cruz. 

                                                 
140 Entendemos , à luz de Jodelet (2001), que a representação, como um processo mental, carrega sempre um 
sentido simbólico. 

  



  

4.5.1 A era da abundância 

 
A temporalidade, via de regra, é necessariamente inscrita na idéia de 

desenvolvimento. Mas quando se pensa em desenvolvimento, essa temporalidade é mais a 

de um presente voltado para o futuro e, nesse movimento, o futuro será construído da 

memória do passado. A questão da memória se torna pertinente para nosso estudo, uma vez 

que esta, unindo de forma dialógica o passado, o presente e o futuro, pode servir para 

estabelecer formas de vida sem ruptura brutal, respeitando um presente que encontra 

fundamentação no passado. Os trechos que aqui apresentaremos podem corroborar para 

pensarmos o modo como os indivíduos e os grupos se situam dentro de seus espaços de 

vida e como se ligam a eles (os espaços), na cidade. 

O município de Nova Cruz foi um grande produtor de algodão arbóreo nas 

décadas de 40 a 60 (século XX)141, como nos relatou a professora Ilvaita Costa: 

 

Até a década de 70, o algodão era a principal produção agrícola do 
município. Antes da “era do bicudo”, Nova Cruz exportava o algodão já 
beneficiado para outros países e tinha lugar de destaque na referida 
produção, porque era produtor do algodão de fibra longa, o mais 
valorizado. Havia uma usina de descaroçamento e beneficiamento já 
entregando o algodão em fase de “pluma” e uma usina que utilizava o 
caroço para a fabricação de óleo e da “torta” (alimento para o gado). Todo 
o comércio da cidade girava em torno das safras anuais do algodão, 
inclusive os eventos sociais, tipo bailes, eleições de rainhas do algodão 
etc. Com a praga do bicudo no final dos anos 70, as usinas foram 
desativadas e o Consórcio Algodoeiro desfeito142. 
 

Há o caso emblemático do Brasil, que passou do posto de um dos maiores 

exportadores de algodão, antes da década de 80, para o de maior importador, depois da 
                                                 
141 Em conformidade com os autores da Geografia e da História já citados. Para dados sócio-econômicos, 
entre outros do município de Nova Cruz/RN, consultamos o site oficial da Prefeitura Municipal 
www.achetudoeregiao.com.br/RN/nova cruz.htm e do Governo Estadual, www.rn.gov.br/secretarias/idema, 
bem como documentos da Secretaria de Administração e Planejamento, da Prefeitura Municipal de Nova 
Cruz e da Fundação IBGE/RN, que contêm dados estatísticos atualizados. Consulte-se Câmara (1943). 
142 Informação por escrito da professora Maria Ilvaita Costa, 50 anos. 
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introdução do bicudo (Anthonomus grandis) do algodoeiro, em 1982. O inseto causou 

grande impacto na economia nacional e na do Rio Grande do Norte, com a destruição quase 

total de lavouras de algodão143. 

Devido à cultura do algodão, o município de Nova Cruz atingiu uma relativa 

expressão econômica na região do Agreste Potiguar, sobremaneira em meados do Século 

XX, o que também contribuiu, assim como a atividade pecuária e comercial, para a 

conhecida denominação de “rainha”. Recorremos, mais uma vez, à descrição do município, 

nos idos de 1941-1942, feita pelo historiador e político local Anfiloquio Câmara, a 

propósito do desenvolvimento do comércio em Nova Cruz: 

O comércio do município vem se desenvolvendo animadoramente [...]. Na 
cidade de Nova Cruz contam-se três armazéns de estivas em grosso, doze 
lojas retalhistas, cinco de miudezas em grosso e a retalho, trinta e uma 
mercearias (CÂMARA, 1943, p. 256). 

 

Atualmente, o setor agrícola representa o sustentáculo da economia de Nova Cruz, 

uma vez que o município tem 28,6% de sua área territorial ocupada, predominantemente, 

por lavouras do algodão herbáceo e mandioca144. Salientamos que a atividade pecuária é 

bastante expressiva e tradicional na Região Agreste, presente desde o século XVIII, 

conforme citamos anteriormente, constituindo-se de um importante centro de produção 

leiteira do Estado do Rio Grande do Norte145. 

                                                 
143 Sobre a cotonicultura no RGN, consulte-se Macêdo (2005). 
144 A respeito das culturas permanentes, consultamos os Censos Agropecuários dos períodos em questão, 
disponíveis em:< http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso: 02 de maio 2005. 
145 Em conformidade com o formulário do Projeto de Formação Continuada de docentes das séries iniciais do 
Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de Nova Cruz, 2003. In: Anexo 2 (Justificativa do Projeto). O 
município possui um rebanho efetivo de 11.334 bovinos, 540 eqüinos, 232 muares, 913 suínos, 988 ovinos e 
559 caprinos. É interessante destacar que esses números, em 1940, eram mais expressivos, conforme Câmara 
(1943, p. 254-255), num total de 52.063 cabeças. Os principais criadores e donos de propriedades agrícolas, 
cujos descendentes foram entrevistados e/ou citados nas entrevistas, por nomearem logradouros da cidade, são 
segundo Câmara, op. cit. : Luiz José Moreira, Antonio Cleofas da Silva, Alfredo Santana, Otaviano Pessoa, 
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Apresentamos a seguir um trecho da extensa entrevista com o Sr. José Fernandes, 

o Sr. Alfredo Ângelo e D. Joaquina Tavares da Costa - realizada em 2002, na casa de D. 

Donzinha, e também entrevistas realizadas individualmente, em 2004. Todas apontam para 

as representações dos moradores que buscam justificar o título de Rainha do Agreste, (re) 

nomeando-a de cidade do já teve, sem citarem o desenvolvimento ainda significativo hoje, 

como mencionamos acima. Quando muito, alguns se referem à atual administração, ao 

dizerem que “agora é que Nova Cruz está recomeçando...porque estava parada no tempo”. 

D. Donzinha: Olhe, eram nove noites de festa, hoje é só uma...tinham 
duas bandas de música, hoje só tem uma, mas é uma escola que tem [...] 
Carnaval de arromba! Acabou-se bloco de rua. Sr. Alfredo Ângelo: Nova 
Cruz tinha fábrica de café, de fubá, de algodão, de bebida, óleo vegetal 
[...] Sr. José Fernandes: Lembra do Óleo Presidente? Era feito aqui. P. 
Quer dizer que era assim uma cidade do já teve como D. Donzinha fala. 
D. Donzinha: é do já teve...Sr. José Fernandes: Três curtumes, três 
fábricas de bebidas...fabricava o melhor vinho tinto. D. Donzinha: Sabe 
quantas casas de comércio de tecido? Quinze! Sr. José Fernandes : 17 
sapatarias D. Donzinha: Sim, acabou-se o trem, Sr. José Fernandes : É, 
aqui tinha de tudo, não faltava nada. 

D.Donzinha- Joaquina Tavares Costa, 74 anos; Sr. Alfredo Ângelo 
Filho, 74 anos e Sr. José Fernandes de Oliveira, 74 anos. 
 

Complementemos nossa argumentação com outros trechos das entrevistas 

realizadas em 2004. Das temporalidades que observamos nas falas, vale dizer que estas 

referências não representam o hoje, mas épocas pretéritas. Um tempo cuja demarcação é 

uma lembrança pessoal. Conforme Pollak (1992), não há uma história/cronologia 

verdadeira ou falsa; há cronologias plurais e diferenciadas. Uma polifonia das datas fixadas. 

 

Nova Cruz foi considerada a Rainha do Agreste. Aqui tinha um comércio 
muito bom [...] Nós tínhamos aqui duas fábricas de algodão... 
descaroçamento de algodão. Primeiro foi João Câmara... Isso aí eu me 

                                                                                                                                                     
Josias Pimenta de Melo, José Peregrino da Silva, Luiz Correia de Andrade, Francisco Targino Pessoa, 
Francisco Lopes Morais, Antônio Arruda Câmara, Wilson Ramalho e Celso Lisboa.  

  



  

lembro, foi uma grande festa... a inauguração. Depois nós tínhamos essa 
outra, que chamavam a fábrica do óleo... Tinha uma fábrica de sabão 
trazida pelos italianos que já morreram.... 

D. Euzébia  

 

Eram duas usinas de algodão e uma fábrica de óleo [...] Nós já tivemos 
aqui vinte e uma sapatarias [...], todas com muitos funcionários. Naquela 
época [..], era manual. Quando era no sábado, dia de pagamento dos 
funcionários, ali na rua Coronel Anísio de Carvalho146 – entrando pra sair 
na igreja – era sinuca grande, no sábado de tarde, assim de gente... era 
aquela beleza. No domingo à noite e até na segunda, dia da feira, era 
lotado na sinuca. Tivemos 02 curtumes – ali abaixo do NESA – próximo 
ao rio [...]. Se eu me recordo bem, tínhamos três lojas de couro – vendia 
bastante. Nós tivemos uma boa fábrica de rede [...]. Não existia energia, 
que era luz de motor, só era até meia-noite. 

Sr. Antônio Matias 

 

Teve quatro curtumes: de Dona Joanita, Seu Adauto, outro de Otaviano 
Pessoa... e o outro não me lembro de quem era... teve trinta e seis 
sapatarias e alfaiate era demais. Hoje acabou-se tudo isso. 

Sr. Baltazar 

 

As declarações emocionadas feitas por nossos interlocutores podem realmente nos 

remeter àquilo que eles chamam de cidade do já teve, quando elencam todas as riquezas da 

cidade e que de alguma forma fizeram parte da vida deles. 

O olhar desses entrevistados nos faz elaborar, no imaginário, a Nova Cruz de 

outrora, e isto nos leva a perguntar qual o verdadeiro sentimento que eles guardam das duas 

cidades (a de épocas pretéritas e a dos dias atuais). Essas imagens imortalizadas em suas 

memórias parecem não permitir que eles discorram e desvelem um pouco mais da Nova 

Cruz que eles receberam dos seus antepassados, ainda Anta Esfolada, tampouco a Nova 

                                                 
146 Uma Travessa, no Centro, próximo à Central do Cidadão, acesso para a Rua Pedro Velho. 

  



  

Cruz do presente. Só interessa a cidade de meados do século XX. A memória dos velhos, 

sabe-se, tem um caráter saudosista do tempo (deles) em que tudo era melhor.  

Encontramos, na historiografia, descrições desse período no que diz respeito à 

produção local e à infra-estrutura. Dessa bibliografia destacamos, para ilustrar nossa 

discussão acerca do boom econômico da cidade, um trecho da obra Cenários Municipais, 

(1941-1942), de Câmara (1943, p. 256): “Situação econômica: trata-se realmente de uma 

das maiores feiras do Estado [...] Existem 2 usinas de beneficiar algodão, 4 descaroçadores, 

3 curtumes [...] desenvolvendo a pequena indústria de artefatos de couro”. 

Na afluência das fontes escritas e orais sobre o passado da cidade, como ilustramos 

acima e em outros exemplos ao longo desta dissertação, buscamos e encontramos indícios 

que nos ajudam a pensar sobre as construções narrativas de um lugar, no caso a cidade de 

Nova Cruz. Dentre esses elementos , destacamos os marcos na paisagem do lugar, inscritos 

na memória coletiva, como descreveremos a seguir. 

 

4.6 CARTOGRAFIA SIMBÓLICA DA CIDADE 

 
Na fala dos nossos interlocutores, a memória se inscreve no solo do lugar. À 

medida que analisamos os depoimentos, compreendemos que os movimentos feitos não são 

apenas o de percorrer um espaço. São, antes, a sua própria criação. Assim, em nosso 

trabalho, o espaço serve para pensar o tempo. A propósito da relação entre a memória e o 

tempo, Bosi (1999, p. 89) nos ajuda a indagar: “qual a função da memória? Não reconstrói 

o tempo, não o anula tampouco. Ao fazer cair a barreira que separa o presente do passado, 

lança uma ponte entre o mundo dos vivos e do além [...].” Desnecessário dizer que locais 

muito longínquos, fora do espaço-tempo da vida de uma pessoa, podem constituir lugar 

  



  

importante para a memória. Afinal, a lembrança é mantida de tal maneira, que o lugar se 

torna formador da memória. 

Lembremo-nos de que o sociólogo Maurice Halbwachs, um dos primeiros a ter 

refletido sobre a importância dos quadros sociais da memória, ressaltou a estreita relação 

entre memória e espaço. Em sua obra póstuma, A memória coletiva, Halbwachs (1990, 

p.159) cita: “a maior parte dos grupos, não somente aqueles que resultam da justaposição 

permanente de seus membros dentro dos limites de uma cidade, de uma casa [...], desenha 

de algum modo sua forma sobre o solo e reencontra sua lembrança coletiva [...].” Afirma, 

também, que a memória se apóia em imagens espaciais e não existe memória coletiva que 

não se desenvolva num quadro espacial. 

Através da pesquisa em campo, observei o quanto as memórias também têm, como 

suporte de construção, uma praça, uma casa, um trem e até uma fila de pessoas que se 

aglomeravam para pegar água na cisterna da estação. Enfim, marcos que personificam a 

história da cidade de Nova Cruz. 

 

4.6.1 O trem 

 
Foto 17 - A fila para o trem da água na cisterna da estação 

Fonte: Arquivo da Prefeitura Municipal de Nova Cruz 

  



  

Visualizar, hoje, a linha do trem, segui-la para chegar ao centro da cidade, vê-la 

coberta pelo mato e ouvir dos moradores, com suspiros nostálgicos, o seu período áureo, 

nos despertou sentimentos “do tamanho de um trem”. Façamos, pois, uma parada breve, 

nessa estação, para contar a respeito daquela que representa, para os novacruzenses e para o 

contexto regional, um marco das ferrovias brasileiras147: a Great Western. 

O estabelecimento de companhias ferroviárias em vários estados do Nordeste, a 

partir de meados do século XIX, marcou o início de uma nova fase dos meios de transporte 

da região. Em oposição aos principais concorrentes – os tropeiros e as barcaças –, as 

estradas de ferro tornaram os deslocamentos mais rápidos, diminuíram as perdas durante o 

transporte de mercadorias e reduziram os custos de frete. Além disso, influenciaram 

também na ocupação do território e no estabelecimento da população no interior, por meio 

da formação de cidades, e na fixação de fábricas. Com estes argumentos, Câmara, 1943; 

Cascudo, 1955a; Monteiro, 2002 ; Pinto, 1949; Siqueira, 2002 e Souza, 1988 estudiosos de 

áreas diversas e afins (economia, história, geografia), apresentam informações valiosas 

acerca de tal meio de transporte, por nós aqui sintetizadas devido à especificidade do nosso 

estudo. 

No século XIX, as ferrovias provocaram uma grande transformação na vida 

econômica de vários países, reduzindo os custos de transporte e viabilizando a ligação de 

um grande número de cidades em menor intervalo de tempo. Como a sua similar inglesa, 

The Great Western Railway Company, criada em 1835, para fazer a ligação entre Londres e 

a sua parte Oeste (Liverpool, Bristol), a nova empresa se destinava à instalação de estradas 

de ferro em direção ao Oeste, numa marcha para o Agreste do nordeste brasileiro. Tinha 

                                                 
147 Sobre histórico de ferrovias brasileiras, consulte-se <http://www.dnit.gov.br/ferrovias/hist_ cap2.htm> 
Acesso: 02. set. 2004. 
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como principal objetivo atender às áreas de produtos exportáveis, tais como: açúcar, sal, 

algodão, couros e peles e cera de carnaubeiras.  

Em 1873, a Great Western foi autorizada a funcionar no Império do Brasil e, em 

1875, conseguiu do Barão da Soledade a transferência da concessão para construir em 

Pernambuco uma ferrovia que, passando por Caxangá, São Lourenço da Mata, Pau d`Alho 

e Tracunhaém (com ramais para Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão), ligaria o Recife 

a Limoeiro. 

Cascudo (1955a) informa que, no ano de 1878, um decreto imperial autorizou o 

“primitivo privilégio à Imperial Brazilian Natal and Nova Cruz Railway Company 

Limited”. O autor também informa a respeito da inauguração do trecho Lagoa de 

Montanhas e Nova Cruz, “numa extensão de 18 quilômetros e 800 metros [...]. De Natal a 

Nova Cruz contavam 120 quilômetros e 600 metros. Foi em 1883” (CASCUDO, 1955a, p. 

317-321, grifo nosso). Por sua vez, Nobre (1971, p. 174) cita a Lei Provincial nº 682, de 8 

de agosto de 1873, que concede a fundação de uma estrada de ferro em Nova Cruz. 

A partir de 1901, a Great Western ampliou, , sob a sua administração, o número de 

vias férreas para nove e passou a atuar em quatro estados da região: Pernambuco, Alagoas, 

Paraíba e Rio Grande do Norte. Em 1945, a Great Western possuía quatro linhas principais: 

Recife - Nova Cruz, Recife - Albuquerque, Recife - Jaraguá e Recife - Paulo Afonso. De 

acordo com Câmara (1943, p. 255), o município de Nova Cruz era servido por duas 

estradas de ferro: “a ‘Central do Rio Grande do Norte’, que diariamente se comunicava 

com a capital, passando pelos municípios de Pedro Velho, Canguaretama, Goianinha, Arês, 

Papari (Nísia Floresta) e São José de Mipibu, a outra estrada era a “Great Western, que 

estendia seus trilhos até Alagoas”. 

  



  

Até meados do século XX, a referida região teve sua melhor fase de evolução 

econômica , justificada pelo longo percurso compreendido entre Natal - João Pessoa - 

Recife, de onde chegavam e saíam cargas e passageiros, com toda a mercadoria para a feira 

da cidade, comerciantes, vendedores e compradores, jornais de fora do Estado (o do 

Comércio e o de Pernambuco) e até “a água doce e fria do rio Piquiri”148- rio que banha os 

municípios de Espírito Santo, Pedro Velho e Canguaretama, sendo afluente do rio 

Curimataú, em seu baixo curso - cujas águas abasteceram Nova Cruz até a chegada da água 

encanada, no anos 1980. Como sintetiza Ilvaita: “o Rio Piquiri e o trem em Nova Cruz têm 

uma estreita e íntima ligação com a vida e o desenvolvimento da cidade.” 

Por isso, dentre os marcos selecionados pela memória dos nossos interlocutores, o 

trem – de carga ou de passageiros – é citado pela maioria. Para que não façamos uma 

parada final na “estação do tempo”, nos deteremos um pouco mais nas lembranças que não 

são “fim de linha”.  

Assim nos relata, com nostalgia, D. Euzébia: 

O que eu achava mais importante e hoje tenho uma saudade muito grande 
é a falta do trem de passageiros ... Às vezes, quando chegava na sexta-
feira de tarde, o trem vinha de Recife [...], trazia água ... Nós não 
tínhamos água nesse tempo, não é? [...] E à noite estávamos voltando no 
trem noturno, que se chamava Bacurau [...] Hoje sentimos falta disso... 

D. Euzébia Bahia 

Já para o Sr. Antônio Matias, o sentimento é o de lembrar da coletividade, de 

tantas pessoas que ganhavam, com o trem, um espaço de sociabilidade e de intercâmbios 

monetários. 

Me lembro muito bem da estação... viajei muito no trem daqui pra Natal... 
Esse trem era algo que empolgava Nova Cruz, quando o trem ia chegar. A 

                                                 
148 SANTOS JUNIOR, Antonio José dos.Um sentido para a vida: uma biografia de Diógenes da Cunha Lima. 
Rio de Janeiro: Lidador, 2004, p.20. 

  



  

estação ficava cheia [...] Tinha uma caixa d’água ali no alto de S. 
Sebastião, o trem parava, despejava uma parte da água, aí o pessoal pobre 
pegava... O restante, o trem descia, ia pra estação, lá despejava noutra 
caixa149. Essa era vendida... não era vendida na estação... a pessoa que 
pegava nas latas. Era uma coisa imensa [filas enormes], dava briga... de 
madrugada, logo cedo, colocava as latas na fila, quando o trem chegava 
era aquela confusão... os meninos vendiam água na estação, os copinhos 
[...] Na segunda-feira, tinha também trem que vinha pra feira, 
especialmente pessoas que vinham vender frutas/peixes, caranguejo, vinha 
tudo de Canguaretama, daquela região ali. Aí quando o trem chegava, a 
feira reformava. 

Sr. Antônio Matias 

A existência do trem/estação ajudava às pessoas com menor poder aquisitivo, 

como o Sr. Baltazar, que sobrevivia, economicamente, das oportunidades trazidas para a 

cidade:  

Ganhei muito dinheiro, pegava frete [...] bagagem, bolsa, mala [...] a água 
que vinha no trem [vendida como a água doce do rio Piquiri] foi agora nos 
anos trinta e cinco pra cá a fila com as latas d’água150. 

Sr. Baltazar  

Os relatos nos possibilitam a construção de um itinerário nesse tempo-espaço da 

memória e, assim, aproveitamos a paisagem: 

                                                 
149 Em 1938, na administração do prefeito Mário Manso, foi construída uma grande cisterna para receber a 
água do rio Piquiri, que era transportada pelo trem. A “caixa d’água” ficava vizinho à estação ferroviária e 
dispunha de uma torneira para abastecer as latas das enormes filas que se formavam. (DELGADO, 2005). 
150 Alguns interlocutores utilizaram o termo “galões” d’água. São duas latas penduradas com pedaço de corda 
de agave nas extremidades de um caibro de madeira. Era conduzido no ombro da pessoa. (CABRAL, 2004, p. 
46). Trata-se do vocábulo galão [Do ingl. gallon.], medida de capacidade (FERREIRA, 1986, p.828). 

  



  

Toda terça-feira de 9 horas chegava o trem de Natal. Natal-Recife [...]. 

Sr. Antônio Matias 

“O Passageiro” passava aqui 4 horas da tarde, com destino a Natal. E 
tinha um trem que saía daqui de manhã, às 5 horas, todo dia, pra Natal, e 
voltava. Chegava aqui às nove da noite [...] e à noite estávamos voltando 
no trem noturno, que se chamava Bacurau.  

D. Euzébia Bahia 

Ainda que o trem não atravesse mais os trilhos da cidade, permanece inscrito na 

memória dos novacruzenses, evocando o seu período áureo e sua decadência. 

[...] eu considero a primeira crise de Nova Cruz a extinção da linha de 
ferro. Isso foi uma coisa que feriu demasiadamente a cidade. Nova Cruz 
era uma cidade movimentada nas feiras, a gente notava um volume de 
negócios na época, antes e depois da chegada do trem. Era impressionante 
como aumentava o volume dos negócios na região.[...] vinham tanto 
venderem suas mercadorias aqui, os produtos agrícolas etc. como também 
as pessoas comprarem em Nova Cruz, que era uma cidade que oferecia 
melhores condições na região. 

Sr. Zezito 

 

Nas falas dos moradores, o trem ocupa um lugar muito significativo151. Ele não 

representa apenas o meio de transporte, mas de vida, tanto por trazer para a cidade, como 

por levar para outros lugares: água, pessoas, as letras (folhetos de cordéis, jornais e livros), 

enfim, desenvolvimento e visibilidade para Nova Cruz. De acordo com o jornal O 

Mossoroense152 (anexo), o trem de passageiro parou de circular em 1977 e o cargueiro no 

final dos anos 1990. Atualmente, apenas duas linhas estão funcionando: uma de Natal a 

Parnamirim e outra de Natal a Ceará-Mirim. Antes, comentou o Gerente de Comunicação 

da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU/RN), Antônio Arismério, havia linha 

                                                 
151 O vocábulo lugar é recorrente em nosso texto, por entendermos ser o mesmo portador de múltiplos 
sentidos. Aqui, indica a interação que se tem com o espaço, ainda que esse espaço represente algo num tempo 
atualizado apenas pela memória. 
152 Nova Cruz ganha espaço para fomentar a produção cultural do município. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/omossoroense/130703/regional4.htm> Acesso: 09 jan.2005. 
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ferroviária por todo o Estado, ligando desde Macau a Nova Cruz e Mossoró a Souza, na 

Paraíba. Com a privatização do sistema de transporte de carga, em 1998, assumido pela 

concessionária Companhia Ferroviária Nacional (CFN), várias linhas deixaram de ser 

operadas. 

Durante a entrevista com o Sr. Arismério, conheci, providencialmente, um ex- 

maquinista da linha Recife/Nova Cruz/ Natal, o Sr. Nivaldo Pereira de Freitas, que 

descreveu com emoção o trajeto feito pelo trem: “e em Nova Cruz o ponto de troca de 

tripulação era lá [...] tem um entroncamento. Era parada importante e 

obrigatória...sempre no mesmo horário! Fiz isso de 1977 até 96”. 

Demonstramos nesse tópico a Nova Cruz, denominada cidade pólo da Região 

Agreste, inserida no contexto de desenvolvimento econômico do Brasil, da Região 

Nordeste e do Rio Grande do Norte, em meados do século XX. Esse boom, assim como o 

arrefecimento, refletiram diretamente no desenvolvimento sócio-econômico do município. 

Com a praga do bicudo, toda a economia relacionada, direta ou indiretamente à 

cotonicultura, veio à bancarrota, como: o Consórcio Algodoeiro de Nova Cruz, as usinas 

beneficiadoras, a fábrica de óleo, os “pequenos” e “grandes” comerciantes. Com o trem de 

carga não foi diferente. A Great Western of Brazil Railway tinha como um dos objetivos 

centrais a exportação de produtos como o algodão. Logo, acompanhava o ciclo econômico-

financeiro do país. O declínio da indústria algodoeira eclodiu entre as décadas de 1960 e 

1970, representando um “fim de linha” para o município de Nova Cruz.  

Parafraseando “Seu” Zezito, tudo isso prejudicou excessivamente o 

desenvolvimento de Nova Cruz. Trouxe danos irreparáveis para os novacruzenses.  

 

 

  



  

4.6.2 A feira 

 

 
Foto 18 - A feira, nos anos 40, na Rua Grande. Ao centro, o  
coreto demolido na segunda administração do prefeito Mário Manso. 

Fonte: Acervo da família Oliveira 

 

A extensa rua que dá acesso à Igreja Matriz Imaculada Conceição é a Dr. Pedro 

Velho, outrora Rua Grande, como flagra a foto, onde acontecia “a maior feira do Estado” -, 

recordação de infância do Sr. Antônio Matias: 

a feira lá na frente da matriz, eu lembro que a feira era ao redor do coreto 
[...] Me lembro até a mercadoria que era vendida ali perto do coreto... o 
vendedor de sal – que era em pedras – era bem pertinho do coreto que ele 
ficava... vendia o litro de sal... nesse tempo eu era criança. 

Sr. Antônio Matias 

Na administração de Targino Pereira (1988-1992), a feira livre foi transferida para 

o Bairro São Sebastião, ocupando principalmente as ruas Industrial José de Brito e a 1º de 

Maio. As opiniões acerca da mudança “lá para cima” se dividem, mas não chegam a se 

transformar em uma celeuma. Alguns moradores mais antigos que a “viram sair de suas 

portas” incentivaram, à época, a decisão. No entanto, é consenso que o comércio “lá de 

baixo” teve uma baixa significativa, como ouvimos do Monsenhor Geraldo: 

  



  

Quando tiraram a feira do centro, o comércio da cidade quase faliu. Era 
tudo parado [...] tudo de braço cruzado, esperando quem venha comprar. 
O movimento tá todo lá em cima. Nova Cruz de baixo ficou uma Nova 
Cruz antiga. 

A feira acontece todas as segundas-feiras, o mesmo dia há mais de meio século. 

Hoje, no entorno do mercado público, continua expressiva, oferecendo uma diversidade de 

produtos, desde o caranguejo em cordas, trazidos dos mangues dos rios, até objetos de 

decoração feitos de papel reciclado pelos artesãos locais. A antiga usina de algodão, de José 

de Brito e Cia. foi reformada e passou a ser o centralizador das atividades comerciais da 

cidade, da região e até de alguns municípios da Paraíba. O espaço cotidiano dos encontros, 

de compra e venda, abriga hoje amplos galpões, como demonstra o esboço abaixo.  

 

 

 

Barraca de Seu Damião 

Barraca de Artesanato 

 

Figura 08 
Feira no Alto de São Sebastião – representação esquemática em perspectiva livre 

Digitalização: Pablo Sousa, 2005. 

  



  

No galpão maior, encontramos o denominado “Mercado de Cereais”, onde há o 

predomínio da venda de feijão, milho e farinha por comerciantes, em sua maioria mais 

velhos, que trabalham nisso “desde quando a feira era lá embaixo”. O outro galpão é o 

“Mercado da Carne”, para a venda de carne de aves, de peixes, de gado, de suínos e 

caprinos e, no pátio externo, frutas e verduras frescas. No centro comercial “Antônio Alves 

Flor”, há ainda diversos bares e restaurantes populares. O busto, em homenagem ao 

novacruzense, empreendedor da década de 40, desaparece em meio a tantas redes de dormir 

e panos de prato, à venda na barraca improvisada de um simpático idoso: 

- “a estátua protege a gente... de sol e chuva.” [risos] 

Como nos disse o Sr. Antônio Matias, morador antigo do bairro São Sebastião, “é 

uma das maiores feiras do Estado, se não for a maior. Você anda, anda e não chega no 

fim. Vem gente de todo canto”. De fato, levei um dia inteiro, numa segunda-feira 

ensolarada, andando por toda a extensão da Rua Industrial José de Brito com a Rua 1º de 

Maio, para poder conhecer e entender melhor as diversas relações estabelecidas pela 

dinâmica da feira.  

Do lado de fora do mercado público, entre vendedores de coco verde e caldo de 

cana com pão doce, chamou-nos a atenção uma barraca com potes de barro para água (a 

falta d’água ainda é um problema para o município) e variadas peças de cerâmica trazidas 

de municípios vizinhos e até de Guarabira/PB.  

Aprendi, ali, na barraca ao lado, a fazer um lambedor153, com Dona Marina, 64 

anos, amiga de “Seu” Damião, 57 anos, “lá do forró da terceira idade”. Ele nos contou que 

                                                 
153 Medicação caseira; fórmula farmacêutica xaroposa, na qual entram gomas, óleos e essências, e que é usada 
em doenças pulmonares, laríngeas e faríngeas (FERREIRA, 1986, p. 1005). 

  



  

é “sanfoneiro nas horas vagas” e há 35 anos vende ervas e ensina a fazer remédios com 

elas. 

- “Eu vendia lá embaixo...estou aqui, desde que veio para cá, há doze anos”! 

De acordo com a historiografia local, no início do século XX, o comércio se 

instalava no entorno da igreja (matriz), com a feira e armazéns que iam se estabelecendo no 

local (CASCUDO,1955a). Tese confirmada pelo prefeito Cid Arruda, em sua entrevista: 

[...] Nova Cruz era uma vila que estava começando, para se transformar 
em cidade. Então se estabeleceram aqui e botaram [referindo-se aos seus 
avós que chegaram em Nova Cruz em 1914] aqui um armazém de secos e 
molhados [estivas], ali na Rua Doutor Pedro Velho. 

Sr. Cid Arruda Câmara 

Na fala dos nossos interlocutores, fica claro que a feira se tornou fundamental para 

o incremento da cidade, já que a economia passou a circular em torno dela. O trem e o silo 

são/eram - um tempo reatualizado na falas- igualmente símbolos do enriquecimento e do 

crescimento da feira, pois o primeiro representa a entrada e a saída das riquezas 

(mercadorias) e o segundo, o armazenamento da produção. Os três juntos representam um 

tempo de abundância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

4.6.3 O silo  

 
 

 
Foto 19 - O silo e o cruzeiro 
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Nova Cruz 

 

O silo, citado por todos os entrevistados, só existe, como o trem e o coreto, em 

fotografias e na memória dos novacruzenses. De acordo com Ilvaita Costa: 

O silo foi construído por volta de 1922, e demolido na administração de 
Luiz Moreira Neto [prefeito eleito de 1978 a 1983]. Após 1924, o local 
passou a ser conhecido como a rua do Silo ou o Alto do Silo. Era um 
depósito para estocagem dos grãos produzidos pelos agricultores do 
município, que não tinham como guardar sua safra de milho, feijão, e 
farinha. Eles traziam os referidos produtos para vender na feira e 
guardavam o excedente no ‘Silo Comunitário’. Poeticamente falando, o 
silo era como se fosse o estômago da cidade. Para a população, era o 
símbolo da presença de alimento, que enquanto estivesse ali [o silo], 
haveria comida para todos na cidade (informação por escrito). 

Ao ouvir os moradores, podemos, simbolicamente, ver o monumento a partir das 

descrições criteriosas de quem realmente o viu: 

O silo, eu conheci. Era uma figura geométrica, um cilindro bem alto, que 
você era agricultor e não tinha aonde deixar o milho, o feijão, aí você 
botava lá, ia guardando. Quando chegava uma determinada época, você 
tirava para comer, ou para vender, ou plantar, ou qualquer coisa. Botaram 
abaixo. Foi uma pena. 

Sr. Ivan Lúcio 

  



  

[...] tem o silo, conhecido este tal silo, onde guardava, eu me lembro de 
mais, era alto de janela, cada janelinha daquela era uma parte para botar 
feijão, milho, para guardar estas coisas, sabe, e isto botaram abaixo, 
acabou-se [...]. 

D. Dalva Manso 

 
Hoje, do silo só restou a base sob a qual o cruzeiro, “em uma de suas várias 

versões”, foi fincado: 

[...] Achou que devia botar abaixo o silo. O silo que diz foi edificado antes 
do meu nascimento, era um pessoal que guardava gêneros alimentícios, 
como um prédio com apartamentos, de andar, em andar. Bonito. Ele botou 
abaixo. A cruz era lá no silo, no meu tempo de criança.  

D. Euzébia Bahia 

Das conversas com os moradores, apreendemos que a história da cidade se 

constitui da história das pessoas de lá e, por isso, buscamos em certa medida, focalizar o 

interesse em “colher” nas entrevistas as sensações dessas pessoas. Foi o que aconteceu 

diante da fotografia do silo, quando da entrevista já citada com os “três guardiões”154, para 

usar uma expressão clássica e tão cara aos estudiosos da memória. Providencialmente, 

durante a referida entrevista, alguns “recursos” corroboraram com a elaboração da teia da 

memória. Ivailta surpreendeu-nos com uma imagem do silo155, a qual causou um impacto 

em meus interlocutores . Os gestos, os risos, as “faculdades” do entendimento, como quer 

Oliveira (2000), difícil de descrever, mas que não escaparam ao olhar da pesquisadora. Foi 

um burburinho até conseguirem “decifrar” o nome do primeiro cinema da cidade que estava 

escrito nas espessas paredes do monumento, ali, tão próximo e tão longe: 

P: O que tinha no silo? 

                                                 
154 Por exigência dos interlocutores, a entrevista deveria ser com os três juntos, “assim como todas as noites 
na varanda da casa de Alfredo ou na calçada de Dalva” (sic). 
155 Trata-se da mesma fotografia que ilustra o tópico em questão: “o silo”. 

  



  

D. Donzinha: Cereais. Cada janela dessa era um depósito 
[apontando na foto]. As gavetas eram de ferro. 

Sr. José Fernandes: As portas eram de ferro...eu me lembro 
quando a gente era menino, subia por essa escada [aponta na foto] 

Sr. Alfredo Ângelo: Isso eu não fazia 

Sr. José Fernandes: A gente subia até lá em cima e fazia serenata 

Sr. Alfredo Ângelo: Isso eu fazia... a moça tinha vez que não 
gostava [...] 

Segundo Halbwachs (1990), a memória coletiva possui assentos e as imagens 

espaciais desempenham um papel importante neste processo. Quando um lugar recebe a 

marca de homens e estes daí extraem sentido, há uma troca. Esses monumentos, prédios, 

casas, ao serem destruídos, o grupo foi simbolicamente atingido também. 

O sentimento de identificação narcísica, nos termos da psicanálise, faz com que as 

pessoas falem do espaço como se falassem de si mesmas e da perda – como a do silo - de 

espaços significativos como perda pessoal156.  

 

4.6.4 O cruzeiro 

 
Identificar como se formaram certas idéias religiosas, amplamente produzidas no 

âmbito do catolicismo, constitui uma das hipóteses deste estudo. Essas idéias de salvação 

da alma pela fé cristã, por exemplo, se difundiram a partir do século XVI, primeiro século 

da presença portuguesa no Brasil. Tais idéias se mostram cristalizadas no campo religioso 

do Brasil atual. Presente na fala dos interlocutores, tais representações se tornaram matrizes 

do pensamento coletivo e se traduzem em noções oriundas do salvacionismo, que foi aos 

poucos se integrando ao conteúdo do imaginário local. 

                                                 
156 Em conformidade com Leitão (2002). O artigo apresenta o resultado de uma pesquisa que tratou da 
dimensão subjetiva da cidade e indica a relação existente entre arquitetura e psicanálise.  

  



  

Para justificar como fragmentos desses discursos puderam se sedimentar no 

imaginário atual, recorremos a Geertz (1998), em sua proposta de construção de etnografia 

do pensamento. Para o autor, o pensamento pode ser apreendido “etnograficamente,” 

quando procedemos a uma descrição do mundo dentro do qual tal pensamento foi 

constituído, de modo a ganhar um sentido particular. Com isso, procuramos identificar de 

que maneira idéias que se situaram em períodos históricos distantes são reatualizadas, como 

as Missões, por exemplo: 

Antes da igreja de S. Sebastião ser edificada como um marco [...] era 
chamada a missão do cruzeiro [...] o cruzeiro era na frente da igreja. 
Tiraram o cruzeiro. Dom Matias, que era o pároco nessa época, sentiu 
necessidade de colocar novamente o cruzeiro como símbolo do início da 
igreja [...] reuniu o povo e lançou a proposta: ou o cruzeiro ou a estátua de 
São Sebastião, a estátua ganhou, tá lá na frente da igreja... aí o cruzeiro foi 
demolido... agora a cruz que foi plantada do tempo que veio o 
missionário, que houve esse problema da anta, [...] disseram que Nova 
Cruz tava malassombrada . Aí o missionário [...] naquela época dava 
muitos missionários nas cidades pregando missões e ele foi e plantou a 
cruz e aí mudou o nome de Anta Esfolada pra Nova Cruz. Aí plantou essa 
Cruz lá na rua do Silo. 

Sr. Antônio Matias 

 
Consolidadas ao longo do século XIX, as Santas Missões nunca desapareceram no 

Nordeste, tendo entre meados e final do século XX, na figura de Frei Damião, um de seus 

maiores expoentes. A atuação dos freis capuchinhos italianos parece bastante ilustrativa da 

forma de operar das Santas Missões em seu formato mais cristalizado, isto é, formalizado e 

reatualizado. No fragmento da fala de D. Euzébia, a seguir, atente-se para a presença de 

dois frades, do que podemos inferir ser uma referência aos missionários capuchinhos, Frei 

Herculano e Frei Venâncio, responsáveis pela ampliação da capela, de 1882 a 1896, de 

acordo com o livro de tombo da Paróquia Imaculada Conceição de Nova Cruz ou uma 

  



  

reatualização por ocasião da vinda de Frei Damião de Bozzano e Frei Cipriano de Terrinca, 

que “vieram fazer missões em Nova Cruz, em 1937.”(DELGADO, 2005, p.211-212). 

 

Então acharam de convidar uns frades para virem aqui e esses dois frades 
benzeram ali onde a anta pulava [...] Então eles fizeram as missões [...] 
pregaram e benzeram ali na frente da igreja. 

D. Euzébia Bahia 

De acordo com Andrade (2002), em seu estudo sobre as etapas que assinalam os 

500 anos da vida religiosa brasileira, quanto às denominações alusivas à fé católica, os 

primeiros nomes foram extraídos da hagiologia, em que o vocábulo cruz , muito embora 

não resistindo, dá origem ao lugar: Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. A cruz “como 

símbolo da crucificação presente no calendário religioso relativo à Semana Santa, período 

em que se deu a primeira visão da terra [...].”(ANDRADE, 2002, p. 47). Simbologia à 

época determinante para se ter o apoio da Igreja Católica. 

Quando perguntados a respeito da cruz que “batizou” o nome da cidade, nossos 

interlocutores insistem na importância de se conhecer a origem toponímica do “seu” lugar. 

Nome que mantém, sabemos, o discurso religioso em sua vertente salvacionista. 

 

Um nome que foi muito bem aceito, a cidade cresceu [...] acho que 
esse nome de Nova Cruz chegou numa hora muito certa. 

Sr. Abílio Lima 

 

 

  



  

[...] Por que os antigos me contavam, sabe? Eu procurava saber [...] 
porque é muito chato a gente morar numa terra [...], amar como eu 
amo Nova Cruz e não saber desse começo, desse nome. 

D. Euzébia Bahia 

Emerge dessa análise nossa referência à historiografia e aos documentos, 

anunciada anteriormente, posto que encontraremos, ainda no século XIX, registros 

referentes aos missionários chantando cruzes, na demarcação dos espaços. Das fontes orais, 

recolhemos alusões feitas ao “Alto do Cruzeiro”, hoje Bairro São Sebastião, onde se via de 

longe a “enorme cruz abençoada”.  

 [...] antes mesmo de ser construída a igreja de São Sebastião. Lá existia 
esse cruzeiro há muito tempo, coisa de missionários. Não deviam ter 
retirado o cruzeiro. Era um pedestal de alvenaria e uma grande cruz [...] 
Era um marco das Missões. 

Mons. Geraldo 

A cruz aparece como símbolo da evangelização católica, com os seus marcos que 

salvam povoados inteiros dos seres primitivos, silvícolas, imagens do mal/demônio, como 

uma anta agourenta, por exemplo. 

[...] Mandaram buscar essa cruz para espantar os maus espíritos da anta 
esfolada. 

Sr. Ivan Lúcio 

A fixação de símbolos do poder parece ainda plantada no solo e nas lembranças 

dos nossos interlocutores. As distantes potências, fossem divinas ou seculares, 

necessitavam estabelecer sua visibilidade simbólica. Esses sinais demonstravam que se um 

imenso hiato espacial separava-a fisicamente, a onipresença dessas potências estava ali, no 

cruzeiro que fora chantado, em meados do século XIX , na instalação da povoação na 

  



  

ribeira do Curimataú, denominada Urtigal e Anta Esfolada, antes de ser definitivamente 

Nova Cruz. 

 

4.6.5 As pessoas 

 
Da urdidura dos pormenores é que o intérprete chega a uma visão de conjunto das 

sociabilidades e das experiências de vida que traduzem os discursos de um lugar. É o que 

pinçamos das falas eloqüentes, por vezes hegemônicas, para o tópico “as pessoas”, tendo a 

clareza do mesmo poder fazer parte da tessitura sobre os marcos da memória dos 

novacruzenses. 

Para o novacruzense Diógenes da Cunha Lima, a paisagem humana é o que há de 

melhor em uma cidade. “As pessoas de Nova Cruz, todas elas são para mim paradas no 

tempo [...] em que eu vejo acolhimento, paz e boa saudade.”157 Não por mera coincidência, 

mas o próprio movimento da escritura levou-nos a deixar este item para o final do capítulo 

porque, de certa forma, perpassou todo o texto, assim como em todas as interlocuções 

nomes e sobrenomes vinham à baila: “já conversou com fulano, filho de beltrano?”. 

Optamos pelos trechos que transcrevemos a seguir porque os nomes das pessoas 

são recorrentes na maioria das conversas informais e nas entrevistas. Falam, de algum 

modo, como se constroem discursos acerca de pessoas que fazem de suas histórias de vida a 

história da cidade ou o inverso. A discursividade acerca dos “filhos ilustres” e o 

“esquecimento” em relação a outros filhos e filhas, tornaram-se, principalmente, num 

elemento norteador para analisarmos, em nosso estudo, a cidade de Nova Cruz. 

                                                 
157 Fragmento do artigo lido pelo autor durante entrevista no dia 17/01/02, publicado no jornal local O Poti , 5 
set. 1993. 
 

  



  

Tem um deputado federal que é filho daqui também, Djalma 
Marinho [já falecido]. Filho de Nestor Marinho. Djalma Marinho 
nasceu em Campestre, mas Campestre pertencia à Nova Cruz, aí 
depois desmembrou-se Campestre. E tem um menino que não é 
filho de Nova Cruz, que passou muitos anos por aqui, Padre Matias 
[o atual bispo da Arquidiocese do Natal]. Passou 22 anos pároco 
daqui, mas é filho de Angicos e é considerado um filho de Nova 
Cruz. Em Nova Cruz nasceram várias pessoas que se destacaram 
[...]. 

Sr. Ivan Lúcio 

Nova Cruz foi a cidade do Rio Grande do Norte que deu mais 
médicos, advogados, engenheiros, políticos, padres [...]disso eu me 
orgulho. 

D. Lindalva Bezerra 

É que Nova Cruz sempre foi um lugar que as pessoas iam em busca 
de saúde ou coisa desta natureza e lá estiveram grandes escritores, 
entre os quais Peregrino Cruz, que foi da Academia Brasileira de 
Letras, Elói de Souza ia permanentemente a Nova Cruz, Djalma 
Marinho que era de lá e tinha ligações interessantes, e outros nomes 
do RN[...] Henrique Castriciano teve lá, muitos outros poetas, 
escritores estiveram em Nova Cruz ou viveram lá, como Rosa 
Pignataro[...]os maiores nomes da magistratura do Estado passaram 
em Nova Cruz, como Carlos Augusto Caldas, desembargador, como 
Ney Marinho, um homem de talento e foi promotor. Muitos outros 
nomes passaram pela cidade, Joaquim das Virgens Neto, grande 
juiz. Havia um clima de cultura de estudo [...]. 

Diógenes da Cunha Lima 

Temos a clareza de que a história pelas grandes figuras está há décadas proscrita 

nas instituições de formação. No entanto, é ainda dos resquícios dessa história que muitos 

novacruzenses elaboram seus discursos. Afinal, aceitar o outro, sobremaneira no “tempo 

deles”, implicava em abrir-se para uma pluralidade de possibilidades de participação até 

então negada para o conjunto da sociedade. Assim, nos deparamos com Júlia Galdina158, 

                                                 
158 A Profa. Glícia Azevedo Tinoco (UFRN-UNICAMP) desenvolveu, no primeiro semestre de 2005, no 
curso de Letras (Probásica - Nova Cruz), junto a seus alunos graduandos, quatrorze projetos a serem enviados 
ao Concurso Nacional Tesouros do Brasil/FIAT/UNESCO, em um dos quais a personagem central é Júlia 

  



  

moça pobre, afro-descendente que, no início do século XX, torna-se amante do abastado 

tabelião Ernesto Belmont, por 25 anos, até que a morte repentina dele os separou. Vale 

registrar que, durante todo o percurso da pesquisa, a antagonista de tal triângulo amoroso 

não foi citada, e sim o Sr. Ernesto Belmont, em função de ter sido o dono do 1º Cartório de 

Nova Cruz e ser muito influente na política da cidade. 

Um pouco mais visível, pois aparece em boa parte das narrativas, aqui 

preservadas, a pedidos, pelas iniciais dos nomes dos interlocutores sendo um do sexo 

feminino e outro do sexo masculino - e considerada da “alta sociedade novacruzense”, é 

Mercês Costa, presenteada pelo amante, o poderoso latifundiário Luiz Moreira, dono da 

fazenda Lapa, com o belíssimo sobrado na Rua Dr. Pedro Velho, ao lado da igreja matriz.  

Há uma casa antiga, bonita, interessante, diferente, que era a famosa casa 
de dona Mercês, e se dizia que dona Mercês era a amante de “Lula” 
Moreira, o homem mais rico da cidade, maior proprietário da cidade. A 
casa realmente tinha uma mistura de estilo, mas uma casa bonita, uma 
casa diferente, um sobrado primeiro andar [...] 

D., 68 anos. 

[..] conhecida como “madrinha Mercês”. Baixinha, passável. Andava 
coberta das mais ricas jóias. O sobrado, que era do Padre Luis Adolfo, ela 
comprou com o dinheiro dele, do amante, nos anos 40. Depois vendeu a 
Antônio Flor [...]. 

E., 80 anos. 

Há personagens memoráveis, de acordo com nossos interlocutores, por feitos 

“heróicos” ou atitudes “populistas” e também por terem sido, de certa forma, qualificados 

como “figuras excêntricas.” (CABRAL, 2004, p. 81). 

                                                                                                                                                     
Galdina. Em palestra que ministrei a esse grupo, no dia 24/07/05, em Nova Cruz, conversei com D. Ivanilda 
Fernandes, sobrinha de Júlia Galdina e afilhada de Ernesto Belmont, e com Antenor Laurentino Ramos, filho 
de Olda, a qual é uma das onze crianças adotadas pelo casal. Para mais detalhes sobre a história de Júlia 
Galdina, ver também o texto inédito do Prof. Antenor L. Ramos. 
 

  



  

 

[...] Otávio de Carvalho estava lá uma briga de mulheres lá por 
água, aí o rapaz da prefeitura fechou o registro de cadeado e ele foi 
e abriu de bala para dar água ao povo, há mais de 50 anos. 

Sr. Ivan Lúcio 

[..] João Galvão, que era chefe da rede ferroviária, se candidatou a 
deputado [...] construiu aquela caixa, dizendo que era já pra botar 
água em Nova Cruz. Deixa que a caixa era da REFESA, abastecia 
[...] e quando precisava, tirava de lá159. Era uma peça da rede 
ferroviária... essa é a bem alta. A outra, na estação mesmo, já existia 
[estala os dedos, indicando “há muito tempo”]. Essa era para 
sanear... Tinha uma figura inesquecível, Zé, que se chamava Zé do 
Café [...] então ele se levantava de duas e meia, fazia o fogo de 
lenha, aquelas trempe160. Era o ponto certo das pessoas que ia viajar 
e quem não ia viajar também já tinha aquele hábito... Aí ficava 
aquele bate-papo. Ali saía tudo... Política... muitas histórias. 
Aquelas pessoas mais velhas ficavam ali, gostavam de um 
cafezinho... esse ponto de encontro foi uma coisa. Quando esse 
velho faleceu, emocionou muita gente. Ele tinha um conhecimento 
imenso com o povo da cidade, com quem viaja, feirantes que 
vinham de outras cidade, João Pessoa [...] tenho lembrança também 
de José de Arimatéia , que era filho de um senhor que foi chefe da 
estação. Faleceu e passou a ser chefe também. 

Sr. Antônio Matias  

Cairíamos no equívoco cometido por memorialistas locais, caso fizéssemos um 

texto com uma listagem de nomes (sobrenomes na verdade) que foram bastante citados por 

nossos interlocutores ao longo da pesquisa. Nessa trajetória, iniciada em 1999, muitas 

pessoas, vivas ou falecidas, de diferentes credos, convicções políticas, idades, etnias ou 

classe social, possibilitaram a tessitura da reconstrução da cidade de Nova Cruz. Devido às 

limitações que são próprias do estudo e da pesquisadora, não tivemos (nem pretendíamos) 

acesso direto – em entrevistas - a tantas outras pessoas. Certamente, a delimitação do 
                                                 
159 A caixa d’água próxima ao fórum, até hoje em atividade, construída pela Rede Ferroviária Federal S.A 
(REFESA)  
160 Na atual administração, na restauração da estação, o Zé do Café foi homenageado, dando nome ao café-bar 
da Casa de Cultura. 

  



  

corpus às pessoas mais antigas e/ou descendentes das mesmas nos impôs uma certa cautela, 

conscientes, sobremodo, de que não somos nem historiador, nem antropólogo de formação. 

“A família é um chão onde as virtudes florescem”. Um dos entrevistados 

declamou o discurso cristão em referência à família como alicerce de uma sociedade, para 

anunciar a “lista” das “famílias tradicionais” que construíram a história de Nova Cruz, entre 

as quais a dos italianos.  

E se pesquisas nas áreas da Antropologia e das Ciências Sociais discutem as 

relações de estranhamento entre “nativos” e “estrangeiros”161, o mesmo não se deu na Vila 

de Nova Cruz com a chegada dos italianos, no final do século XIX. Por isso, neste item “As 

pessoas”, faremos um breve apêndice sobre tais imigrantes. 

 

Os italianos, um capítulo à parte 

 

A condição de imigrantes, muitas vezes, se acopla à de estrangeiro. Isso significa, 

grosso modo, se sentir e ser considerado como diferente. O grau de estranhamento, no 

entanto, depende de muitas variáveis: o lugar de onde se veio, as razões da imigração, a 

situação de viajar em família ou só, contatos anteriores com patrícios que já moram na nova 

terra. Alguns depoimentos nos permitem tomar conhecimento das vivências desses 

imigrantes ao chegarem no Brasil, precisamente em Recife/PE, em Guarabira/PB e, 

finalmente, em Nova Cruz/RN. Nas palavras do descendente dos Pignataro, Padre 

Normando, em seu recém-lançado livro, no tópico denominado “Chegam os italianos”: 

                                                 
161 Na dissertação de mestrado de Faria (2004), o trabalho tem como tema central o estudo do processo de 
estranhamento sofrido pelas famílias italianas no território do Príncipe, atual Caicó-RN, na segunda metade 
do sáculo XIX. Outra pesquisa que nos serve de referência, no que diz respeito às representações e alteridade 
cultural sobre o estrangeiro, é a de Gómez (2003). 

  



  

Em maio de 1887, chegaram a Recife muitas famílias italianas [...] 
Giuseppe Pignataro [...] Em 1888, chegaram a Nova Cruz mais duas 
famílias de italianos, a de José de Vita, casado com Amélia Pontieri e a de 
Miguel Orrico, casado com Rosina Pontieri (DELGADO, 2005, p.139-
142). 

 

No ano em que faleceu o “velho” Giuseppe Pignataro, em 1888, sepultado no 

cemitério da então Vila de Nova Cruz, às margens do rio Curimataú, chegaram a Nova 

Cruz os pais e os tios de D. Bibi, como é conhecida em Nova Cruz, Itália Orrico dos 

Santos, hoje com 85 anos de idade, há 57 anos casada com um “filho” de Santo Antônio. 

Vejamos o relato de quem o próprio nome representa a origem de sua história: 

 

O Matarazzo chegou na Itália e disse que no Brasil era um país que se a 
pessoa tivesse vontade de trabalhar , progredia. E vieram.Em 1888, um 
mês de navio [...] juntos: meu pai Miguel, mamãe Amélia que era irmã de 
mamãe Rosinha Pontieri e papai Pepino [José de Vita. O casal por não ter 
filhos criaram a sobrinha]. Foram primeiro para Guarabira, na Paraíba, 
onde nasceram meus dois irmãos, Lela e Carlos [são cinco irmãos ao 
todo]. Eu nasci na ‘casa grande’, construída pelo meu pai, onde hoje é o 
SEBRAE, na Rua 15 de novembro.[...] A mãe de meu pai, na Itália, deu 
uma parte da herança para ele viajar [...] Tive uma infância rica, cheia de 
brinquedos, nada me faltava. 

 

O filho Brás Orrico, antes mesmo de D. Itália começar o relato, fez questão de 

mostrar a certidão de nascimento de seu avô, Miguel Orrico. Eu solicitei uma fotocópia e 

fui prontamente atendida pela filha Rosa. Penso que estávamos - os três - compartilhando 

uma intenção objetiva: dar um estatuto de fato à presença dos italianos em Nova Cruz, 

considerando que os belos casarões em que moraram na Rua Grande, um foi demolido e o 

outro completamente reformado. Pelo que fui informada, não há sequer fotografias. 

Resta-nos informar que a presença desses “estrangeiros” em Nova Cruz, no final 

do século XIX até meados do século XX, que comercializaram construindo e alugando 

  



  

casas, comprando e vendendo gado, confere um grau de importância à cidade. Ao menos 

foi o que depreendemos das várias entrevistas com os novacruzenses e com a própria 

descendente abastada, ex-aluna da Escola Doméstica de Natal, onde foi estudar em 1934, 

quando relata como eram as relações sociais na cidade:  

Papai gostava muito de Nova Cruz e todos gostavam muito dele. Mamãe 
fazia muita caridade. Quando morria uma pessoa humilde, ela mesma 
fazia o caixão. Se tinha uma pessoa doente, ele mesmo aplicava injeção, 
comprava o remédio[...]Eram muito católicos. Papai sabia tantas orações 
bonitas. Rezavam o terço às seis horas, ao meio-dia e às seis horas da 
noite. Papai era o tenor da igreja matriz. Os italianos gostam muito de 
cantar, de festa, de alegria. 

D. Itália Orrico 

Eles compraram propriedade aqui, uma grande propriedade chamada de 
“Pai Domingos”, inclusive lá tem até um cemitério e eles foram 
enterrados lá. 

Sr. José Fernandes 

[...] tem capela, tem casarão deles [...] As duas casas bonitas que tinham 
aqui na 15 de Novembro [...] que derrubaram completamente. 

D. Donzinha 

Depois chegou um pessoal... como é a terra do Papa?[...] da Itália...Os 
Orrico... e construíram ali. 

Sr. Baltazar 

 

A religião aparece nas narrativas orais e escritas que tratam da origem e/ou 

colonização da cidade de Nova Cruz e de muitas outras cidades e até países, como a “terra 

de Santa Cruz”, repleta de elementos representativos na construção da nacionalidade. 

Podemos depreender, como quer Oliveira (2002, p. 54-55), que “a assimilação foi a 

estratégia privilegiada [...] para a admissão de estrangeiros. A cultura e, nela, a religião, 

foram ingredientes importantes na aceitação maior ou menor dos estrangeiros”.  

  



  

Finalmente, os nomes e sobrenomes das pessoas recorrentes nas entrevistas trazem 

a marca elitista de pertencer àquela ou a outra família tradicional. Tal qual a toponímia da 

cidade, qual então foi o nome a perpetuar-se: o que indica a tradição católica salvacionista, 

“Nova Cruz” ou a imagem do silvícola, da alteridade em “Anta Esfolada”? 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os pontos do arremate 

 
Não pretendemos reconstruir, nesta parte conclusiva, todas as hipóteses, reflexões 

e resultados apresentados ao longo do texto. Nosso propósito será menos ambicioso e se 

restringirá à síntese das teses centrais, ainda assim com o risco de cometer certas repetições. 

Na conclusão do texto, quando estamos diante de todos os capítulos, no desfecho da 

trajetória da pesquisa, o desafio reside no encadeamento dos elementos, no contraponto dos 

argumentos. Tudo isto, num paciente trabalho de dar um ponto de cada vez. E, no fim, 

rematar bem, para ficar firme e não se desmanchar de uma hora para outra.  

Buscamos o diálogo entre a Antropologia e a História, inspirando-nos na 

abordagem estruturalista de Lévi-Strauss e na perspectiva da história regressiva, apontada 

por Wachtel (2001, p. 21), como “o itinerário recomendado por Marc Bloch”. 

Evidentemente, os temas, tão caros a essas áreas do conhecimento, nos permitiram 

inúmeras reflexões e também nos despertaram para muitas dúvidas, ainda sem elucidações. 

Assim, pontuamos algumas das questões presentes nos estudos sobre histórias e memórias: 

invenção de tradições e lugares de memória são hoje espaços privilegiados para discutirmos 

as diferenças entre o campo de conhecimento que denominamos de história e as produções 

de memórias. 

Aprender a fazer história significa, a nosso ver, também aprender a cruzar fontes, 

produzir embates entre elas, fugir das certezas. Por isso, procuramos reunir, na pesquisa, 

fontes orais e escritas que evidenciassem a hipótese de que a tradição oral inspira os 

eruditos locais, cristalizando-se na historiografia e, conseqüentemente, demonstrando a 

  



  

circularidade existente entre a escrita e a oralidade. Essas questões nos forneceram pistas, 

quando nos propusemos a pensar sobre a construção narrativa do passado de Nova Cruz, 

uma cidade fundada em narrações a partir de seu próprio percurso toponímico. Em outras 

palavras, fazer a história da história sobre Urtigal, Anta Esfolada e, finalmente, Nova Cruz, 

a Rainha do Agreste, a “cidade do já teve”.  

A mais fundamental das idéias de Lévi-Strauss, quase que o ponto de partida, é 

que existe uma relação muito próxima entre o mito e a linguagem. O mito é uma narrativa. 

É um discurso, uma fala. O autor assume que o mito provém do discurso, se dando a 

conhecer pela palavra. Mas, como anunciamos no primeiro capítulo, não é um discurso 

qualquer. O mito é uma meta-narrativa que, por meio de uma linguagem alegórica, encerra 

representações do tempo e do espaço. O mito não encerra vestígios históricos, mas 

categorias simbólicas de leitura do mundo, do cosmos, dos indivíduos, de suas relações e da 

sua história. Enfim, o mito “é bom para pensar”, não tanto a história, mas as formas de sua 

representação.  

Um mito diz respeito a acontecimentos passados, ocorridos in illo tempore, “antes 

da criação do mundo.” (LÉVI-STRAUSS, 1985, p. 237-265). Para meus interlocutores, 

“quando tudo era mato” ou “ no tempo dos antigos”. Mas o valor intrínseco atribuído ao 

mito provém de que estes acontecimentos, que supostamente decorrem em um momento do 

tempo, formam também uma estrutura permanente. Esta se relaciona simultaneamente ao 

passado, ao presente e ao futuro (LÉVI-STRAUSS,1985, p. 241). A análise dos relatos 

aponta para a reiteração do mito de fundação da cidade, a partir dos elementos recorrentes 

nas versões orais e escritas. Afinal,  

A substância do mito não se encontra nem no estilo, nem no modo de 
narração, nem na sintaxe, mas na história que é relatada. O mito é 

  



  

linguagem, mas uma linguagem que tem lugar em um nível muito 
elevado, e onde o sentido chega [...] a decolar do fundamento lingüístico 
sobre o qual começou rolando. (LÉVI-STRAUSS, 1985, p. 242). 

Analisando as representações mais recorrentes sobre Nova Cruz, nos foi possível 

vislumbrar elementos que corroboram para a construção narrativa do passado local, 

conciliando os testemunhos orais e os dados historiográficos acerca do percurso toponímico 

da cidade. Tais representações referenciam a colonização/povoação do lugar a catequização 

dos seus moradores ou de seus antepassados e a presença dos heróis civilizadores do 

espaço, como o caçador e o missionário. 

A análise desses elementos simbólicos nos faz pensar em que medida as 

representações de uma época podem estar baseadas em memórias, ou melhor, podem ter 

ajudado a produzir memórias. Afinal, a memória é a reconstrução mediadora entre o antes e 

o agora, fio condutor que nos possibilitou tecer a construção narrativa do passado local. 

Assim como a linguagem, o caráter social da memória é definido pela 

compreensão comum de símbolos e significados e pela comunhão de noções que 

compartilhamos com os membros do grupo social. É este que fornece , para a memória de 

cada indivíduo, seus quadros de referência. Juntamente com a língua, o espaço e o tempo 

são estruturantes desses quadros sociais. 

Os moradores mais antigos, não necessariamente acima de 65 anos de idade, 

quadros vivos das memórias, têm sobre si um valor que lhes é atribuído pelas experiências 

e conhecimentos adquiridos sobre o lugar (em) que vivem.  

Enfim, as tradições são inventadas, mas devem ter o suporte da leitura do passado, 

representado por estes conhecedores, autorizados pelos demais novacruzenses. São eles, de 

certa forma, que emprestam um ar de legitimidade às narrativas. Essa tradição, nos termos 

em que colocam Hobsbawm e Ranger (2002), ecoa até hoje nos discursos dos 

  



  

novacruzenses; fica sempre a esperança de ver novamente a cidade respirar os ares da 

prosperidade. Com o olhar voltado para o passado, nossos interlocutores esperam o retorno 

dos gloriosos tempos, em que voltará, com propriedade, a ser a “Rainha do Agreste”. 

No segundo capítulo, apresentando algumas das versões orais e escritas sobre a 

origem da cidade, tentamos demonstrar que o espaço e o tempo se confundem nas 

diferentes formas de registro do passado local. Essas narrativas têm fragmentos de 

elementos heterogêneos encontrados nos livros escolares, nos romances, nos cordéis, no 

que “meus avós contaram”. A narrativa fundante da cidade de Nova Cruz é recontada pelos 

novacruzenses, mas numa referência à versão “colhida” da tradição oral, por Dantas (1941) 

e Cascudo (1955b). 

Na coleta das versões, nos deparamos com uma narrativa formalizada por autores 

representantes da historiografia potiguar. A lenda da anta esfolada, por exemplo, está 

imbricada aos registros de fatos históricos, como as Missões Religiosas que, por sua vez, se 

intercalam com o presente recente da cidade e seu desenvolvimento sócio-econômico. 

Essa característica nos levou a relacionar os elementos recorrentes das narrativas 

fundantes de algumas cidades potiguares; homens que têm contato com o mundo selvagem 

- geralmente os caçadores; homens de fé, em nosso caso, da igreja católica, como os 

missionários; animais que pulam – seres autóctones, como as antas e onças; elementos da 

natureza, como as águas dos rios e lagoas. 

Acreditamos ser interessante pensar sobre a fórmula narrativa do tempo de 

antigamente, que suspende o tempo cotidiano e instaura o momento ritual ou “mítico” da 

narração. Constituem-se em fórmula narrativa as expressões do tipo “antes era tudo mato” 

ou “antigamente era diferente”, o que faz referência ao tempo dos ancestrais 

  



  

colonizadores/civilizadores do espaço. Conforme Cavignac (1999), estas representações do 

passado, em muitos casos, podem ser interpretadas como metáforas da colonização. 

Investigamos a relação entre estas diferentes “histórias de antigamente”, como 

para encerrar uma lógica uniforme de representação do passado, passado este sempre 

inscrito em um espaço, que são os locais de surgimento das visagens (almas), de árvores 

mal-assombradas, botijas, de animais fabulosos e de uma cruz “feita de galhos de inharé”, 

chantada por um missionário, (re)nomeando um lugar. Isso nos faz pensar que o universo 

dessas narrativas oferece aos nossos entrevistados a ordenação do tempo passado, do vivido 

e do imaginado. 

Procuramos, no terceiro capítulo, através das interlocuções, mostrar que o trabalho 

da memória se organiza em torno dos marcos, como o trem, a feira (quando era em frente à 

matriz), o cruzeiro e o silo, que são “celebrados” pelas lembranças dos mais antigos, nas 

conversas de toda noite, na varanda de “Seu” Alfredo ou na calçada de Dalva Manso. 

De posse dos relatos orais que estruturam o corpus deste estudo, foi possível 

percebermos a importância de cada discurso para tornar evidentes os legados que 

constituem a história da cidade e a história das pessoas da cidade: um simples passeio, aos 

domingos, após a missa da matriz da Imaculada Conceição; ir ao cinema “mudo”, do Sr. 

Odilon; esperar o toque de “O Guarani”, de Carlos Gomes, anunciando a sessão do Cine 

Éden, de Paulo Bezerra; contemplar o rio Curimataú e temer por suas bravas cheias; ouvir o 

burburinho de gente de toda a região, às segundas-feiras, na feira livre; o movimento na 

estação do trem da Great Western, os candeeiros acesos e a fila de água, para aumentar o 

coro dos adversários políticos: “Nova Cruz, Nova Cruz, de dia falta água, de noite falta 

luz!”. Mesmo não sendo novacruzense, de nascimento, difícil não se sentir envolvido com 

  



  

as falas entrecortadas pela emoção, trazidas pela memória daqueles que testemunharam a 

história. 

Nas palavras de Wachtel (2001, p. 21), é possível, a partir do que do passado 

permanece no presente, reconstituir um “filme” da história com suas repetições, suas 

lacunas e suas inovações. 

Assim, os lugares comportariam uma justaposição de várias camadas, onde se 

encontrariam realidades culturais, sociais, ecológicas e cósmicas. Esses lugares fundam a 

pessoa, os tempos e os espaços sócio-míticos. São realidades percebidas, sentidas e vividas 

e, poder-se-ia dizer, como Lévi-Strauss, inconscientes. Destarte, o mito é uma experiência 

localizada antes de ser um discurso organizado; um tipo de exegese, uma “palavra 

circunscrevendo um evento” (LEENHARDT, 1971 apud CAVIGNAC, 2002, p.37). Assim, 

antes de ser uma narrativa, o mito, revelador de um pensamento, é visto como uma 

realidade vivida e sentida pelos homens em sociedade. 

 

A anta novamente é do povo 

 
 Objetivando compreender como e por que a narrativa da Anta Esfolada permanece 

(ou não) na memória dos novacruzenses, empreendemos este estudo. 

Como? Recorrendo aos guardiões, ao trabalho da memória. Sendo ouvida no 

reconto, nas “conversas das calçadas”, nas celebrações de aniversário da cidade, nas 

confraternizações dos conterrâneos e através das leituras e encenações teatrais feitas pelos 

professores para e com os alunos, nas escolas e na universidade. Acreditamos que no 

momento em que essa mecânica mítica é acionada, a narrativa sobre a anta esfolada viva 

novamente é do povo, da oralidade. 

  



  

Por quê? Por ser a explicação da origem do primeiro nome “oficial” da cidade, 

então povoado. Para assim adentrarmos num tempo primordial, o do mito. E daí 

enveredarmos nos labirintos da memória que desvela as pessoas e os lugares, enfim a 

história da cidade de Nova Cruz, no Agreste Potiguar.  

Conforme demonstramos no itinerário do Frei Serafim (segundo capítulo), em 

ações similares às de outros missionários, o frei batizou vários lugares, demarcando o lugar 

com uma pedra, um marco fundador. No entanto, as versões sobre a origem do lugar 

indicam a Anta como elemento fundante da cidade. Ergue-se, a nosso ver, a cidade sobre a 

narrativa, cenário perceptível após a análise dos relatos orais e escritos. 

Num processo de representação de uma alteridade absoluta, ostenta-se a cruz sobre 

a terra e o couro da anta é ocultado, nunca mais sendo encontrado, sob a areia do rio. Na 

metamorfose da natureza, a água do rio só voltará a ser potável, em vez de salobra, caso o 

couro da anta seja encontrado. A natureza, isto é, o externo à cidade (civilização), encerra 

uma afluência de forças negativas - a anta esfolada viva - que os homens tentam conjugar, a 

fim de manter um equilíbrio frágil entre o sobrenatural e o humano (CAVIGNAC, 2005). 

Acreditamos na abordagem pluridisciplinar de nosso estudo, mas temos a clareza 

das dificuldades a que nos submetemos ao tentarmos consorciar essas duas áreas do 

conhecimento. A Antropologia tem uma verdadeira tradição de estudos que evocam a 

construção de uma espacialidade pelos grupos sociais; a História tem demonstrado um 

interesse renovado pela análise de eventos “não-extraordinários” e por séries de 

documentos comumente desprezados pelas suas correntes tradicionais (processos-crimes, 

inventários, certidões de casamento, de nascimento e de óbito etc.), que lançam luzes sobre 

novos problemas e dão significações diversas a conhecidos temas. Assim, sabemos, não 

estarmos propondo nada novo e sim buscando ressignificar noções de diversas áreas do 

  



  

conhecimento com outras nuanças oferecidas pela pesquisa em campo, sobre o tecido 

segundo o qual debruçamos nosso olhar. 

Por fim, nos resta revelar as inseguranças no estado da arte das fontes orais e 

escritas pelas quais optamos, bem como a apreciação exaustiva das versões sobre o mito de 

fundação da cidade de Nova Cruz, que sabemos ter muitos mais elementos a serem 

devidamente analisados. 

Propomos uma reflexão sobre a relação do nome de uma cidade com a história das 

pessoas desse lugar. Esta relação, além de ser um fato, é uma representação, isto é, pertence 

também à ordem do simbólico que vai incorporar de forma ativa o “novo” nome do lugar, 

que deixa de se chamar Anta Esfolada, mas que também ressignifica o título “Rainha do 

Agreste”. 

Certamente, muitas linhas de diversos tons ainda comporão a tela da história e da 

memória dessa cidade, que se insere em temporalidades e espacialidades, matizadas entre 

uma anta esfolada viva por um caçador e uma cruz chantada por um missionário. 
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APÊNDICE A - Caderno de fotos: pessoas e lugares 
 
 

A imagem pode e deve ser utilizada 
como uma narrativa visual que 
informa o relato etnográfico com a 
mesma autoridade do texto escrito. 
(BITTENCOURT, 1998, p. 199) 

 
 

 
NARRATIVA VISUAL 

 

Muitas vezes a fotografia é abordada como linguagem secundária, complementar e 

ilustrativa. A fotografia pode ultrapassar esses limites e permitir ao imaginário transpor 

códigos lineares, penetrar a polissemia da narrativa visual. Através da fotografia podemos 

perceber a singularidade de uma representação que nos indica informações referentes ao 

meio sóciocultural onde foi concebida. Permite-nos, portanto, “compreender certas 

dinâmicas e momentos históricos, sem necessariamente lhes ter pertencido ou convivido 

com aquilo ou com aquele que foi eternizado pelo ‘clique’” do fotógrafo (NOBRE, 1998, p. 

11-12). 

As imagens fotográficas possuem a peculiaridade de conter, na sua composição, a 

história visual de determinados universos sociais, modos de vidas, gestos e transformações 

dos aspectos físicos e culturais de uma sociedade ao longo do tempo. Aprendemos no 

trabalho de campo que a fotografia conta o momento histórico e pode perpetuar dados. Por 

isso nossa opção por não colocar as fotografias que dizem muito das pessoas e dos lugares 

em anexo na dissertação.  
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ANEXO A - Quadro dos Entrevistados 
 

Nome2
Mª. da Paz 
Leite 
* 

Edinalma 
Morais de 
Lima 
* 

José Ailton 
* 

Diógenes da 
Cunha Lima 

Joaquina 
Tavares 
Costa (D. 
Donzinha) 

Alfredo 
Ângelo Filho

José 
Fernandes de 
Oliveira 

Dalva Manso

Idade/data 
de 
nascimento 

36 anos 30 anos 44 anos  67 anos 
(26.07.1937) 

76 anos 
(10.05.1928) 

76 anos 
(02.11.1928) 

76 anos 
(29.10.1928) 

85 anos 
(17.02.1919) 

Local de 
nascimento 

 
Não 
especificado 

 
Não 
especificado 

 
Não 
especificado 

Nova 
Cruz/RN 

Nova 
Cruz/RN 

Nova 
Cruz/RN 

Alto de Santa 
Luzia (Nova 
Cruz/RN) 

Nova 
Cruz/RN 

Estado Civil Não 
especificado 

Não 
especificado 

Não 
especificado 

Casado      Viúva Casado Casado Solteira

Profissão Funcionária 
Pública 

Funcionária 
Pública 

Funcionário 
Público  

Advogado e 
Poeta 

Professora 
(Aposentada)

Aposentado. 
Foi 
comerciante. 

Aposentado. 
Foi vereador.

Aposentada. 
Tesoureira – 
(Consórcio 
Algodoeiro 
de Nova 
Cruz Ltda) 

Número de 
entrevistas 

01 
 

01      01 02 02 01 01 02 

Data da 
entrevista 

08/01/02       08/01/02 08/01/02 17/01/2002 e
30/08/2004 

 10/03/02 
10/09/04 

10/03/02 10/03/02 03/08/04
10/09/04 

                                                 
2 Os interlocutores destacados(*) não fazem parte do corpus principal da pesquisa, tendo sido utilizados de forma secundária, pelo fato de o 
entrevistado/entrevistada ser mais jovem, não morar há muito tempo em Nova Cruz, ou não ser tão envolvido/envolvida com a história da cidade, e por isso, não 
ser indicado/indicada pelos demais moradores como guardião/guardiã da memória local. 
 
 

  



  

 

Observações  Entrevista 
ainda no 
início da 
pesquisa, 
com objetivo 
de saber 
quem 
indicavam 
como os 
“guardiões” 

Entrevista 
ainda no 
início da 
pesquisa, 
com objetivo 
de saber 
quem eram 
os 
“guardiões” 

Entrevista 
ainda no 
início da 
pesquisa, 
com objetivo 
de saber 
quem eram 
os 
“guardiões” 

Veio morar 
em Natal aos 
13 anos.   

 

 Mãe de 
Ilvaita Costa 

  Filha do ex-
prefeito de 
Nova Cruz, 
Mário Manso

 
 

Nome 
Rizomar de 
Paiva 
Carvalho * 

Ivan Lúcio 
de Carvalho 

Pedro 
Marinho da 
Silva  * 

Domingos 
Matias dos 
Santos  

Euzébia 
Bahia de 
Vasconcelos 

Cid Arruda 
Câmara 
 

Lúcia da

Melo 

* 

José Bezerra 
dos Anjos 
(Sr. Zezito) 

Idade/data 
de 
nascimento 

59 anos 
(30.08.1945) 

64 anos 
(01.11.1940) 

54 anos 
(08.05.1950) 

50 anos 
(06.03.1954) 

80 anos 
(08.11.1924) 

55 anos 
(25.11.49) 

73 anos 
(21.10.1931) 

78 anos 
(04.01.1926) 

Local de 
nascimento 

  Nova
Cruz/RN 

Guarabira/PB Jacaraú/PB Serra de São 
Bento/RN 

João 
Pessoa/PB 

São Tomé/ 
RN 

Jacaraú/PB 

Estado Civil   Casado Casado Casado Solteira Casado Solteira Casado
Profissão Aposentada 

da TELERN  
Aposentado 
(FUNASA – 
Antiga Fund. 
SESP) 

Professor  e 
diretor de 
Escola  

Agricultor e 
poeta 
repentista 

Professora e 
Ex-diretora 
escolar 

Prefeito 
reeleito de 
Nova Cruz 

Professora 
(Aposentada) 
e Supervisora 
Pedagógica. 

Aposentado 

Número de 
entrevistas 

       01 01 01 02 01 01 01

Data da 
entrevista 

       03/08/2004 06/08/2004
03/12/04 

06/08/2004 06/08 e
17/08/2004 

13/08/04 20/08/04 13/08/2004

  



  

Observações  Esposa de 
Seu Ivan 
Lúcio 

    Chegou em
Nova 
Cruz/RN, 
transferido 
pela 
REFESA em 
09.11.1982.A 
entrevista 
não foi 
gravada. 

  Com 15 dias 
de vida veio 
p/ Nova 
Cruz/RN, 
morou até os 
16 anos, foi 
morar por 02 
anos em Baía 
da 
Traição/PB, 
na aldeia 
indígena 
regressou, 
constituiu 
família e 
vive até hoje 
em Nova 
Cruz.. 

O avô
Antônio A. 
Câmara 
chegou em 
Nova Cruz, 
em 1914.  

Mora em 
Nova Cruz 
desde 1937. 
A entrevista 
não foi 
gravada. 

Chegou em 
Nova Cruz 
em 1941. 

 
 

Nome 
Elza Nunes 
Coutinho 
 * 

Mª da 
Piedade 
Soares Silva  
* 

Antônio 
Matias da 
Costa 

Abílio Alves 
de Lima 

Maria de  
Lima 
* 

Maria Lúcia 
Pereira 
* 

Terezinha 
Januário 
* 

João Gomes 
da Silva (Seu 
Baltazar) 

Idade/ data 
de 
nascimento 

58 anos 
(17.01.1946) 

40 anos 68 anos 
(13.03.1936) 

64 anos 
(25.06.1940) 

47 anos 
(23.07.195
7) 

41 anos 38 anos 91 anos 
(14.02.1913) 

Local de 
nascimento 

Cachoeira, 
distrito de 
Caiçara/PB 

Pedro 
Velho/RN 

Caiçara/PB     Santo
Antônio/RN 

Caiçara/PB Paraíba Paraíba Juazeiro/CE

Estado Civil Separada        Casada Casado Desquitado Solteira  Casada Casada Viúvo

  



  

Profissão  Bibliotecária Bibliotecária Aposentado. 
Foi vice-

prefeito 

(administração 

de Luizinho 

Moreira) 

 

Fotógrafo   Diretora do
Colégio N. 
S. do 
Carmo 

 Supervisora 
do Colégio 
Nossa S. do 
Carmo 

Professora Vigilante
aposentado 

Número de 
entrevistas 

01        01 01 02 01 01 01 02

Data da 
entrevista 

17/08/2004       17/08/2004 17/08/2004 20/08/2004
10/09/04 

20/08/2004 20/08/2004 20/08/2004 03/09/2004
03/12/04 

Observações  Mora em 
Nova Cruz 
há 22 anos. 

Chegou em 
Nova Cruz 
ainda 
criança para 
morar com a 
irmã, casou 
e ficou. 

Estabeleceu-se 
em Nova Cruz 
em 
05.02.1959. 

Chegou em 
Nova Cruz em 
19.03.1961 e 
Recebeu título 
de Cidadão 
Novacruzense.

Religiosa.S
uperiora da 
Fraternidad
e do 
Colégio 
N.S do 
Carmo, 
onde 
cursou 
como 
interna 
(1976-78). 
Desde 
1999, 
voltou a 
morar em 
Nova Cruz 

Mora em 
Nova Cruz 
desde os dois 
anos de 
idade 

Mora em 
Nova Cruz 
há 28 anos 

Chegou em 
Nova Cruz 
em 1915.  
Trabalhou 14 
anos na 
Escola Mun. 
Nestor 
Marinho 

 

  



  

 

Nome 
Tereza de 
Jesus 
Medeiros 
(Terezinha 
Pinto) 

Ilvaita Maria 
Costa 

Maria do 
Desterro das 
Neves de 
Souza * 

Dezilda Cortez 
Bezerra  * 

José 
Adelson da 
Silva 
Rodrigues 
* 

Severina 
Naide Nunes 
- D. Bita. 

Geraldo 
Ribeiro de 
Almeida 

Leonardo 
Arruda 
Câmara 

Idade/ data 
de 
Nascimento 

66 anos 
(20.01.1938) 

50 anos 
(17.07.1954) 

25 anos 
(12.06.79) 

76 anos 
(26.03.1928) 

35 anos 
(06.02.70) 

70 anos 
(22.06.1935) 

83 anos 
(28.06.1929) 

58 anos 
(25.07.47) 

Local de 
nascimento 

Nova 
Cruz/RN 

Natal/RN   Araruna /PB Goianinha/
RN 

Santo 
Antônio/ 
RN 

Esperança/
PB 

 João 
Pessoa/PB 

Estado Civil solteira        solteira casada Casada Solteiro Solteiro Casado
Profissão  Professora 

(Aposentada) 
Professora Professora e

pedagoga 
 Do lar  Pároco  Ex-pároco. 

Coadjutor de 
Pe. Pedro 
Moura. 

Advogado. 
Procurador 
Municipal. 
Atual 
Secretário 
Estadual da 
Justiça e 
Cidadania 

Número de 
entrevistas 

Devidos às 
informações 
sobre a igreja 
sobre acervo 
de fotos etc, 
conversamos 
inúmeras 
vezes. 

Contato 
permanente 
durante o 
trabalho, seja 
pessoalmente 
ou por 
telefone, por 
isso não 
especificamo
s o nº de 

Contato 
permanente 
durante o 
trabalho, seja 
pessoalmente 
ou por 
telefone, por 
isso não 
especificamo
s o nº de 

01    01 01 01 02 

  



  

entrevistas. 
 

entrevistas. 
 

Data da 
entrevista 

    13/08/2004 19/01/2005 14/03/05 31/03/05 25/07/2005
07/07/2005 

Observações  Voluntária na 
secretaria da 
Igreja Matriz.  
Não quis 
gravar 
entrevista. 

Filha de D. 
Donzinha 

Veio morar 
em N. Cruz 
aos 3 anos de 
idade. 
- Minha ex-
aluna.           
- Contato 
entre a 
pesquisadora 
e os 
moradores, 
desde 2002. 

Esposa de Seu 
Zezito, chegou 
em Nova Cruz 
em 1942. 

 Viúva do Sr. 
Dioclécio 
Nunes com 
quem 
administrou 
por 43 anos o 
Hotel 
Cosmopolita 
de Nova 
Cruz. 

 

Monsenhor 
Geraldo é 
sacerdote 
aposentado. 

 

 

 
 
 

Nome 
Itália Orrico-
D. Bibi 

Antônio 
Arismério 
Alves de 
Sousa * 

Mª Leonor 
Felipe 

Lindalva 
Bezerra 

Normando 
Pignataro 
Delgado 

   

Idade/data 
de 
nascimento 

85 anos 
(08.06.1920) 

Não 
especificado 

98 anos 
(11.06.1907) 

83 anos 
(16.02.1922) 

Não 
especificado 

   

Local de 
nascimento 

Nova 
Cruz/RN 

Não 
especificado 

Macau /RN Campestre/RN Nova 
Cruz/RN 

   

Estado Civil Casada       Não
especificado 

 Viúva Viúva Solteiro

Profissão Costureira, Gerente de Do lar Aposentada. Sacerdote.    

  



  

aposentada.  Comunicação
da 
CBTU/RN  

Foi professora 
e administrou 
com o esposo 
o Cine Éden 

Pároco da 
Igreja São 
Camilo de 
Lélis, no 
bairro de 
Lagoa Nova 
em Natal. 

Número de 
entrevistas 

01       01 01 01  

Data da 
entrevista 

02.06.2005 01/07/2005 14/07/2005 15/07/2005     

Observações      Entrevista
realizada no 
Escritório da 
CBTU-Natal-
Ribeira 

 Entrevista 
realizada em 
sua 
residência 
em Natal, 
onde mora 
com os 
filhos. 

Mora em 
Natal. Fez 
questão de dar 
a entrevista 
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ANEXO B - Questionário (julho/2004)1

 
 
 
 
 
 
 
 

1. O que ainda representa a lenda da Anta Esfolada para você? 
 
2. Como você ficou conhecendo essa história?Através de quem (bisavôs, avós, 

professores, vizinhos, colegas de classe, irmãos etc) ou do que (livros, revistas, 
televisão  etc). 

 
 
3. Você sabe que Nova Cruz já se chamou Urtigal? E  Distrito de Anta Esfolada, antes 

de ser Nova Cruz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Objetivo do questionário: entrevistar pessoas de sexo, idade diferentes e também classe social/ profissional 
para investigar o que pensam sobre serem Urtigalenses? Anta-esfoladenses? Não esquecer de registrar se é 
natural de Nova Cruz ou não,  o sexo, a idade e profissão. Esclarecemos que o mesmo foi entregue 
individualmente e só depois de lidas as respostas pela pesquisadora fizemos a entrevista gravada. 
Agradeço a Maria do Desterro cuja articulação com os entrevistados na cidade de Nova Cruz foi fundamental. 
 
  
 
 

  



  

Cont. ANEXO B - Fragmentos das respostas do questionário (julho/2004) 
 
 
 
 
 

 

Sexo: F Idade: 50  Profissão: Administradora escolar 

“Penso que esta lenda foi um caso inédito. Acredito que é uma “lenda” verdadeira pois a 

mesma foi contada por pessoas de responsabilidade.” 

 

Sexo: F Idade: 38  Profissão: Professora 

“Eu penso que, mesmo que de fato não tenha acontecido este episódio da anta, esta lenda 

permanecerá sempre na idéia de todos os que contem a história de Nova Cruz.” 

 

Sexo: F Idade: 40  Profissão: Bibliotecária 

“Acredito que ela representa a criação da cidade. Se não fosse contada em lenda não 

teríamos conhecimento da história. Veio o nascimento de Nova Cruz através dessa história 

da anta.[...] Tornou-se realidade através da lenda, pois poderia ter deixado Urtigal ou criado 

outro nome. [...] Esses ramos feitos cruz tirou essa maldição e até hoje ninguém ouviu falar 

mais dessa anta. [...] Toda cidade devia escrever sua origem, de onde surgiu . Escrever um 

livro.” 

 
 

 
 

  



  

ANEXO C - Roteiro das entrevistas1

 
 
 
 

Como era Nova Cruz na sua infância, no tempo dos seus pais? 
Quando você chegou à cidade? É natural de Nova Cruz? 
Como era a cidade? o que tinha para ver? Para fazer? 
Quais eram as histórias e brincadeiras daquele tempo? 
 
Você ia à missa? Quem era o padre? 
Você lembra das missões do Frei Serafim,  Frei Damião?  
Como eram estas missões? Quais as histórias que eles falavam? 
 
Porque a cidade se chama Nova Cruz? 
Quem trouxe a cruz? Quando? De que modo? Tinha assombração antes? 
E cadê a cruz? 
 
Havia (ou há) histórias de botija? Você conhece alguém que arrancou uma botija? 
Há histórias de “visagens” na cidade? De almas de anta ou de onça? 
 
Como se chama a pessoa que mora em Nova Cruz? Sempre foi assim? 
Nova Cruz já teve outro nome? Qual era? 
Nesse tempo quem morava aqui? 
Tinham missionários? 
Tinha índio? 
Tinha negro?  
 
Como era no tempo do trem? 
Você já andou de trem? 
Como se chamava a estação? 
O trem ia até aonde? Vinha de onde? 
Você também acha que Nova Cruz é a  cidade do já teve? Por quê?  
 

 

                                                 
1 Roteiro apenas para orientação da pesquisadora. Agradeço a colaboração do Prof. Ms. Luiz Antônio de 
Oliveira, pelas sugestões das perguntas. 

  



  

ANEXO D- Logradouros do município de Nova Cruz (área urbana) 3

 
Legenda 

BAIRROS 
01- CENTRO/CIDADE DO SOL 
02- ALTO DE SANTA LUZIA 

03- SÃO SEBASTIÃO/ALTO DAS FLORES 
04- S.SEBASTIÃO/FREI DAMIÃO 

05- ANTÔNIO PEIXOTO MARIANO 
06- SANTA MARIA GORETE 

07- SÃO JUDAS TADEU 
 
01 Pça, Alto da Boa Vista  
04 Pça. Antônio Basílio de Melo 
01 Pça. Barão do Rio Branco 
01 Pça. Dix-Sept Rosado 
01 Pça. Jardim Amazonas 
01 Pça. Luiz José Moreira 
04 Pça. Pte. Getulio Vargas 
05 Rua 1º de Janeiro 
01 Rua 1º de Maio 
04 Rua 1º de Maio 
03 Rua 1º de Maio 
03 Rua 2 de Fevereiro 
03 Rua 6 de Julho 
01 Rua 7 de Setembro 
05 Rua 8 de Dezembro 
01 Rua 13 de Maio 
03 Rua 13 de Maio 
01 Rua 15 de Novembro 
03 Rua 18 de Abril 
05 Rua 25 de Dezembro 
06 Rua Abdias Guedes  
04 Rua Alberto Maranhão  
03 Rua Alberto Maranhão  
01 Rua Alcebíades Lisboa 
04 Rua Alfredo Augusto de Santana 
03 Rua Amélia Marques da Silva  
01 Rua Ana Emiliana Madruga 
07 Rua Ananias Martins de Oliveira 
03 Rua Antonio Alves Flor 
03 Rua Antonio Basílio de Melo 

                                                 
3 Transcrito do arquivo da Prefeitura Municipal de Nova Cruz/RN, Secretaria de Arrecadação, 2004. O 
destaque é para os logradouros mais citados por nossos entrevistados. 

  



  

05 Rua Antonio Crizanto da Costa  
06 Rua Antonio Galdino da Costa  
06 Rua Antonio Pedro da Silva 
03 Rua Antonio Peixoto Mariano  
01 Rua Antonio Viana Barbosa  
05 Rua Aprígio Patrício Ramalho 
04 Rua Aristófanes Fernandes 
01 Rua Assis Chateaubriand 
02 Rua Assis Chateaubriand 
04 Rua Assis Chateaubriand 
03 Rua Assis Chateaubriand 
04 Rua Augusto Turbano 
05 Rua Avelino Pereira da Silva 
01 Rua Campo Santo 
01 Rua Cândido Lisboa 
01 Rua Cap. José da Penha 
03 Rua Cap. José da Penha 
05 Rua Carlos Adson Barbosa  
04 Rua Carlos Alexandre 
01 Rua Cel. Anísio de Carvalho 
01 Rua Cel. José Abdon 
04 Rua Cel. Luiz Moreira 
01 Rua Celma Martins do Vale  
03 Rua Cícero Candido da Silva 
01 Rua Cícero Maximiano da Costa- Rua do Cacimbão 

(N.A) 
03 Rua Cláudio Henrique Ferreira 
04 Rua Cônego Luiz Adolfo 
06 Rua Con. Luiz Adolfo 
01 Rua Con. Severino Ramalho 
03 Rua Con. Severino Ramalho 
04 Rua Con. Severino Ramalho 
07 Rua Con. Severino Ramalho 
04 Rua Democrates Souza Paiva 
04 Rua Dep. Djalma Marinho 
05 Rua Deputado Djalma Marinho 
05 Rua Dep. Márcio Marinho 
04 Rua Diacuy 
01 Rua Diógenes da Cunha Lima 
04 Rua Djalma de Melo Paiva 
01 Rua Djalma Dutra – Rua do Fogo (N.A) 
04 Rua Djalma Dutra 
04 Rua Dom Adelino Dantas 
07 Rua Dr. Alcebíades da Rocha  
07 Rua Dr. Alcebíades da Rocha  

  



  

07 Rua Dr. Dourado 
02 Rua Dr. Galdino de Lima 
02 Rua Dr. Lemos Filho 
02 Rua Dr. Mário Negócio  
02 Rua Dr. Mario Negocio  
03 Rua Dr. Pedro Velho 
04 Rua Egidio Inácio Pereira  
01 Rua Enfermeira Nair 
01 Rua Eurico da Silveira Borges 
03 Rua Exped. Alcides Lima da Cruz 
01 Rua Felipe Camarão 
04 Rua Felipe Camarão 
01 Rua Felipe Pegado Cortez 
05 Rua Francisco Cordeiro do Vale  
07 Rua Francisco Cordeiro do Vale  
06 Rua Francisco de Assis Soares  
03 Rua Francisco Lins de Albuquerque 
03 Rua Franc. de Oliveira  
01 Rua Frei Alberto Cabral 
03 Rua Frei Serafim de Catanea  
04 Rua Frei Serafim de Catanea  
07 Rua Frei Serafim de Catanea  
04 Rua Heráclito Ferreira de Oliveira 
03 Rua Industrial José de Brito 
02 Rua Jacó Ribeiro Pinto 
04 Rua Jaguatirica 
07 Rua Joacir Martins de Lima 
06 Rua João Amaro de Oliveira  
01 Rua João Basílio da Silva 
03 Rua João Basílio da Silva 
06 Rua João Duarte Neto  
01 Rua João Gouveia da Silva 
03 Rua João Gouveia da Silva 
03 Rua João Lucio de Carvalho 
04 Rua João Menezes 
02 Rua João Patrício de Oliveira  
01 Rua João Toscano Coelho 
02 Rua Joaquim Manoel de Lima 
03 Rua Jorge Felipe da Silva (Vila Maria) 
04 Rua Jorge Mendes Barbosa 
06 Rua José Alexandre da Silva  
01 Rua José Alexandrino da Silva 
03 Rua José Antonio da Silva 
04 Rua José Barbosa da Silva 
06 Rua José Barbosa de Macedo  

  



  

04 Rua José Batista da Silva   
05 Rua José Batista da Silva 
06 Rua José Batista da Silva 
03 Rua José Bernardo da Silva 
04 Rua José Bonifácio 
06 Rua José Duarte de Oliveira 
07 Rua José Barbosa de Macedo  
01 Rua José Batista da Silva   
01 Rua José Batista da Silva 
03 Rua José Batista da Silva 
04 Rua José Bernardo da Silva 
03 Rua José Bonifácio 
03 Rua José Duarte de Oliveira 
04 Rua José Barbosa de Macedo  
02 Rua José Batista da Silva   
03 Rua José Batista da Silva 
04 Rua José Batista da Silva 
07 Rua José Lopes Barbosa  
01 Rua José Marques Moreira 
01 Rua José Otaviano de Souza 
03 Rua José Otaviano de Souza 
04 Rua José Ramos da Silva 
03 Rua José Salustiano Barbosa 
03 Rua José Soares Barbosa 
04 Rua José Soares de Sena 
02 Rua José Targino de Oliveira 
03 Rua Juvemar da Silveira Borges 
04 Rua José Lopes Barbosa  
03 Rua José Marques Moreira 
04 Rua José Otaviano de Souza 
07 Rua José Otaviano de Souza 
03 Rua José Ramos da Silva 
03 Rua José Salustiano Barbosa 
04 Rua José Soares Barbosa 
03 Rua José Soares de Sena 
04 Rua José Targino de Oliveira 
03 Rua Leonildo Paulino Ribeiro 
03 Rua Lídio Freire 
04 Rua Lourdes Gesteira  
07 Rua Luiz Antonio Barbosa 
03 Rua Luiz Antonio Barbosa 
03 Rua Luiz Gadelha de Assunção  
04 Rua Manoel Augusto de Oliveira 
03 Rua Manoel Bernardino de Oliveira 
04 Rua Manoel Eufrásio da Silva 

  



  

03 Rua Manoel Valdevino da Silva 
04 Rua Marechal Dutra 
05 Rua Marechal Dutra 
01 Rua Maria Cavalcante de Melo 
03 Rua Maria Leda Mousinho  
01 Rua Maria Leda Mousinho 
03 Rua Mauricio Henrique de Araújo 
04 Rua Mauricio Henrique de Araújo 
01 Rua Mizael Sales 
03 Rua Nestor Marinho 
01 Rua Nestor Marinho 
06 Rua Odilon Severino da Cunha  
01 Rua Oscar Firmino de Medeiros 
03 Rua Oscar Firmino de Medeiros 
04 Rua Pastor José Menezes 
03 Rua Pedro Mauricio Tavares 
04 Rua Pedro Mauricio Tavares 
03 Rua Pedro Mauricio Tavares 
02 Rua Pref. José Peixoto Mariano 
04 Rua Pref. Mário Gadelha 
01 Rua Prof. Josepio de Almeida Duarte 
04 Rua Prof. Josepio de Almeida Duarte 
07 Rua Prof. Manoel Elias da Silva  
02 Rua Prof. Maria Francelina de Souza 
03 Rua Prof. Mario Pinott 
03 Rua Prof. Reginaldo Oliveira  
04 Rua Profª. Dona Firma 
03 Rua Profª. Leonor Rocha 
04 Rua Profª. Leonor Rocha 
01 Rua Pte. Getulio Vargas 
03 Rua Pte. Juscelino Kubitschek 
04 Rua Romildo Arruda Câmara 
03 Rua Santo Antonio 
03 Rua São João 
03 Rua São José  
01 Rua São Pedro 
01 Rua Sátiro Domingos 
04 Rua Sebastião Menezes 
03 Rua Senador Georgino Avelino  
04 Rua Sen. Georgino Avelino  
06 Rua Sen. Georgino Avelino  
03 Rua Sen. Jesse Pinto Freire 
06 Rua Severino Gomes de Melo  
06 Rua Severino Gomes de Melo  
07 Rua Severino Marques Moreira 

  



  

04 Rua Severino Nunes 
02 Rua Sargento Nilo Feitosa de Souza 
04 Rua Sgt. Pinheiro 
01 Rua Silvino Bezerra Neto 
03 Rua Silvino Bezerra Neto 
06 Rua Silvino Ferreira da Silva  
03 Rua Tab. Ernesto Belmont 
04 Rua Tenente José Freitas 
01 Rua Urtigal 
04 Rua Valdemar Soares da Cunha 
04 Rua Vereador João Pimenta de Melo 
06 Rua Ver. João Soares de Oliveira  
07 Rua Ver. José Abílio da Silva 
03 Rua Ver. José André Dias 
03 Rua Luiz Basilicio  
06 Rua Luiz de França Varela  
04 Rua Ver. Neco Moreira 
01 Rua Ver. Pedro Maciel  
04 Rua Ver. Pedro Tavares Sobrinho 
05 Rua Ver. Renato José de Melo  
04 Rua Ver. Severino Alves da Silva  
04 Rua Ver. Severino Paulino 
05 Rua Zacarias Barbosa de Oliveira 
02 Rua Zilda Lisboa Arruda Câmara 
03 Travessa 2 de Fevereiro 
01 Tv. 13 de Maio 
01 Tv. 15 de Novembro 
03 Tv. 18 de Abril 
05 Tv. 25 de Dezembro 
01 Tv. Arruda Câmara 
04 Tv. Assis Chateaubriand 
01 Tv. Campo Santo 
04 Tv. Con. Severino Ramalho 
03 Tv. Felipe Camarão 
01 Tv. Frei Alberto Cabral 
01 Tv. José Alexandrino da Silva 
04 Tv. José Bonifácio 
03 Tv. Pte. Getulio Vargas 
03 Tv. São José 
01 Tv. Sen. Georgino Avelino 
04 Tv. Sen. Georgino Avelino 
01 Tv. Urtigal  
03 Vila Santo Antonio 
03 Vila São José  
 

  



  

 
ANEXO E - Biografia de Santa Rita e biografia de Santo Antônio 

 
 

Santa Rita de Cássia (biografia)1

 
 

  Santa Rita sempre foi conhecida por seus devotos como a santa das 

causas impossíveis, a advogada nos casos graves e desesperadores, o refúgio na última 

hora, a consoladora dos aflitos etc. 

  Em 1727, o papa Bento XIII permitiu que lhe fosse dedicada uma igreja no 
Rio de Janeiro, o que a tornou uma das santas mais populares do Brasil.  Contudo, sua 
canonização só foi concedida em 24 de maio de 1900, por Leão XIII. Hoje são muitas as 
capelas e igrejas dedicadas a ela no Brasil, e seus devotos já contam milhares de pessoas. 

  Santa Rita nasceu em 1381, em Rocaporena, e morreu em 1457, em 

Cássia, cidade da Itália.  Filha única de Antônio Mancini e Amata Ferri, foi batizada em 

Cássia, com o nome de Margarida(Margherita), do qual originou Rita de Cássia como é 

popularmente conhecida no mundo inteiro. 

  Aos 15 anos, Rita casou-se a contragosto com o jovem Paulo 

Fernando, de temperamento violento e temido por todos no vilarejo. Após ficar viúva e sem 

os filhos, Rita entrou para o convento das agostinianas, onde por quarenta anos viveu 

imersa em oração e penitência.  Nos últimos quinze anos de sua vida, trouxe em sua fronte 

o estigma de Cristo, o que associou intimamente aos mistérios da paixão, morte e 

ressurreição de Jesus. 

 

                                                 
1 ALVES, J. Introdução. In:______. Santa Rita de Cássia: novena e biografia. 3. ed. São Paulo: Paulinas.p. 
5-10. 
 

  



  

 
Santo Antônio (biografia)2

 
  Santo Antônio, cujo nome de batismo era Fernando, nasceu em Lisboa 
(Portugal), em 1195, numa família de posses.  Martinho e Maria, seus pais, tiveram outros 
filhos, mas existe apenas o registro de uma irmã, Maria, religiosa, que faleceu no Mosteiro 
São Miguel, em Lisboa.  

  Aos 15 anos de idade, Antônio ingressou no Mosteiro de São Vicente de Fora dos 
Agostinianos.  Desejoso de seguir o exemplo dos franciscanos, e talvez o martírio, mudou seu 
nome para Antônio, e foi aceito na Ordem franciscana.  Seguiu para o Marrocos, com o objetivo de 
converter os sarracenos.  A sua estada naquele país foi curta, em virtude de uma doença que o 
acometeu.  O navio em que viajava de volta a Portugal foi levado por uma tempestade ao sul da 
Itália.  Em Assis (Itália), encontrou-se com São Francisco, surgindo entre eles uma amizade 
sincera e duradoura.  Incentivado pelo santo patriarca, revelou-se grande pregador da Palavra de 
Deus e descobriu, assim, o destino de sua vida. 
  Viajou por muitas regiões da Itália e da Franca.  Em suas pregações, 
combatia com veemência as injustiças e desordens sociais, a exploração dos pobres pelos 
usurários e a vida incorreta de certos setores do clero. 
  Lecionou teologia nas Universidades de Bolonha e Pádua (Itália), Toulouse e 
Mont-pellier (França).  Proferiu célebres sermões, adquirindo grande fama como orador 
sacro.  Sua palavra era acompanhada por milagres e prodígios diversos, o que contribuiu 
para o crescimento de seu prestígio e santidade. 

Com a saúde abalada  pelo trabalho apostólico, pelo jejum e pela penitência, recolheu-se 
no eremitério dos frades Franciscanos, em Camposampiero, a 18km de Pádua.  

 Foi na cela-ninho, construída em cima de uma nogueira, a seu pedido, que Santo 
Antonio recebeu a visita do Menino Jesus.  Consolado e assistido pelo Filho de Deus e 
por Maria Santíssima, entregou sua bela alma ao criador.  Era o dia 13 de junho  de 
1231. Foi sepultado em Pádua onde se ergueu a Basílica que leva o seu nome, hoje um 
grande centro de peregrinação. 

O papa Gregório IX o declarou santo apenas onze meses após a sua morte, atendendo à 
voz do povo. E pela atualidade e profundidade dos seus escritos o papa Pio XII o 
declarou doutor da igreja, em  1946. 

Santo Antônio continua sendo o santo mais popular do Brasil, conhecido também como 
padroeiro dos pobres, santo casamenteiro; é sempre invocado para achar objetos 
perdidos, e é muito lembrado nas festas juninas, nas quais são acesas fogueiras em sua 
homenagem.  

 

 

                                                 
2 BASACCHI, Mario. Introdução. In: ______. Santo Antônio: novena, trezena e responsório: biografia. 4. 
ed.São Paulo: Paulinas, 2004. p. 3-8. 
 
 

  



  

ANEXO F- História da fundação dos municípios de Santa Cruz e de Santo Antônio, por 

Manoel Dantas (1941) 

  

 “Muitos anos, já ia adiantada a colonização do alto sertão, e as terras das cachoeiras 

do Potengi e do Trairi continuavam despovoadas.  Diziam os primeiros que ali se 

aventuraram que era impossível viver naquelas paragens, porque, ao quebrarem os ramos 

do inharé, a árvore sagrada, as fontes secavam e todos os animais tornavam-se ferozes.  Um 

santo missionário lembrou-se um dia de fazer uma cruz dos ramos do inharé: os malefícios 

cessaram como por encanto; das fontes jorrou a água cristalina; as aves cantaram o hino da 

natureza em festa.  A terra ficou, desde então, conhecida com o nome de Santa Cruz do 

Inharé” 33  

Para ir a S. Cruz, havia a estrada que margeava o Potengi e outra que partia 

do vale do Cunhaú, através dos campos de S. João, passando por um olho d’água, à 

margem do Jacu, situado ao pé de uma grande pedra, perto do local onde se ergueu a vila de 

S. Antônio.  Um belo dia, estava um viajante a descansar da longa caminhada, quando, 

olhando para o alto da pedra, vê  uma terrível onça pintada, formando o salto para apanhá-

lo nas garras temerosas e afiadas.  
                                                 
33 Data do Sec. VXIII a povoação de Santa Rita da Cachoeira, também conhecida com o nome de Santa Cruz 
do Inharé, da Ribeira do Trairi, na qual em 1831, Lourenço da Rocha e seu irmão João da Rocha e José 
Rodrigues da Silva edificaram uma capela dedicada à Stª Rita de Cássia, à qual não só deram o necessário 
patrimônio, como a respectiva imagem e paramentos e alfaias, obtendo a provisão para a celebração de 
missas.  
Pela Lei Provincial de 27 de março de 1835, foi criada a paróquia, com o nome de Stª Rita da Cachoeira, 
incorporada ao município de São José de Mipibu, pela Lei de 30 de março do mesmo ano, sendo elevada a 
categoria de matriz. 
A Lei nº 199 de 27 de junho de 1849, transferiu a sede da freguesia para a capela de São Bento, da Serra do 
Pires, sendo, porem restaurada pela Lei de 24 de agosto de 1858 ate que, pela Lei de 11 de dezembro de 1876, 
foi a povoação elevada a categoria de vila, sede do município, então criado, com o nome de Trairi. 
Não houve um ato oficial mudando positivamente o nome do município para Stª Cruz, porem o decreto do 
governo provisório que deu orçamento ao município, em vez de Trairi, mencionou – Santa Cruz _ e o decreto 
nº 63, de 20 de outubro de 1890 considerando que, a vila de Santa Cruz se tem ultimamente tornado notável 
pela sua crescida população, comercio e industria, desmembrou o respectivo temo da comarca de Potengí para 
formar uma comarca, que não foi provida. 
A Lei nº 372, de 30 de novembro de 1914 elevou a vila a categoria de cidade, com o nome de – Cidade de 
Santa Cruz.  A comarca atual foi criada por Lei nº 463, de 27 de marco de 1919.  
O primeiro vigário da freguesia foi o padre João Jerônimo da Cunha, que a regeu durante cinco anos, 
substituído pelo Padre Camilo de Mendonça, que conseguiu a transferência da freguesia para a capela de São 
Bento, aumentando–a com o distrito de Anta Esfolada, hoje Nova Cruz, sendo, pela Lei de 24 de agosto d3 
1858, dividido o território em duas freguesias, Santa Rita da Cachoeira e Anta Esfolada. 
O município é atravessado pela Estrada de Automóveis do Seridó. 
Tem um grupo escolar, com a denominação de Quintino Bocaiúva, uma escola rudimentar, 4 escolas 
municipais e 2 escolas particulares.  

  



  

 

 

 
Valha-me Santo Antônio! – foi o grito que saiu da boca do viajante, quase 

na última agonia. 

A onça deu um pulo mortal e foi cair de costas sobre o gume de uma pedra 

afiada que lhe partiu o espinhaço. 

O viajante fez o voto de mandar construir uma capela, sob a invocação de 

Santo Antonio, que deu nome a vila e ao município.  Mas ainda hoje, em recordação do fato 

lendário, o povo conhece aquela circunscrição com o nome de Santo Antônio do Salto da 

Onça.34

  

 

Transcrito de DANTAS, Manoel. Homens de outrora. Biblioteca de História Norte-
Riograndense. Rio de Janeiro: Irmãos PONGETTI, 1941. 
 

                                                 
34 A povoação de Santo Antonio foi fundada em 1860, mais ou menos, por D. Ana de Pontes, que possuía ali 
uma fazenda de gado. 
Em 1886, a Lei prov. De 1º de junho criou a paróquia de Santo Antonio, desmembrada das freguesias de 
Goianinha e de Santa Rita da Cachoeira, a qual, por decreto do Governo Provisório de 5 de Julho de 1890, foi 
elevada a categoria de município, com sede na vila de Santo Antonio, então criada, e situada a margem d rio 
Jacú. 
Diz uma tradição local que, havendo na margem do rio Jacu duas pedras altas, uma onça pintada deu um 
salto, tão grande uma para outra, que ficou por muito tempo relembrado, dando nome ao lugar.  Diz outra 
tradição que um viajante, assaltado por uma onça que sobre ele pulara do alto de uma pedra, livrou-se da 
morte, por meio de um voto a Santo Antonio. 
O padre Manoel Ferreira Borges, quando vigário de Goianinha, foi quem mudou o nome de Salto da Onça par 
Santo Antonio. 
Tem 2 escolas rudimentares, 2 escolas municipais e 2 escola particulares, todas de ensino primário. 

  



  

 
 

ANEXO G- Mapa das bacias hidrográficas do RN 

 
 
 
 
 

 

 
FONTE: FELIPE, José Lacerda A .; CARVALHO, Edílson Alves de. Atlas Escolar do Rio 
Grande do Norte. João Pessoa: GRAFSET, 2001. 
 

  



  

ANEXO H- História de Nova Cruz versificada pelo poeta popular Domingos Matias 
 

HOMENAGEM À NOVA CRUZ (Domingos Matias) 

 
I 
 

Quando o Brasil estava 
Em lutas extravagantes  
A luta de Pernambuco 
Com os seus 
coadjuvantes 
Nova Cruz aglutinava 
Seus primeiros 
habitantes 
 

II 
 

Sendo no século XVIII 
Seus iniciantes planos 
Os primeiros boiadeiros 
Como turma de ciganos 
Vindo paulatinamente 
Dos lares pernambucanos 
 

III 
 

Urtigal por poucos anos  
Enquanto exorcizada 
Já no século XIX 
Verdade ou conto de fada 

Passou devido uma cena 
A chamar-se Anta 
Esfolada 
 

IV 
 

Disse Manoel Dantas 
Que essa anta possessiva 
Tinha espírito maligno 
Mas na expectativa 
Um caçador resolveu 
A tirar-lhe o couro viva! 
 

V 
 

Logo no primeiro talho  
Aquele animal raivoso  
Pulou e deixou a pele 
Foi para um mato 
assombroso 
Ganhou uma fama feroz 
De terror misterioso 
 

VI 
 

Até que um missionário 

Por nome de Serafim 
Trouxe uns paus de 
Inharé  
Lá de Santa Cruz assim 
A assombração da Anta 
Com a cruz teria fim 
 

VII 
 

Daí por diante o nome 
De Nova Cruz se impôs 
Pela Lei 245 
O município compôs  
No dia 15 de março de 
1852 
 

VIII 
 

A anta ninguém viu mais  
O urtigal acabou-se  
O rio Curimataú 
Esse nome indígena 
trouxe 
Por causa de curimatãs 
Um peixe de água doce 

 
 
 
 
Autor: Domingos Matias dos  

Santos 

Para Karla Azevedo 
 
Nova Cruz, agosto de 2004. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



  

 
UFRN-PPGCS. Mestranda: Karla Azevedo. Orientadora: Dra. Julie A . Cavignac 
Natal, Jan/2005. 

ANEXO I - Questionário para atualização de diagnóstico 

 
 
Com  base no Diagnóstico e Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município. Nova 
CRUZ/RN. Elaborado pelo SEBRAE/RN - PRODER. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA CRUZ, 1999. 

 
 
1.ASPECTOS TERRITORIAIS E GEOGRÁFICOS 
zona urbana  e rural  
1.1 o município está dividido nas comunidades/distritos: 
1.2 bairros 
 
2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
quadro que demonstre o crescimento (em 4 décadas, por exemplo) populacional 
 
3. ASPECTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 
a estrutura administrativa organizacional do município/organograma 
 
4. ASPECTOS CULTURAIS 
4.1. eventos 
4.2. pontos turísticos 
4.3 hotéis e restaurantes 
4.5. cinema, teatro, ginásio, biblioteca , escolas, universidades, etc 
 
5. ASPECTOS HISTÓRICOS 
 
6. INFRA-ESTRUTURA 
6.1. Transportes 
6.1.2 ferroviário 
6.1.3 rodoviário 
6.2 rádio, televisão, jornais 
 
7. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 
7.1. Setor Primário 
7.1.2 agricultura, pecuária etc 
 
DIAGNÓSTICO ATUAL 
* considerações gerais acerca do município. 
 

* acrescentar endereços completos mais importantes e o site da prefeitura

  



  

ANEXO J- Sesmarias do Padre José Vieira Afonso, requeridas na capitania do Rio 
Grande4

 

 

Nº 413 
 
“Registo de huma carta de Datta e sismaria concedida ao Rdo Jose Viera Affonço cura de 
Goyaninha da terra que pede e confronta em sua petição aos coatro de Dezembro de mil 
sette centos cincoenta e sinco (1755)” 
 
Pede terras na Ribeira do Rio Curimataú, em umas lagoas chamadas As Queimadas e outras 
montanhas e outras mais que ficam todas entre o Rio Curimataú e Pirabi (3 léguas de 
comprido por uma de largo com as sobras que se acharem).  
 
Motivo da solicitação: carência de terras para criar gados vacuns e cavalares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Registo de huma carta de Datta e sismaria concedida ao Rdo Jose Viera Affonço cura de 
Goyaninha da terra que pede e confronta em sua petição aos coatro de Dezembro de mil sette centos 
cincoenta e sinco (1755). In: FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO. INSTITUTO HISTÓRICO E 
GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE. Sesmarias do Rio Grande do Norte – Terceiro 
Volume (1742-1764).  Natal: IHGRN; Mossoró: Gráfica Tércio Rosado (ESAM), 2000. p. 219-21 
(Coleção. Mossoroense, Série C, v. 1.138).  
                                                 
4 Transcrito por Helder Alexandre de Medeiros Macêdo, UFRN/CERES-Caicó. Mestrando em História 
(UFRN). 
 

  



  

 

Nº 414 
 
“Registo de huma carta de datta e sismaria consedida ao Reverendo Padre José Vieira 
Affonço da terra que pede e confronta em sua petiçam aos coatro de Desembro de 1754” 
 
Pede terras entre os providos do Jundiá de Julião Marques e de José de Freitas e dos mais 
sítios chamados Cunha e Sutra e a Quericica, entre os providos acima narrados (3 léguas de 
comprido por uma de largo).  
 
Motivo da solicitação: carência de terras para criar gados vacuns e cavalares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Registo de huma carta de datta e sismaria consedida ao Reverendo Padre José Vieira 
Affonço da terra que pede e confronta em sua petiçam aos coatro de Desembro de 1754. In: 
FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO 
RIO GRANDE DO NORTE. Sesmarias do Rio Grande do Norte – Terceiro Volume 
(1742-1764).  Natal: IHGRN; Mossoró: Gráfica Tércio Rosado (ESAM), 2000. p. 222-5 
(Coleção. Mossoroense, Série C, v. 1.138).  

  



  

Nº 415 
 
“Registo de huma carta de data e sismaria consedida ao Reverendo Padre José Vieyram 
Affonço da terra que pede e confronta em sua petição aos 1 de Dezembro de 1754” 
 
Pede terras entre dois riachos que passam encostados à Serra Caiada, ficando ela em meio 
deles para baixo e pelos ditos riachos abaixo, que entre fazem barra do rio chamado 
Jundiaí(3 léguas de comprido por uma de largo).  
 
Motivo da solicitação: carência de terras para criar gados vacuns e cavalares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Registo de huma carta de data e sismaria consedida ao Reverendo Padre José 
Vieyram Affonço da terra que pede e confronta em sua petição aos 1 de Dezembro de 1754. 
In: FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO 
DO RIO GRANDE DO NORTE. Sesmarias do Rio Grande do Norte – Terceiro Volume 
(1742-1764).  Natal: IHGRN; Mossoró: Gráfica Tércio Rosado (ESAM), 2000. p. 225-8 
(Col. Mossoroense, Serie C, v. 1.138).  

 

  



  

Nº 416 
 
“Registo de huma carta de data e sismaria concedida ao Reverendo Padre Jose Vieyra 
Affonço da terra que pede e confronta em sua petissão aos 5 de Dezembro de 1754. Pedro 
Albuquerque e Mello Capitão Mor da Cappitania do Rio Grande do Norte, Governador da 
fortaleza dos Santos Reis Magos por S Mag.de que Deus guarde etc. Faço saber que esta 
minha carta de datta e sismaria virem que porquanto Reverendo Padre Jose Vieyra Affonço 
me mandou dizer por sua petição por escripto cujo theor he o seguinte // Senhor Capitão 
Mor e Governador Dis Padre Jose Vieyra Affonço cura actual da freguezia de Goyaninha e 
desta Cappitania do Rio Grande do Norte que elle Reverendo suplicante tem seus gados 
vaccuns e cavallares e nem tem terras onde as possa acommoar e nem crião e por que na 
ribeira do rio crumataú no lugar chamado e posso dantas folhada há terras de sobras que se 
forão pedidas nunca forão povoadas a onde o Reverendo suplicante se podia commodar 
com três legoas de terra de comprido e huma de largo a saber pegando com legoa e meya 
do posso dantas folhada pelo rio crumatau a baxo, digo crumataú grande a baxo athe 
intestar com terras do Padre Manoel de Jesus, e pegando co outra legoa e meya da barra do 
crumatau no rio asima the se enxer das ditas tres legoas e de huma de largo confronta com 
terras de Agostinho Frere e das ilhargas não há providos por tanto // Pede a vossa senhoria 
seja servido conceder ao Reverendo suplicante em nome de S Magde que Deus guarde no 
lugar asima nomiado tres legoas de terra de comprido e huma de largo passando da onde 
declara em sua petição para elle suplicante e seus herdeyros sem foro nem penção salvo o 
Dizimo a Deus // e recebera mercê // Informem os officiais da Câmara e o Provedor da 
fazenda Real Cidade do Natal dous de Dezembro de mil settecentos e sincoenta e coatro // 
Albuquerque // Senhor Capitão Mor e Governador // Nas datas que se acham registadas 
neste senado se não acha outra que emcontre as controntassiones que o Reverendo 
suplicante fas menção na petição retro e se devem conceder para se povoarem cultivarem 
não prejudicando a terceyro nem excedendo a taxa ou mais da ley e ordens de S Magde 
Dado em Câmara dois de Dezembro de mil settecentos e sincoenta e coatro // Ferreyra // 
Leite // Oliveira // Praça // Informe o escrivão da fazenda // Soares // Senhor Provedor da 
fazenda Real // Como o suplicante pede sobras de terra e de achar estarem devollutas e 
desaproveitadas havendo as se lhe devem conceder para as povoar cultivar não 
prejudicando a terciero nem excedendo a taxa ou mais da ley e ordens de S Magde por (...) 
delle povoarem as terras que acham devollutas he o que posso informar a vossa mercê 
salvando sempre algua ordem Real que não tenho noticia por estar de novo nesta cupação e 
que fica na ponderação de vossa merce Cidade do Natal dozes de Dezembro de mil sette 
centos e sincoenta e coatro O escrivão da fazenda Real Paullo Coelho // Senhor Capitão 
Mor e Governador // Respondo com a informação do escrivão a vista da qual havendo 
sobras com o Reverendo suplicante expoem não poder fazer devida e se lhe concederem 
observando as condiçoens da ley e ordens de S Magde Cidade do Natal de Dezembro coatro 
de mil settecentos e sincoenta e coatro // O Provedor da Fazenda Real Dionizio da Costa 
Soares // Vistas as informacoens se lhe passe sua carta de datta e sismaria na forma do 
estillo Cidade do Natal coatro de Dezembro de mil settecentos e sincoenta e coatro // 
Albuquerque Por bem do qual mandey se passace e mandey passar apresente Carta de datta 
e sismaria ao Reverendo suplicante Padre Jose Vieyra Affonço em nome de S Magde que 
Deus Guarde da terra que pede e confronta em sua petição para sy e seus herdeyros 

  



  

ascendents e descendentes excepto Religiosos sem foro nem penção mais que  o Dizimo a 
Deus em virtude da Real ordem a S Magde de vinte e dois de Dezembro de mil settecentos e 
quinze a qual lograra com todas as suas mattas campos agoas testadas logradouros e mais 
úteis que nellas as ouver com condição de a povoar medir e demarcar dentro do quinquenio  
da ley e sera obrigado a dar pelas ditas terras caminho livres ao conselho para fontes pontes 
e pedreiras e dentro em hum anno haverá a confirmação de El Rey pelo seu conselho 
ultramatino Pelo que ordeno a Provedor da fazenda Real lhe dê e faça dar a posse real 
efectiva e actual na forma custumada e das mais da ord. do L.o 4 tto 43 pena de se haverem 
por devolutas e se darem a quem as pedir e conforme as ordens de S Magde de onze de 
Março de mil settecentos e sincoenta e coatro que havendo estrada publica que atravesse 
Rio caudalozo se lhe deve dar meya legoa de terra em quadra para cada banda para 
commodidade dos passageyros o que a sim se deve observar que par firmeza de tudo lhe 
mandey passar a presente carta de datta e sismaria por mim assignada e sellada com o 
signete de minhas armas que se registrara nos livros da Secretaria do Governo desta 
Cappitania Câmara desta cidade e nos da ovedoria geral es em esta preciza circunstancia 
não vallera por resollução de S Magde de catorze de Mayo de mil settecentos e quarenta 
coatro Dada e passada nesta cidade do Natal Cappitania do Rio Grande do nrote aos sinco 
dias do mês de Dezembro Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e 
sette centos e sincoenta e coatro eu // Francisco de Albuqerque Mello secretario dest 
Governo // Pedro de Albuquerque Mello // estava o sello // Carta de datta e sismaria  pela a 
qual V Sa houve por bem de fazer mercê em nome de S Magde ao Reverendo suplicante 
Jose Vieyra Afonço da terra que pede e confronta em sua petição debaxo e não se continha 
mais em dita carta de data que eu Francisco de Albuquerque Mello secretario deste 
Governo aqui registro bem e fielmente como nella se continha” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Registo de huma carta de data e sismaria concedida ao Reverendo Padre Jose Vieyra 
Affonço da terra que pede e confronta em sua petissão aos 5 de Dezembro de 1754. In: 
FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO 
RIO GRANDE DO NORTE. Sesmarias do Rio Grande do Norte – Terceiro Volume 
(1742-1764).  Natal: IHGRN; Mossoró: Gráfica Tércio Rosado (ESAM), 2000. p. 228-31 
(Coleção. Mossoroense, Série C, v. 1.138). 
  

  



  

Nº 417 
 
“Registo de huma carta de Datta e sismaria passada ao Reverendo Padre José Vieira 

Affonço das terras que pede aos 5 de Desembro de 1754” 

 
Pede terras na Lagoa da Panella e Capim Assu e outras mais que se acham no dito lugar e 
seus conceitos há sobras de terras devoluta e desaproveitadas (3 léguas de comprido por 
uma de largo).  
 
Motivo da solicitação: carência de terras para criar gados vacuns e cavalares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Registo de huma carta de Datta e sismaria passada ao Reverendo Padre José Vieira 
Affonço das terras que pede aos 5 de Desembro de 1754. In: FUNDAÇÃO VINGT-UN 
ROSADO. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
Sesmarias do Rio Grande do Norte – Terceiro Volume (1742-1764). Natal: IHGRN; 
Mossoró: Gráfica Tércio Rosado (ESAM), 2000. p. 231-4 (Col. Mossoroense, Serie C, v. 
1.138). 

  



  

Nº 418 
 
“Data consedida ao Pe Jose Vieira Affonço” 
 
Incompleta, não guardando o nome do lugar onde foi pedida a terra.  
 
Motivo da solicitação: carência de terras para criar gados vacuns e cavalares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Registo de huma carta de Datta e sismaria passada ao Reverendo Padre José Vieira 
Affonço das terras que pede aos 5 de Desembro de 1754. In: FUNDAÇÃO VINGT-UN 
ROSADO. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
Sesmarias do Rio Grande do Norte – Terceiro Volume (1742-1764). Natal: IHGRN; 
Mossoró: Gráfica Tércio Rosado (ESAM), 2000. p. 234-6 (Coleção. Mossoroense, Série C, 
v. 1.138). 
 

 

  



  

ANEXO K - Quadro demonstrativo das Capelas – Paróquia de Nova Cruz 

 
Nome das igrejas e capelas Localidade Padroeiro Período de 

novenário ou 
tríduo 

Dia 

Igreja Matriz da Imaculada Conceição 
  

Nova Cruz – Centro (área 
urbana) 

Imaculada Conceição  29.11 a 08.12 08.12 

Igreja São Sebastião  Nova Cruz – Alto de São 
Sebastião (área urbana) 

São Sebastião 11.01 a 20.01 20.01 

Igreja Santa Luzia Nova Cruz – Alto de Santa 
Luzia (área urbana) 

Santa Luzia 09.12 a 13.12 13.12 

Igreja Santa Maria Gorete Nova Cruz – Santa Maria 
Gorete (área urbana) 

Santa Maria Gorete Não há 
novenário 

06.07 

Igreja Nossa Senhora da Piedade Nova Cruz – Conj. Frei Damião 
(área urbana)  

Nossa Senhora da Piedade Não há 
novenário 

02.02 

Igreja Sagrada Família Nova Cruz – Alto das Flores 
(área urbana)  

Sagrada Família (recém- 
construída) 

Não há 
novenário 

31.12 

Igreja São Bento 
 

Serra de São Bento  São Bento Não há 
novenário 

11.07 

Capela São Pedro  Serra de São Bento - Serra do 
Meio  

São Pedro Não há 
novenário 

29.06 

Igreja Nossa Senhora de Fátima  
 

Passa e Fica Nossa Senhora de Fátima 10 a 13.05 13.05 

Capela Santa Luzia 
 

Passa e Fica Santa Luzia Não há 
novenário 

13.12 

Igreja Nossa Senhora Aparecida 
 

Passa e Fica - Barra do Geraldo Nossa Senhora Aparecida 10 a 12.10 12.10 

Igreja São José Operário 
 

N. Cruz – Serrote dos Bezerros São José Operário 30.04 a 01.05 01.05 

  



  

Igreja Santa Terezinha 
 

Lagoa D’Anta Santa Terezinha 22.09 a 01.10 01.10 

Igreja São Pedro Lagoa D’Anta - Lagoa do  
Chico  

São Pedro  Não há 
novenário 

29.06 

Capela São Sebastião  Passa e Fica – Fernando dos 
Inácios 

São Sebastião - 21.01 

Capela Nossa Senhora das Dores Passa e Fica – Fernando da 
Pista 

Nossa Senhora das Dores - 15.09 

Capela Mãe dos Pobres Nova Cruz – Lagoa Limpa Nossa Senhora Mãe dos 
Pobres 

- 21.11 

Capela Nossa Senhora Aparecida 
 

Nova Cruz – Lagoa Seca Nossa Senhora Aparecida - 12.10 

Capela Nossa Senhora Perpétuo Socorro  Nova Cruz – Gravatá Nossa Senhora Perpétuo 
Socorro 

- 26.07 

Capela Santo Antônio 
 

Nova Cruz – Barro Vermelho Santo Antônio - 13.06 

Capela São João 
 

N. Cruz – Campo de São João São João  - 24.06 

Capela Nossa Senhora da Conceição 
  

Nova Cruz – Conceição  Nossa Senhora Conceição - 08.12 

Capela Santo Antônio  
 

Nova Cruz – Trigueiro Santo Antônio - 13.06 

Capela São José  
 

Nova Cruz – Lagoa Verde São José - 19.03 

Capela Santo Antônio 
 

Serra de São Bento – Rajada Santo Antônio - 13.06 

Capela São Sebastião 
 

Nova Cruz – Lagoa da Mata São Sebastião - 20.01 

Capela São Francisco  
 

Nova Cruz – Primeira Lagoa São Francisco - 04.10 

Capela São Francisco  Nova Cruz – Juriti São Francisco - 04.10 

  



  

 
Capela Santo Antônio Nova Cruz – Lagoa Limpa do 

Fernando  
Santo Antônio - 13.06 

Capela São José  
 

Passa e Fica – Cipoal São José  - 19.03 

- Nova Cruz – Lagoa do Couro - - - 
Capela Nossa Senhora de Fátima Nova Cruz – Lagoa de Serra da 

Lapa 
- - 13.05 

 
FONTE: Planejamento Pastoral da Paróquia da Imaculada Conceição - Nova Cruz/RN- jan/ 2004 (mimeo.). 
Adaptado do quadro elaborado por Tereza de Jesus Medeiros. 
Colaboração: Valtiene Duarte da Silva e João Germano Ferreira da Silva. 
 
 
PARÓQUIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO  
CASA PAROQUIAL 
Rua Diógenes da Cunha Lima, 11  
59215-000 - NOVA CRUZ - RN  
Fone: 3281- 2237  
Pároco: Pe. José Adelson da Silva Rodrigues  
 
 

  



  

ANEXO L – Artigo do jornal “O Mossoroense” 

 
Nova Cruz ganha espaço para 
fomentar a produção 
cultural do município

NOVA CRUZ - O governo do Estado, 
através da Fundação José Augusto (FJA), 
inaugura no dia 16, às 18h, a primeira 
Casa da Cultura, dando início ao processo 
de criar espaços físicos para fomentar a 
produção cultural do interior. 

A inauguração ocorrerá durante a 
realização do programa “Governo nas 
Cidades” e contará com apresentação da 
Orquestra Sinfônica, de grupos folclóricos 
da região e de um cortejo de cultura 
popular pelas ruas da cidade. 

Também participarão o “boi-de-reis” do 
município de Pedro Velho, o pastoril de 
Nova Cruz, maracatu e ciranda de Passa e 
Fica e, ainda, o maculelê e outras danças 
que serão apresentadas por alunos do 
Programa de Educação à Distância, 
desenvolvido pela prefeitura de Nova Cruz. 

Durante a solenidade de inauguração, os 
violeiros David Nogueira e Domingos 
Matias contarão a história do prédio onde a 
Casa de Cultura foi instalada e do próprio 
município em forma de versos. A 
Pinacoteca do Estado, a exemplo do que 
aconteceu em Pau dos Ferros e Caicó, 
montará uma exposição com obras do seu 
acervo. 

A Casa de Cultura, batizada de Palácio da 
Cultura Lauro Arruda Câmara (líder político 
da região, já falecido, pai do secretário 
estadual de Justiça e Cidadania, Leonardo 
Arruda, e do prefeito de Nova Cruz, Cid 
Arruda) ocupará um casarão do fim do 
século 19, onde no passado funcionou a 

  



  

estação ferroviária da cidade. 

FERROVIA - A linha férrea Natal-Nova 
Cruz foi a primeira construída no Estado. O 
trem de passageiro parou de circular em 
1977 e o cargueiro no início dos anos 
2000. O prédio onde funcionará a Casa de 
Cultura foi inaugurado em 1883. Tem dois 
pavimentos e grandes janelas e portas em 
arco. Na obra de restauração, foram 
trocados piso e madeiramento, inclusive o 
da escada, além de pintadas todas as 
paredes. 

No local, funcionará também um café, que 
ficará na área sobre a antiga cisterna do 
prédio, construída em 1938, que servia 
para receber a água dos vagões férreos e 
abastecer a cidade. 

O secretário de Educação de Nova Cruz, 
Miguel Rosa Filho, diz que as primeiras 
atividades da Casa serão as oficinas de 
mamulengos e de canções populares, 
coordenadas, respectivamente, por Edson 
Moura e Isaque Galvão, nos dias 16, 17 e 
18. A assessora de Planejamento do 
município, Marily Campos, afirma que uma 
das idéias é criar um pequeno museu 
sobre a estrada de ferro com antigos 
objetos. “Mas a RFFSA recolheu tudo, de 
Alagoas ao Rio Grande do Norte, e trancou 
em seu depósito no Recife”, diz. 

Ela ressalta a importância que a linha 
férrea teve para cidade no passado, sendo 
responsável, inclusive, pelo abastecimento 
de água e mantimentos. Os objetos 
daquela época comporiam uma espécie de 
memorial. “Só que o maior problema é 
retirá-los de lá. Mas se for preciso, 
usaremos até força política”, avisa. 

 
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/omossoroense/130703/regional4.htm> Acesso: 
09 jan. 2005. 
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ANEXO M- Certidão de nascimento de Miguel Orrico 
Fonte: Acervo da família Orrico Santos. 
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APÊNDICE A - Caderno de fotos: pessoas e lugares 
 
 

A imagem pode e deve ser utilizada 
como uma narrativa visual que 
informa o relato etnográfico com a 
mesma autoridade do texto escrito. 
(BITTENCOURT, 1998, p. 199) 

 
 

 
NARRATIVA VISUAL 

 

Muitas vezes a fotografia é abordada como linguagem secundária, complementar e 

ilustrativa. A fotografia pode ultrapassar esses limites e permitir ao imaginário transpor 

códigos lineares, penetrar a polissemia da narrativa visual. Através da fotografia podemos 

perceber a singularidade de uma representação que nos indica informações referentes ao 

meio sóciocultural onde foi concebida. Permite-nos, portanto, “compreender certas 

dinâmicas e momentos históricos, sem necessariamente lhes ter pertencido ou convivido 

com aquilo ou com aquele que foi eternizado pelo ‘clique’” do fotógrafo (NOBRE, 1998, p. 

11-12). 

As imagens fotográficas possuem a peculiaridade de conter, na sua composição, a 

história visual de determinados universos sociais, modos de vidas, gestos e transformações 

dos aspectos físicos e culturais de uma sociedade ao longo do tempo. Aprendemos no 

trabalho de campo que a fotografia conta o momento histórico e pode perpetuar dados. Por 

isso nossa opção por não colocar as fotografias que dizem muito das pessoas e dos lugares 

em anexo na dissertação.  
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ANEXO A - Quadro dos Entrevistados 
 

Nome2
Mª. da Paz 
Leite 
* 

Edinalma 
Morais de 
Lima 
* 

José Ailton 
* 

Diógenes da 
Cunha Lima 

Joaquina 
Tavares 
Costa (D. 
Donzinha) 

Alfredo 
Ângelo Filho

José 
Fernandes de 
Oliveira 

Dalva Manso

Idade/data 
de 
nascimento 

36 anos 30 anos 44 anos  67 anos 
(26.07.1937) 

76 anos 
(10.05.1928) 

76 anos 
(02.11.1928) 

76 anos 
(29.10.1928) 

85 anos 
(17.02.1919) 

Local de 
nascimento 

 
Não 
especificado 

 
Não 
especificado 

 
Não 
especificado 

Nova 
Cruz/RN 

Nova 
Cruz/RN 

Nova 
Cruz/RN 

Alto de Santa 
Luzia (Nova 
Cruz/RN) 

Nova 
Cruz/RN 

Estado Civil Não 
especificado 

Não 
especificado 

Não 
especificado 

Casado      Viúva Casado Casado Solteira

Profissão Funcionária 
Pública 

Funcionária 
Pública 

Funcionário 
Público  

Advogado e 
Poeta 

Professora 
(Aposentada)

Aposentado. 
Foi 
comerciante. 

Aposentado. 
Foi vereador.

Aposentada. 
Tesoureira – 
(Consórcio 
Algodoeiro 
de Nova 
Cruz Ltda) 

Número de 
entrevistas 

01 
 

01      01 02 02 01 01 02 

Data da 
entrevista 

08/01/02       08/01/02 08/01/02 17/01/2002 e
30/08/2004 

 10/03/02 
10/09/04 

10/03/02 10/03/02 03/08/04
10/09/04 

                                                 
2 Os interlocutores destacados(*) não fazem parte do corpus principal da pesquisa, tendo sido utilizados de forma secundária, pelo fato de o 
entrevistado/entrevistada ser mais jovem, não morar há muito tempo em Nova Cruz, ou não ser tão envolvido/envolvida com a história da cidade, e por isso, não 
ser indicado/indicada pelos demais moradores como guardião/guardiã da memória local. 
 
 

  



  

 

Observações  Entrevista 
ainda no 
início da 
pesquisa, 
com objetivo 
de saber 
quem 
indicavam 
como os 
“guardiões” 

Entrevista 
ainda no 
início da 
pesquisa, 
com objetivo 
de saber 
quem eram 
os 
“guardiões” 

Entrevista 
ainda no 
início da 
pesquisa, 
com objetivo 
de saber 
quem eram 
os 
“guardiões” 

Veio morar 
em Natal aos 
13 anos.   

 

 Mãe de 
Ilvaita Costa 

  Filha do ex-
prefeito de 
Nova Cruz, 
Mário Manso

 
 

Nome 
Rizomar de 
Paiva 
Carvalho * 

Ivan Lúcio 
de Carvalho 

Pedro 
Marinho da 
Silva  * 

Domingos 
Matias dos 
Santos  

Euzébia 
Bahia de 
Vasconcelos 

Cid Arruda 
Câmara 
 

Lúcia da

Melo 

* 

José Bezerra 
dos Anjos 
(Sr. Zezito) 

Idade/data 
de 
nascimento 

59 anos 
(30.08.1945) 

64 anos 
(01.11.1940) 

54 anos 
(08.05.1950) 

50 anos 
(06.03.1954) 

80 anos 
(08.11.1924) 

55 anos 
(25.11.49) 

73 anos 
(21.10.1931) 

78 anos 
(04.01.1926) 

Local de 
nascimento 

  Nova
Cruz/RN 

Guarabira/PB Jacaraú/PB Serra de São 
Bento/RN 

João 
Pessoa/PB 

São Tomé/ 
RN 

Jacaraú/PB 

Estado Civil   Casado Casado Casado Solteira Casado Solteira Casado
Profissão Aposentada 

da TELERN  
Aposentado 
(FUNASA – 
Antiga Fund. 
SESP) 

Professor  e 
diretor de 
Escola  

Agricultor e 
poeta 
repentista 

Professora e 
Ex-diretora 
escolar 

Prefeito 
reeleito de 
Nova Cruz 

Professora 
(Aposentada) 
e Supervisora 
Pedagógica. 

Aposentado 

Número de 
entrevistas 

       01 01 01 02 01 01 01

Data da 
entrevista 

       03/08/2004 06/08/2004
03/12/04 

06/08/2004 06/08 e
17/08/2004 

13/08/04 20/08/04 13/08/2004

  



  

Observações  Esposa de 
Seu Ivan 
Lúcio 

    Chegou em
Nova 
Cruz/RN, 
transferido 
pela 
REFESA em 
09.11.1982.A 
entrevista 
não foi 
gravada. 

  Com 15 dias 
de vida veio 
p/ Nova 
Cruz/RN, 
morou até os 
16 anos, foi 
morar por 02 
anos em Baía 
da 
Traição/PB, 
na aldeia 
indígena 
regressou, 
constituiu 
família e 
vive até hoje 
em Nova 
Cruz.. 

O avô
Antônio A. 
Câmara 
chegou em 
Nova Cruz, 
em 1914.  

Mora em 
Nova Cruz 
desde 1937. 
A entrevista 
não foi 
gravada. 

Chegou em 
Nova Cruz 
em 1941. 

 
 

Nome 
Elza Nunes 
Coutinho 
 * 

Mª da 
Piedade 
Soares Silva  
* 

Antônio 
Matias da 
Costa 

Abílio Alves 
de Lima 

Maria de  
Lima 
* 

Maria Lúcia 
Pereira 
* 

Terezinha 
Januário 
* 

João Gomes 
da Silva (Seu 
Baltazar) 

Idade/ data 
de 
nascimento 

58 anos 
(17.01.1946) 

40 anos 68 anos 
(13.03.1936) 

64 anos 
(25.06.1940) 

47 anos 
(23.07.195
7) 

41 anos 38 anos 91 anos 
(14.02.1913) 

Local de 
nascimento 

Cachoeira, 
distrito de 
Caiçara/PB 

Pedro 
Velho/RN 

Caiçara/PB     Santo
Antônio/RN 

Caiçara/PB Paraíba Paraíba Juazeiro/CE

Estado Civil Separada        Casada Casado Desquitado Solteira  Casada Casada Viúvo

  



  

Profissão  Bibliotecária Bibliotecária Aposentado. 
Foi vice-

prefeito 

(administração 

de Luizinho 

Moreira) 

 

Fotógrafo   Diretora do
Colégio N. 
S. do 
Carmo 

 Supervisora 
do Colégio 
Nossa S. do 
Carmo 

Professora Vigilante
aposentado 

Número de 
entrevistas 

01        01 01 02 01 01 01 02

Data da 
entrevista 

17/08/2004       17/08/2004 17/08/2004 20/08/2004
10/09/04 

20/08/2004 20/08/2004 20/08/2004 03/09/2004
03/12/04 

Observações  Mora em 
Nova Cruz 
há 22 anos. 

Chegou em 
Nova Cruz 
ainda 
criança para 
morar com a 
irmã, casou 
e ficou. 

Estabeleceu-se 
em Nova Cruz 
em 
05.02.1959. 

Chegou em 
Nova Cruz em 
19.03.1961 e 
Recebeu título 
de Cidadão 
Novacruzense.

Religiosa.S
uperiora da 
Fraternidad
e do 
Colégio 
N.S do 
Carmo, 
onde 
cursou 
como 
interna 
(1976-78). 
Desde 
1999, 
voltou a 
morar em 
Nova Cruz 

Mora em 
Nova Cruz 
desde os dois 
anos de 
idade 

Mora em 
Nova Cruz 
há 28 anos 

Chegou em 
Nova Cruz 
em 1915.  
Trabalhou 14 
anos na 
Escola Mun. 
Nestor 
Marinho 

 

  



  

 

Nome 
Tereza de 
Jesus 
Medeiros 
(Terezinha 
Pinto) 

Ilvaita Maria 
Costa 

Maria do 
Desterro das 
Neves de 
Souza * 

Dezilda Cortez 
Bezerra  * 

José 
Adelson da 
Silva 
Rodrigues 
* 

Severina 
Naide Nunes 
- D. Bita. 

Geraldo 
Ribeiro de 
Almeida 

Leonardo 
Arruda 
Câmara 

Idade/ data 
de 
Nascimento 

66 anos 
(20.01.1938) 

50 anos 
(17.07.1954) 

25 anos 
(12.06.79) 

76 anos 
(26.03.1928) 

35 anos 
(06.02.70) 

70 anos 
(22.06.1935) 

83 anos 
(28.06.1929) 

58 anos 
(25.07.47) 

Local de 
nascimento 

Nova 
Cruz/RN 

Natal/RN   Araruna /PB Goianinha/
RN 

Santo 
Antônio/ 
RN 

Esperança/
PB 

 João 
Pessoa/PB 

Estado Civil solteira        solteira casada Casada Solteiro Solteiro Casado
Profissão  Professora 

(Aposentada) 
Professora Professora e

pedagoga 
 Do lar  Pároco  Ex-pároco. 

Coadjutor de 
Pe. Pedro 
Moura. 

Advogado. 
Procurador 
Municipal. 
Atual 
Secretário 
Estadual da 
Justiça e 
Cidadania 

Número de 
entrevistas 

Devidos às 
informações 
sobre a igreja 
sobre acervo 
de fotos etc, 
conversamos 
inúmeras 
vezes. 

Contato 
permanente 
durante o 
trabalho, seja 
pessoalmente 
ou por 
telefone, por 
isso não 
especificamo
s o nº de 

Contato 
permanente 
durante o 
trabalho, seja 
pessoalmente 
ou por 
telefone, por 
isso não 
especificamo
s o nº de 

01    01 01 01 02 

  



  

entrevistas. 
 

entrevistas. 
 

Data da 
entrevista 

    13/08/2004 19/01/2005 14/03/05 31/03/05 25/07/2005
07/07/2005 

Observações  Voluntária na 
secretaria da 
Igreja Matriz.  
Não quis 
gravar 
entrevista. 

Filha de D. 
Donzinha 

Veio morar 
em N. Cruz 
aos 3 anos de 
idade. 
- Minha ex-
aluna.           
- Contato 
entre a 
pesquisadora 
e os 
moradores, 
desde 2002. 

Esposa de Seu 
Zezito, chegou 
em Nova Cruz 
em 1942. 

 Viúva do Sr. 
Dioclécio 
Nunes com 
quem 
administrou 
por 43 anos o 
Hotel 
Cosmopolita 
de Nova 
Cruz. 

 

Monsenhor 
Geraldo é 
sacerdote 
aposentado. 

 

 

 
 
 

Nome 
Itália Orrico-
D. Bibi 

Antônio 
Arismério 
Alves de 
Sousa * 

Mª Leonor 
Felipe 

Lindalva 
Bezerra 

Normando 
Pignataro 
Delgado 

   

Idade/data 
de 
nascimento 

85 anos 
(08.06.1920) 

Não 
especificado 

98 anos 
(11.06.1907) 

83 anos 
(16.02.1922) 

Não 
especificado 

   

Local de 
nascimento 

Nova 
Cruz/RN 

Não 
especificado 

Macau /RN Campestre/RN Nova 
Cruz/RN 

   

Estado Civil Casada       Não
especificado 

 Viúva Viúva Solteiro

Profissão Costureira, Gerente de Do lar Aposentada. Sacerdote.    

  



  

aposentada.  Comunicação
da 
CBTU/RN  

Foi professora 
e administrou 
com o esposo 
o Cine Éden 

Pároco da 
Igreja São 
Camilo de 
Lélis, no 
bairro de 
Lagoa Nova 
em Natal. 

Número de 
entrevistas 

01       01 01 01  

Data da 
entrevista 

02.06.2005 01/07/2005 14/07/2005 15/07/2005     

Observações      Entrevista
realizada no 
Escritório da 
CBTU-Natal-
Ribeira 

 Entrevista 
realizada em 
sua 
residência 
em Natal, 
onde mora 
com os 
filhos. 

Mora em 
Natal. Fez 
questão de dar 
a entrevista 
por escrito, 
mas também 
oral. 

Padre 
Normando 
tem sido nosso 
interlocutor 
desde 2000 
quando da 
especialização, 
mas não há 
entrevistas 
gravadas 

 
 

 
 

Total: 37 

Faixa etária: entre 25 e  98 anos 

Entrevistados do sexo feminino: 20  
Entrevistados do sexo masculino: 17 

  



  

ANEXO B - Questionário (julho/2004)1

 
 
 
 
 
 
 
 

1. O que ainda representa a lenda da Anta Esfolada para você? 
 
2. Como você ficou conhecendo essa história?Através de quem (bisavôs, avós, 

professores, vizinhos, colegas de classe, irmãos etc) ou do que (livros, revistas, 
televisão  etc). 

 
 
3. Você sabe que Nova Cruz já se chamou Urtigal? E  Distrito de Anta Esfolada, antes 

de ser Nova Cruz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Objetivo do questionário: entrevistar pessoas de sexo, idade diferentes e também classe social/ profissional 
para investigar o que pensam sobre serem Urtigalenses? Anta-esfoladenses? Não esquecer de registrar se é 
natural de Nova Cruz ou não,  o sexo, a idade e profissão. Esclarecemos que o mesmo foi entregue 
individualmente e só depois de lidas as respostas pela pesquisadora fizemos a entrevista gravada. 
Agradeço a Maria do Desterro cuja articulação com os entrevistados na cidade de Nova Cruz foi fundamental. 
 
  
 
 

  



  

Cont. ANEXO B - Fragmentos das respostas do questionário (julho/2004) 
 
 
 
 
 

 

Sexo: F Idade: 50  Profissão: Administradora escolar 

“Penso que esta lenda foi um caso inédito. Acredito que é uma “lenda” verdadeira pois a 

mesma foi contada por pessoas de responsabilidade.” 

 

Sexo: F Idade: 38  Profissão: Professora 

“Eu penso que, mesmo que de fato não tenha acontecido este episódio da anta, esta lenda 

permanecerá sempre na idéia de todos os que contem a história de Nova Cruz.” 

 

Sexo: F Idade: 40  Profissão: Bibliotecária 

“Acredito que ela representa a criação da cidade. Se não fosse contada em lenda não 

teríamos conhecimento da história. Veio o nascimento de Nova Cruz através dessa história 

da anta.[...] Tornou-se realidade através da lenda, pois poderia ter deixado Urtigal ou criado 

outro nome. [...] Esses ramos feitos cruz tirou essa maldição e até hoje ninguém ouviu falar 

mais dessa anta. [...] Toda cidade devia escrever sua origem, de onde surgiu . Escrever um 

livro.” 

 
 

 
 

  



  

ANEXO C - Roteiro das entrevistas1

 
 
 
 

Como era Nova Cruz na sua infância, no tempo dos seus pais? 
Quando você chegou à cidade? É natural de Nova Cruz? 
Como era a cidade? o que tinha para ver? Para fazer? 
Quais eram as histórias e brincadeiras daquele tempo? 
 
Você ia à missa? Quem era o padre? 
Você lembra das missões do Frei Serafim,  Frei Damião?  
Como eram estas missões? Quais as histórias que eles falavam? 
 
Porque a cidade se chama Nova Cruz? 
Quem trouxe a cruz? Quando? De que modo? Tinha assombração antes? 
E cadê a cruz? 
 
Havia (ou há) histórias de botija? Você conhece alguém que arrancou uma botija? 
Há histórias de “visagens” na cidade? De almas de anta ou de onça? 
 
Como se chama a pessoa que mora em Nova Cruz? Sempre foi assim? 
Nova Cruz já teve outro nome? Qual era? 
Nesse tempo quem morava aqui? 
Tinham missionários? 
Tinha índio? 
Tinha negro?  
 
Como era no tempo do trem? 
Você já andou de trem? 
Como se chamava a estação? 
O trem ia até aonde? Vinha de onde? 
Você também acha que Nova Cruz é a  cidade do já teve? Por quê?  
 

 

                                                 
1 Roteiro apenas para orientação da pesquisadora. Agradeço a colaboração do Prof. Ms. Luiz Antônio de 
Oliveira, pelas sugestões das perguntas. 

  



  

ANEXO D- Logradouros do município de Nova Cruz (área urbana) 3

 
Legenda 

BAIRROS 
01- CENTRO/CIDADE DO SOL 
02- ALTO DE SANTA LUZIA 

03- SÃO SEBASTIÃO/ALTO DAS FLORES 
04- S.SEBASTIÃO/FREI DAMIÃO 

05- ANTÔNIO PEIXOTO MARIANO 
06- SANTA MARIA GORETE 

07- SÃO JUDAS TADEU 
 
01 Pça, Alto da Boa Vista  
04 Pça. Antônio Basílio de Melo 
01 Pça. Barão do Rio Branco 
01 Pça. Dix-Sept Rosado 
01 Pça. Jardim Amazonas 
01 Pça. Luiz José Moreira 
04 Pça. Pte. Getulio Vargas 
05 Rua 1º de Janeiro 
01 Rua 1º de Maio 
04 Rua 1º de Maio 
03 Rua 1º de Maio 
03 Rua 2 de Fevereiro 
03 Rua 6 de Julho 
01 Rua 7 de Setembro 
05 Rua 8 de Dezembro 
01 Rua 13 de Maio 
03 Rua 13 de Maio 
01 Rua 15 de Novembro 
03 Rua 18 de Abril 
05 Rua 25 de Dezembro 
06 Rua Abdias Guedes  
04 Rua Alberto Maranhão  
03 Rua Alberto Maranhão  
01 Rua Alcebíades Lisboa 
04 Rua Alfredo Augusto de Santana 
03 Rua Amélia Marques da Silva  
01 Rua Ana Emiliana Madruga 
07 Rua Ananias Martins de Oliveira 
03 Rua Antonio Alves Flor 
03 Rua Antonio Basílio de Melo 

                                                 
3 Transcrito do arquivo da Prefeitura Municipal de Nova Cruz/RN, Secretaria de Arrecadação, 2004. O 
destaque é para os logradouros mais citados por nossos entrevistados. 

  



  

05 Rua Antonio Crizanto da Costa  
06 Rua Antonio Galdino da Costa  
06 Rua Antonio Pedro da Silva 
03 Rua Antonio Peixoto Mariano  
01 Rua Antonio Viana Barbosa  
05 Rua Aprígio Patrício Ramalho 
04 Rua Aristófanes Fernandes 
01 Rua Assis Chateaubriand 
02 Rua Assis Chateaubriand 
04 Rua Assis Chateaubriand 
03 Rua Assis Chateaubriand 
04 Rua Augusto Turbano 
05 Rua Avelino Pereira da Silva 
01 Rua Campo Santo 
01 Rua Cândido Lisboa 
01 Rua Cap. José da Penha 
03 Rua Cap. José da Penha 
05 Rua Carlos Adson Barbosa  
04 Rua Carlos Alexandre 
01 Rua Cel. Anísio de Carvalho 
01 Rua Cel. José Abdon 
04 Rua Cel. Luiz Moreira 
01 Rua Celma Martins do Vale  
03 Rua Cícero Candido da Silva 
01 Rua Cícero Maximiano da Costa- Rua do Cacimbão 

(N.A) 
03 Rua Cláudio Henrique Ferreira 
04 Rua Cônego Luiz Adolfo 
06 Rua Con. Luiz Adolfo 
01 Rua Con. Severino Ramalho 
03 Rua Con. Severino Ramalho 
04 Rua Con. Severino Ramalho 
07 Rua Con. Severino Ramalho 
04 Rua Democrates Souza Paiva 
04 Rua Dep. Djalma Marinho 
05 Rua Deputado Djalma Marinho 
05 Rua Dep. Márcio Marinho 
04 Rua Diacuy 
01 Rua Diógenes da Cunha Lima 
04 Rua Djalma de Melo Paiva 
01 Rua Djalma Dutra – Rua do Fogo (N.A) 
04 Rua Djalma Dutra 
04 Rua Dom Adelino Dantas 
07 Rua Dr. Alcebíades da Rocha  
07 Rua Dr. Alcebíades da Rocha  

  



  

07 Rua Dr. Dourado 
02 Rua Dr. Galdino de Lima 
02 Rua Dr. Lemos Filho 
02 Rua Dr. Mário Negócio  
02 Rua Dr. Mario Negocio  
03 Rua Dr. Pedro Velho 
04 Rua Egidio Inácio Pereira  
01 Rua Enfermeira Nair 
01 Rua Eurico da Silveira Borges 
03 Rua Exped. Alcides Lima da Cruz 
01 Rua Felipe Camarão 
04 Rua Felipe Camarão 
01 Rua Felipe Pegado Cortez 
05 Rua Francisco Cordeiro do Vale  
07 Rua Francisco Cordeiro do Vale  
06 Rua Francisco de Assis Soares  
03 Rua Francisco Lins de Albuquerque 
03 Rua Franc. de Oliveira  
01 Rua Frei Alberto Cabral 
03 Rua Frei Serafim de Catanea  
04 Rua Frei Serafim de Catanea  
07 Rua Frei Serafim de Catanea  
04 Rua Heráclito Ferreira de Oliveira 
03 Rua Industrial José de Brito 
02 Rua Jacó Ribeiro Pinto 
04 Rua Jaguatirica 
07 Rua Joacir Martins de Lima 
06 Rua João Amaro de Oliveira  
01 Rua João Basílio da Silva 
03 Rua João Basílio da Silva 
06 Rua João Duarte Neto  
01 Rua João Gouveia da Silva 
03 Rua João Gouveia da Silva 
03 Rua João Lucio de Carvalho 
04 Rua João Menezes 
02 Rua João Patrício de Oliveira  
01 Rua João Toscano Coelho 
02 Rua Joaquim Manoel de Lima 
03 Rua Jorge Felipe da Silva (Vila Maria) 
04 Rua Jorge Mendes Barbosa 
06 Rua José Alexandre da Silva  
01 Rua José Alexandrino da Silva 
03 Rua José Antonio da Silva 
04 Rua José Barbosa da Silva 
06 Rua José Barbosa de Macedo  

  



  

04 Rua José Batista da Silva   
05 Rua José Batista da Silva 
06 Rua José Batista da Silva 
03 Rua José Bernardo da Silva 
04 Rua José Bonifácio 
06 Rua José Duarte de Oliveira 
07 Rua José Barbosa de Macedo  
01 Rua José Batista da Silva   
01 Rua José Batista da Silva 
03 Rua José Batista da Silva 
04 Rua José Bernardo da Silva 
03 Rua José Bonifácio 
03 Rua José Duarte de Oliveira 
04 Rua José Barbosa de Macedo  
02 Rua José Batista da Silva   
03 Rua José Batista da Silva 
04 Rua José Batista da Silva 
07 Rua José Lopes Barbosa  
01 Rua José Marques Moreira 
01 Rua José Otaviano de Souza 
03 Rua José Otaviano de Souza 
04 Rua José Ramos da Silva 
03 Rua José Salustiano Barbosa 
03 Rua José Soares Barbosa 
04 Rua José Soares de Sena 
02 Rua José Targino de Oliveira 
03 Rua Juvemar da Silveira Borges 
04 Rua José Lopes Barbosa  
03 Rua José Marques Moreira 
04 Rua José Otaviano de Souza 
07 Rua José Otaviano de Souza 
03 Rua José Ramos da Silva 
03 Rua José Salustiano Barbosa 
04 Rua José Soares Barbosa 
03 Rua José Soares de Sena 
04 Rua José Targino de Oliveira 
03 Rua Leonildo Paulino Ribeiro 
03 Rua Lídio Freire 
04 Rua Lourdes Gesteira  
07 Rua Luiz Antonio Barbosa 
03 Rua Luiz Antonio Barbosa 
03 Rua Luiz Gadelha de Assunção  
04 Rua Manoel Augusto de Oliveira 
03 Rua Manoel Bernardino de Oliveira 
04 Rua Manoel Eufrásio da Silva 

  



  

03 Rua Manoel Valdevino da Silva 
04 Rua Marechal Dutra 
05 Rua Marechal Dutra 
01 Rua Maria Cavalcante de Melo 
03 Rua Maria Leda Mousinho  
01 Rua Maria Leda Mousinho 
03 Rua Mauricio Henrique de Araújo 
04 Rua Mauricio Henrique de Araújo 
01 Rua Mizael Sales 
03 Rua Nestor Marinho 
01 Rua Nestor Marinho 
06 Rua Odilon Severino da Cunha  
01 Rua Oscar Firmino de Medeiros 
03 Rua Oscar Firmino de Medeiros 
04 Rua Pastor José Menezes 
03 Rua Pedro Mauricio Tavares 
04 Rua Pedro Mauricio Tavares 
03 Rua Pedro Mauricio Tavares 
02 Rua Pref. José Peixoto Mariano 
04 Rua Pref. Mário Gadelha 
01 Rua Prof. Josepio de Almeida Duarte 
04 Rua Prof. Josepio de Almeida Duarte 
07 Rua Prof. Manoel Elias da Silva  
02 Rua Prof. Maria Francelina de Souza 
03 Rua Prof. Mario Pinott 
03 Rua Prof. Reginaldo Oliveira  
04 Rua Profª. Dona Firma 
03 Rua Profª. Leonor Rocha 
04 Rua Profª. Leonor Rocha 
01 Rua Pte. Getulio Vargas 
03 Rua Pte. Juscelino Kubitschek 
04 Rua Romildo Arruda Câmara 
03 Rua Santo Antonio 
03 Rua São João 
03 Rua São José  
01 Rua São Pedro 
01 Rua Sátiro Domingos 
04 Rua Sebastião Menezes 
03 Rua Senador Georgino Avelino  
04 Rua Sen. Georgino Avelino  
06 Rua Sen. Georgino Avelino  
03 Rua Sen. Jesse Pinto Freire 
06 Rua Severino Gomes de Melo  
06 Rua Severino Gomes de Melo  
07 Rua Severino Marques Moreira 

  



  

04 Rua Severino Nunes 
02 Rua Sargento Nilo Feitosa de Souza 
04 Rua Sgt. Pinheiro 
01 Rua Silvino Bezerra Neto 
03 Rua Silvino Bezerra Neto 
06 Rua Silvino Ferreira da Silva  
03 Rua Tab. Ernesto Belmont 
04 Rua Tenente José Freitas 
01 Rua Urtigal 
04 Rua Valdemar Soares da Cunha 
04 Rua Vereador João Pimenta de Melo 
06 Rua Ver. João Soares de Oliveira  
07 Rua Ver. José Abílio da Silva 
03 Rua Ver. José André Dias 
03 Rua Luiz Basilicio  
06 Rua Luiz de França Varela  
04 Rua Ver. Neco Moreira 
01 Rua Ver. Pedro Maciel  
04 Rua Ver. Pedro Tavares Sobrinho 
05 Rua Ver. Renato José de Melo  
04 Rua Ver. Severino Alves da Silva  
04 Rua Ver. Severino Paulino 
05 Rua Zacarias Barbosa de Oliveira 
02 Rua Zilda Lisboa Arruda Câmara 
03 Travessa 2 de Fevereiro 
01 Tv. 13 de Maio 
01 Tv. 15 de Novembro 
03 Tv. 18 de Abril 
05 Tv. 25 de Dezembro 
01 Tv. Arruda Câmara 
04 Tv. Assis Chateaubriand 
01 Tv. Campo Santo 
04 Tv. Con. Severino Ramalho 
03 Tv. Felipe Camarão 
01 Tv. Frei Alberto Cabral 
01 Tv. José Alexandrino da Silva 
04 Tv. José Bonifácio 
03 Tv. Pte. Getulio Vargas 
03 Tv. São José 
01 Tv. Sen. Georgino Avelino 
04 Tv. Sen. Georgino Avelino 
01 Tv. Urtigal  
03 Vila Santo Antonio 
03 Vila São José  
 

  



  

 
ANEXO E - Biografia de Santa Rita e biografia de Santo Antônio 

 
 

Santa Rita de Cássia (biografia)1

 
 

  Santa Rita sempre foi conhecida por seus devotos como a santa das 

causas impossíveis, a advogada nos casos graves e desesperadores, o refúgio na última 

hora, a consoladora dos aflitos etc. 

  Em 1727, o papa Bento XIII permitiu que lhe fosse dedicada uma igreja no 
Rio de Janeiro, o que a tornou uma das santas mais populares do Brasil.  Contudo, sua 
canonização só foi concedida em 24 de maio de 1900, por Leão XIII. Hoje são muitas as 
capelas e igrejas dedicadas a ela no Brasil, e seus devotos já contam milhares de pessoas. 

  Santa Rita nasceu em 1381, em Rocaporena, e morreu em 1457, em 

Cássia, cidade da Itália.  Filha única de Antônio Mancini e Amata Ferri, foi batizada em 

Cássia, com o nome de Margarida(Margherita), do qual originou Rita de Cássia como é 

popularmente conhecida no mundo inteiro. 

  Aos 15 anos, Rita casou-se a contragosto com o jovem Paulo 

Fernando, de temperamento violento e temido por todos no vilarejo. Após ficar viúva e sem 

os filhos, Rita entrou para o convento das agostinianas, onde por quarenta anos viveu 

imersa em oração e penitência.  Nos últimos quinze anos de sua vida, trouxe em sua fronte 

o estigma de Cristo, o que associou intimamente aos mistérios da paixão, morte e 

ressurreição de Jesus. 

 

                                                 
1 ALVES, J. Introdução. In:______. Santa Rita de Cássia: novena e biografia. 3. ed. São Paulo: Paulinas.p. 
5-10. 
 

  



  

 
Santo Antônio (biografia)2

 
  Santo Antônio, cujo nome de batismo era Fernando, nasceu em Lisboa 
(Portugal), em 1195, numa família de posses.  Martinho e Maria, seus pais, tiveram outros 
filhos, mas existe apenas o registro de uma irmã, Maria, religiosa, que faleceu no Mosteiro 
São Miguel, em Lisboa.  

  Aos 15 anos de idade, Antônio ingressou no Mosteiro de São Vicente de Fora dos 
Agostinianos.  Desejoso de seguir o exemplo dos franciscanos, e talvez o martírio, mudou seu 
nome para Antônio, e foi aceito na Ordem franciscana.  Seguiu para o Marrocos, com o objetivo de 
converter os sarracenos.  A sua estada naquele país foi curta, em virtude de uma doença que o 
acometeu.  O navio em que viajava de volta a Portugal foi levado por uma tempestade ao sul da 
Itália.  Em Assis (Itália), encontrou-se com São Francisco, surgindo entre eles uma amizade 
sincera e duradoura.  Incentivado pelo santo patriarca, revelou-se grande pregador da Palavra de 
Deus e descobriu, assim, o destino de sua vida. 
  Viajou por muitas regiões da Itália e da Franca.  Em suas pregações, 
combatia com veemência as injustiças e desordens sociais, a exploração dos pobres pelos 
usurários e a vida incorreta de certos setores do clero. 
  Lecionou teologia nas Universidades de Bolonha e Pádua (Itália), Toulouse e 
Mont-pellier (França).  Proferiu célebres sermões, adquirindo grande fama como orador 
sacro.  Sua palavra era acompanhada por milagres e prodígios diversos, o que contribuiu 
para o crescimento de seu prestígio e santidade. 

Com a saúde abalada  pelo trabalho apostólico, pelo jejum e pela penitência, recolheu-se 
no eremitério dos frades Franciscanos, em Camposampiero, a 18km de Pádua.  

 Foi na cela-ninho, construída em cima de uma nogueira, a seu pedido, que Santo 
Antonio recebeu a visita do Menino Jesus.  Consolado e assistido pelo Filho de Deus e 
por Maria Santíssima, entregou sua bela alma ao criador.  Era o dia 13 de junho  de 
1231. Foi sepultado em Pádua onde se ergueu a Basílica que leva o seu nome, hoje um 
grande centro de peregrinação. 

O papa Gregório IX o declarou santo apenas onze meses após a sua morte, atendendo à 
voz do povo. E pela atualidade e profundidade dos seus escritos o papa Pio XII o 
declarou doutor da igreja, em  1946. 

Santo Antônio continua sendo o santo mais popular do Brasil, conhecido também como 
padroeiro dos pobres, santo casamenteiro; é sempre invocado para achar objetos 
perdidos, e é muito lembrado nas festas juninas, nas quais são acesas fogueiras em sua 
homenagem.  

 

 

                                                 
2 BASACCHI, Mario. Introdução. In: ______. Santo Antônio: novena, trezena e responsório: biografia. 4. 
ed.São Paulo: Paulinas, 2004. p. 3-8. 
 
 

  



  

ANEXO F- História da fundação dos municípios de Santa Cruz e de Santo Antônio, por 

Manoel Dantas (1941) 

  

 “Muitos anos, já ia adiantada a colonização do alto sertão, e as terras das cachoeiras 

do Potengi e do Trairi continuavam despovoadas.  Diziam os primeiros que ali se 

aventuraram que era impossível viver naquelas paragens, porque, ao quebrarem os ramos 

do inharé, a árvore sagrada, as fontes secavam e todos os animais tornavam-se ferozes.  Um 

santo missionário lembrou-se um dia de fazer uma cruz dos ramos do inharé: os malefícios 

cessaram como por encanto; das fontes jorrou a água cristalina; as aves cantaram o hino da 

natureza em festa.  A terra ficou, desde então, conhecida com o nome de Santa Cruz do 

Inharé” 33  

Para ir a S. Cruz, havia a estrada que margeava o Potengi e outra que partia 

do vale do Cunhaú, através dos campos de S. João, passando por um olho d’água, à 

margem do Jacu, situado ao pé de uma grande pedra, perto do local onde se ergueu a vila de 

S. Antônio.  Um belo dia, estava um viajante a descansar da longa caminhada, quando, 

olhando para o alto da pedra, vê  uma terrível onça pintada, formando o salto para apanhá-

lo nas garras temerosas e afiadas.  
                                                 
33 Data do Sec. VXIII a povoação de Santa Rita da Cachoeira, também conhecida com o nome de Santa Cruz 
do Inharé, da Ribeira do Trairi, na qual em 1831, Lourenço da Rocha e seu irmão João da Rocha e José 
Rodrigues da Silva edificaram uma capela dedicada à Stª Rita de Cássia, à qual não só deram o necessário 
patrimônio, como a respectiva imagem e paramentos e alfaias, obtendo a provisão para a celebração de 
missas.  
Pela Lei Provincial de 27 de março de 1835, foi criada a paróquia, com o nome de Stª Rita da Cachoeira, 
incorporada ao município de São José de Mipibu, pela Lei de 30 de março do mesmo ano, sendo elevada a 
categoria de matriz. 
A Lei nº 199 de 27 de junho de 1849, transferiu a sede da freguesia para a capela de São Bento, da Serra do 
Pires, sendo, porem restaurada pela Lei de 24 de agosto de 1858 ate que, pela Lei de 11 de dezembro de 1876, 
foi a povoação elevada a categoria de vila, sede do município, então criado, com o nome de Trairi. 
Não houve um ato oficial mudando positivamente o nome do município para Stª Cruz, porem o decreto do 
governo provisório que deu orçamento ao município, em vez de Trairi, mencionou – Santa Cruz _ e o decreto 
nº 63, de 20 de outubro de 1890 considerando que, a vila de Santa Cruz se tem ultimamente tornado notável 
pela sua crescida população, comercio e industria, desmembrou o respectivo temo da comarca de Potengí para 
formar uma comarca, que não foi provida. 
A Lei nº 372, de 30 de novembro de 1914 elevou a vila a categoria de cidade, com o nome de – Cidade de 
Santa Cruz.  A comarca atual foi criada por Lei nº 463, de 27 de marco de 1919.  
O primeiro vigário da freguesia foi o padre João Jerônimo da Cunha, que a regeu durante cinco anos, 
substituído pelo Padre Camilo de Mendonça, que conseguiu a transferência da freguesia para a capela de São 
Bento, aumentando–a com o distrito de Anta Esfolada, hoje Nova Cruz, sendo, pela Lei de 24 de agosto d3 
1858, dividido o território em duas freguesias, Santa Rita da Cachoeira e Anta Esfolada. 
O município é atravessado pela Estrada de Automóveis do Seridó. 
Tem um grupo escolar, com a denominação de Quintino Bocaiúva, uma escola rudimentar, 4 escolas 
municipais e 2 escolas particulares.  

  



  

 

 

 
Valha-me Santo Antônio! – foi o grito que saiu da boca do viajante, quase 

na última agonia. 

A onça deu um pulo mortal e foi cair de costas sobre o gume de uma pedra 

afiada que lhe partiu o espinhaço. 

O viajante fez o voto de mandar construir uma capela, sob a invocação de 

Santo Antonio, que deu nome a vila e ao município.  Mas ainda hoje, em recordação do fato 

lendário, o povo conhece aquela circunscrição com o nome de Santo Antônio do Salto da 

Onça.34

  

 

Transcrito de DANTAS, Manoel. Homens de outrora. Biblioteca de História Norte-
Riograndense. Rio de Janeiro: Irmãos PONGETTI, 1941. 
 

                                                 
34 A povoação de Santo Antonio foi fundada em 1860, mais ou menos, por D. Ana de Pontes, que possuía ali 
uma fazenda de gado. 
Em 1886, a Lei prov. De 1º de junho criou a paróquia de Santo Antonio, desmembrada das freguesias de 
Goianinha e de Santa Rita da Cachoeira, a qual, por decreto do Governo Provisório de 5 de Julho de 1890, foi 
elevada a categoria de município, com sede na vila de Santo Antonio, então criada, e situada a margem d rio 
Jacú. 
Diz uma tradição local que, havendo na margem do rio Jacu duas pedras altas, uma onça pintada deu um 
salto, tão grande uma para outra, que ficou por muito tempo relembrado, dando nome ao lugar.  Diz outra 
tradição que um viajante, assaltado por uma onça que sobre ele pulara do alto de uma pedra, livrou-se da 
morte, por meio de um voto a Santo Antonio. 
O padre Manoel Ferreira Borges, quando vigário de Goianinha, foi quem mudou o nome de Salto da Onça par 
Santo Antonio. 
Tem 2 escolas rudimentares, 2 escolas municipais e 2 escola particulares, todas de ensino primário. 

  



  

 
 

ANEXO G- Mapa das bacias hidrográficas do RN 

 
 
 
 
 

 

 
FONTE: FELIPE, José Lacerda A .; CARVALHO, Edílson Alves de. Atlas Escolar do Rio 
Grande do Norte. João Pessoa: GRAFSET, 2001. 
 

  



  

ANEXO H- História de Nova Cruz versificada pelo poeta popular Domingos Matias 
 

HOMENAGEM À NOVA CRUZ (Domingos Matias) 

 
I 
 

Quando o Brasil estava 
Em lutas extravagantes  
A luta de Pernambuco 
Com os seus 
coadjuvantes 
Nova Cruz aglutinava 
Seus primeiros 
habitantes 
 

II 
 

Sendo no século XVIII 
Seus iniciantes planos 
Os primeiros boiadeiros 
Como turma de ciganos 
Vindo paulatinamente 
Dos lares pernambucanos 
 

III 
 

Urtigal por poucos anos  
Enquanto exorcizada 
Já no século XIX 
Verdade ou conto de fada 

Passou devido uma cena 
A chamar-se Anta 
Esfolada 
 

IV 
 

Disse Manoel Dantas 
Que essa anta possessiva 
Tinha espírito maligno 
Mas na expectativa 
Um caçador resolveu 
A tirar-lhe o couro viva! 
 

V 
 

Logo no primeiro talho  
Aquele animal raivoso  
Pulou e deixou a pele 
Foi para um mato 
assombroso 
Ganhou uma fama feroz 
De terror misterioso 
 

VI 
 

Até que um missionário 

Por nome de Serafim 
Trouxe uns paus de 
Inharé  
Lá de Santa Cruz assim 
A assombração da Anta 
Com a cruz teria fim 
 

VII 
 

Daí por diante o nome 
De Nova Cruz se impôs 
Pela Lei 245 
O município compôs  
No dia 15 de março de 
1852 
 

VIII 
 

A anta ninguém viu mais  
O urtigal acabou-se  
O rio Curimataú 
Esse nome indígena 
trouxe 
Por causa de curimatãs 
Um peixe de água doce 

 
 
 
 
Autor: Domingos Matias dos  

Santos 

Para Karla Azevedo 
 
Nova Cruz, agosto de 2004. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



  

 
UFRN-PPGCS. Mestranda: Karla Azevedo. Orientadora: Dra. Julie A . Cavignac 
Natal, Jan/2005. 

ANEXO I - Questionário para atualização de diagnóstico 

 
 
Com  base no Diagnóstico e Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município. Nova 
CRUZ/RN. Elaborado pelo SEBRAE/RN - PRODER. PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA CRUZ, 1999. 

 
 
1.ASPECTOS TERRITORIAIS E GEOGRÁFICOS 
zona urbana  e rural  
1.1 o município está dividido nas comunidades/distritos: 
1.2 bairros 
 
2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
quadro que demonstre o crescimento (em 4 décadas, por exemplo) populacional 
 
3. ASPECTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 
a estrutura administrativa organizacional do município/organograma 
 
4. ASPECTOS CULTURAIS 
4.1. eventos 
4.2. pontos turísticos 
4.3 hotéis e restaurantes 
4.5. cinema, teatro, ginásio, biblioteca , escolas, universidades, etc 
 
5. ASPECTOS HISTÓRICOS 
 
6. INFRA-ESTRUTURA 
6.1. Transportes 
6.1.2 ferroviário 
6.1.3 rodoviário 
6.2 rádio, televisão, jornais 
 
7. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 
7.1. Setor Primário 
7.1.2 agricultura, pecuária etc 
 
DIAGNÓSTICO ATUAL 
* considerações gerais acerca do município. 
 

* acrescentar endereços completos mais importantes e o site da prefeitura

  



  

ANEXO J- Sesmarias do Padre José Vieira Afonso, requeridas na capitania do Rio 
Grande4

 

 

Nº 413 
 
“Registo de huma carta de Datta e sismaria concedida ao Rdo Jose Viera Affonço cura de 
Goyaninha da terra que pede e confronta em sua petição aos coatro de Dezembro de mil 
sette centos cincoenta e sinco (1755)” 
 
Pede terras na Ribeira do Rio Curimataú, em umas lagoas chamadas As Queimadas e outras 
montanhas e outras mais que ficam todas entre o Rio Curimataú e Pirabi (3 léguas de 
comprido por uma de largo com as sobras que se acharem).  
 
Motivo da solicitação: carência de terras para criar gados vacuns e cavalares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Registo de huma carta de Datta e sismaria concedida ao Rdo Jose Viera Affonço cura de 
Goyaninha da terra que pede e confronta em sua petição aos coatro de Dezembro de mil sette centos 
cincoenta e sinco (1755). In: FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO. INSTITUTO HISTÓRICO E 
GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE. Sesmarias do Rio Grande do Norte – Terceiro 
Volume (1742-1764).  Natal: IHGRN; Mossoró: Gráfica Tércio Rosado (ESAM), 2000. p. 219-21 
(Coleção. Mossoroense, Série C, v. 1.138).  
                                                 
4 Transcrito por Helder Alexandre de Medeiros Macêdo, UFRN/CERES-Caicó. Mestrando em História 
(UFRN). 
 

  



  

 

Nº 414 
 
“Registo de huma carta de datta e sismaria consedida ao Reverendo Padre José Vieira 
Affonço da terra que pede e confronta em sua petiçam aos coatro de Desembro de 1754” 
 
Pede terras entre os providos do Jundiá de Julião Marques e de José de Freitas e dos mais 
sítios chamados Cunha e Sutra e a Quericica, entre os providos acima narrados (3 léguas de 
comprido por uma de largo).  
 
Motivo da solicitação: carência de terras para criar gados vacuns e cavalares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Registo de huma carta de datta e sismaria consedida ao Reverendo Padre José Vieira 
Affonço da terra que pede e confronta em sua petiçam aos coatro de Desembro de 1754. In: 
FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO 
RIO GRANDE DO NORTE. Sesmarias do Rio Grande do Norte – Terceiro Volume 
(1742-1764).  Natal: IHGRN; Mossoró: Gráfica Tércio Rosado (ESAM), 2000. p. 222-5 
(Coleção. Mossoroense, Série C, v. 1.138).  

  



  

Nº 415 
 
“Registo de huma carta de data e sismaria consedida ao Reverendo Padre José Vieyram 
Affonço da terra que pede e confronta em sua petição aos 1 de Dezembro de 1754” 
 
Pede terras entre dois riachos que passam encostados à Serra Caiada, ficando ela em meio 
deles para baixo e pelos ditos riachos abaixo, que entre fazem barra do rio chamado 
Jundiaí(3 léguas de comprido por uma de largo).  
 
Motivo da solicitação: carência de terras para criar gados vacuns e cavalares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Registo de huma carta de data e sismaria consedida ao Reverendo Padre José 
Vieyram Affonço da terra que pede e confronta em sua petição aos 1 de Dezembro de 1754. 
In: FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO 
DO RIO GRANDE DO NORTE. Sesmarias do Rio Grande do Norte – Terceiro Volume 
(1742-1764).  Natal: IHGRN; Mossoró: Gráfica Tércio Rosado (ESAM), 2000. p. 225-8 
(Col. Mossoroense, Serie C, v. 1.138).  

 

  



  

Nº 416 
 
“Registo de huma carta de data e sismaria concedida ao Reverendo Padre Jose Vieyra 
Affonço da terra que pede e confronta em sua petissão aos 5 de Dezembro de 1754. Pedro 
Albuquerque e Mello Capitão Mor da Cappitania do Rio Grande do Norte, Governador da 
fortaleza dos Santos Reis Magos por S Mag.de que Deus guarde etc. Faço saber que esta 
minha carta de datta e sismaria virem que porquanto Reverendo Padre Jose Vieyra Affonço 
me mandou dizer por sua petição por escripto cujo theor he o seguinte // Senhor Capitão 
Mor e Governador Dis Padre Jose Vieyra Affonço cura actual da freguezia de Goyaninha e 
desta Cappitania do Rio Grande do Norte que elle Reverendo suplicante tem seus gados 
vaccuns e cavallares e nem tem terras onde as possa acommoar e nem crião e por que na 
ribeira do rio crumataú no lugar chamado e posso dantas folhada há terras de sobras que se 
forão pedidas nunca forão povoadas a onde o Reverendo suplicante se podia commodar 
com três legoas de terra de comprido e huma de largo a saber pegando com legoa e meya 
do posso dantas folhada pelo rio crumatau a baxo, digo crumataú grande a baxo athe 
intestar com terras do Padre Manoel de Jesus, e pegando co outra legoa e meya da barra do 
crumatau no rio asima the se enxer das ditas tres legoas e de huma de largo confronta com 
terras de Agostinho Frere e das ilhargas não há providos por tanto // Pede a vossa senhoria 
seja servido conceder ao Reverendo suplicante em nome de S Magde que Deus guarde no 
lugar asima nomiado tres legoas de terra de comprido e huma de largo passando da onde 
declara em sua petição para elle suplicante e seus herdeyros sem foro nem penção salvo o 
Dizimo a Deus // e recebera mercê // Informem os officiais da Câmara e o Provedor da 
fazenda Real Cidade do Natal dous de Dezembro de mil settecentos e sincoenta e coatro // 
Albuquerque // Senhor Capitão Mor e Governador // Nas datas que se acham registadas 
neste senado se não acha outra que emcontre as controntassiones que o Reverendo 
suplicante fas menção na petição retro e se devem conceder para se povoarem cultivarem 
não prejudicando a terceyro nem excedendo a taxa ou mais da ley e ordens de S Magde 
Dado em Câmara dois de Dezembro de mil settecentos e sincoenta e coatro // Ferreyra // 
Leite // Oliveira // Praça // Informe o escrivão da fazenda // Soares // Senhor Provedor da 
fazenda Real // Como o suplicante pede sobras de terra e de achar estarem devollutas e 
desaproveitadas havendo as se lhe devem conceder para as povoar cultivar não 
prejudicando a terciero nem excedendo a taxa ou mais da ley e ordens de S Magde por (...) 
delle povoarem as terras que acham devollutas he o que posso informar a vossa mercê 
salvando sempre algua ordem Real que não tenho noticia por estar de novo nesta cupação e 
que fica na ponderação de vossa merce Cidade do Natal dozes de Dezembro de mil sette 
centos e sincoenta e coatro O escrivão da fazenda Real Paullo Coelho // Senhor Capitão 
Mor e Governador // Respondo com a informação do escrivão a vista da qual havendo 
sobras com o Reverendo suplicante expoem não poder fazer devida e se lhe concederem 
observando as condiçoens da ley e ordens de S Magde Cidade do Natal de Dezembro coatro 
de mil settecentos e sincoenta e coatro // O Provedor da Fazenda Real Dionizio da Costa 
Soares // Vistas as informacoens se lhe passe sua carta de datta e sismaria na forma do 
estillo Cidade do Natal coatro de Dezembro de mil settecentos e sincoenta e coatro // 
Albuquerque Por bem do qual mandey se passace e mandey passar apresente Carta de datta 
e sismaria ao Reverendo suplicante Padre Jose Vieyra Affonço em nome de S Magde que 
Deus Guarde da terra que pede e confronta em sua petição para sy e seus herdeyros 

  



  

ascendents e descendentes excepto Religiosos sem foro nem penção mais que  o Dizimo a 
Deus em virtude da Real ordem a S Magde de vinte e dois de Dezembro de mil settecentos e 
quinze a qual lograra com todas as suas mattas campos agoas testadas logradouros e mais 
úteis que nellas as ouver com condição de a povoar medir e demarcar dentro do quinquenio  
da ley e sera obrigado a dar pelas ditas terras caminho livres ao conselho para fontes pontes 
e pedreiras e dentro em hum anno haverá a confirmação de El Rey pelo seu conselho 
ultramatino Pelo que ordeno a Provedor da fazenda Real lhe dê e faça dar a posse real 
efectiva e actual na forma custumada e das mais da ord. do L.o 4 tto 43 pena de se haverem 
por devolutas e se darem a quem as pedir e conforme as ordens de S Magde de onze de 
Março de mil settecentos e sincoenta e coatro que havendo estrada publica que atravesse 
Rio caudalozo se lhe deve dar meya legoa de terra em quadra para cada banda para 
commodidade dos passageyros o que a sim se deve observar que par firmeza de tudo lhe 
mandey passar a presente carta de datta e sismaria por mim assignada e sellada com o 
signete de minhas armas que se registrara nos livros da Secretaria do Governo desta 
Cappitania Câmara desta cidade e nos da ovedoria geral es em esta preciza circunstancia 
não vallera por resollução de S Magde de catorze de Mayo de mil settecentos e quarenta 
coatro Dada e passada nesta cidade do Natal Cappitania do Rio Grande do nrote aos sinco 
dias do mês de Dezembro Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e 
sette centos e sincoenta e coatro eu // Francisco de Albuqerque Mello secretario dest 
Governo // Pedro de Albuquerque Mello // estava o sello // Carta de datta e sismaria  pela a 
qual V Sa houve por bem de fazer mercê em nome de S Magde ao Reverendo suplicante 
Jose Vieyra Afonço da terra que pede e confronta em sua petição debaxo e não se continha 
mais em dita carta de data que eu Francisco de Albuquerque Mello secretario deste 
Governo aqui registro bem e fielmente como nella se continha” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Registo de huma carta de data e sismaria concedida ao Reverendo Padre Jose Vieyra 
Affonço da terra que pede e confronta em sua petissão aos 5 de Dezembro de 1754. In: 
FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO 
RIO GRANDE DO NORTE. Sesmarias do Rio Grande do Norte – Terceiro Volume 
(1742-1764).  Natal: IHGRN; Mossoró: Gráfica Tércio Rosado (ESAM), 2000. p. 228-31 
(Coleção. Mossoroense, Série C, v. 1.138). 
  

  



  

Nº 417 
 
“Registo de huma carta de Datta e sismaria passada ao Reverendo Padre José Vieira 

Affonço das terras que pede aos 5 de Desembro de 1754” 

 
Pede terras na Lagoa da Panella e Capim Assu e outras mais que se acham no dito lugar e 
seus conceitos há sobras de terras devoluta e desaproveitadas (3 léguas de comprido por 
uma de largo).  
 
Motivo da solicitação: carência de terras para criar gados vacuns e cavalares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Registo de huma carta de Datta e sismaria passada ao Reverendo Padre José Vieira 
Affonço das terras que pede aos 5 de Desembro de 1754. In: FUNDAÇÃO VINGT-UN 
ROSADO. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
Sesmarias do Rio Grande do Norte – Terceiro Volume (1742-1764). Natal: IHGRN; 
Mossoró: Gráfica Tércio Rosado (ESAM), 2000. p. 231-4 (Col. Mossoroense, Serie C, v. 
1.138). 

  



  

Nº 418 
 
“Data consedida ao Pe Jose Vieira Affonço” 
 
Incompleta, não guardando o nome do lugar onde foi pedida a terra.  
 
Motivo da solicitação: carência de terras para criar gados vacuns e cavalares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Registo de huma carta de Datta e sismaria passada ao Reverendo Padre José Vieira 
Affonço das terras que pede aos 5 de Desembro de 1754. In: FUNDAÇÃO VINGT-UN 
ROSADO. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
Sesmarias do Rio Grande do Norte – Terceiro Volume (1742-1764). Natal: IHGRN; 
Mossoró: Gráfica Tércio Rosado (ESAM), 2000. p. 234-6 (Coleção. Mossoroense, Série C, 
v. 1.138). 
 

 

  



  

ANEXO K - Quadro demonstrativo das Capelas – Paróquia de Nova Cruz 

 
Nome das igrejas e capelas Localidade Padroeiro Período de 

novenário ou 
tríduo 

Dia 

Igreja Matriz da Imaculada Conceição 
  

Nova Cruz – Centro (área 
urbana) 

Imaculada Conceição  29.11 a 08.12 08.12 

Igreja São Sebastião  Nova Cruz – Alto de São 
Sebastião (área urbana) 

São Sebastião 11.01 a 20.01 20.01 

Igreja Santa Luzia Nova Cruz – Alto de Santa 
Luzia (área urbana) 

Santa Luzia 09.12 a 13.12 13.12 

Igreja Santa Maria Gorete Nova Cruz – Santa Maria 
Gorete (área urbana) 

Santa Maria Gorete Não há 
novenário 

06.07 

Igreja Nossa Senhora da Piedade Nova Cruz – Conj. Frei Damião 
(área urbana)  

Nossa Senhora da Piedade Não há 
novenário 

02.02 

Igreja Sagrada Família Nova Cruz – Alto das Flores 
(área urbana)  

Sagrada Família (recém- 
construída) 

Não há 
novenário 

31.12 

Igreja São Bento 
 

Serra de São Bento  São Bento Não há 
novenário 

11.07 

Capela São Pedro  Serra de São Bento - Serra do 
Meio  

São Pedro Não há 
novenário 

29.06 

Igreja Nossa Senhora de Fátima  
 

Passa e Fica Nossa Senhora de Fátima 10 a 13.05 13.05 

Capela Santa Luzia 
 

Passa e Fica Santa Luzia Não há 
novenário 

13.12 

Igreja Nossa Senhora Aparecida 
 

Passa e Fica - Barra do Geraldo Nossa Senhora Aparecida 10 a 12.10 12.10 

Igreja São José Operário 
 

N. Cruz – Serrote dos Bezerros São José Operário 30.04 a 01.05 01.05 

  



  

Igreja Santa Terezinha 
 

Lagoa D’Anta Santa Terezinha 22.09 a 01.10 01.10 

Igreja São Pedro Lagoa D’Anta - Lagoa do  
Chico  

São Pedro  Não há 
novenário 

29.06 

Capela São Sebastião  Passa e Fica – Fernando dos 
Inácios 

São Sebastião - 21.01 

Capela Nossa Senhora das Dores Passa e Fica – Fernando da 
Pista 

Nossa Senhora das Dores - 15.09 

Capela Mãe dos Pobres Nova Cruz – Lagoa Limpa Nossa Senhora Mãe dos 
Pobres 

- 21.11 

Capela Nossa Senhora Aparecida 
 

Nova Cruz – Lagoa Seca Nossa Senhora Aparecida - 12.10 

Capela Nossa Senhora Perpétuo Socorro  Nova Cruz – Gravatá Nossa Senhora Perpétuo 
Socorro 

- 26.07 

Capela Santo Antônio 
 

Nova Cruz – Barro Vermelho Santo Antônio - 13.06 

Capela São João 
 

N. Cruz – Campo de São João São João  - 24.06 

Capela Nossa Senhora da Conceição 
  

Nova Cruz – Conceição  Nossa Senhora Conceição - 08.12 

Capela Santo Antônio  
 

Nova Cruz – Trigueiro Santo Antônio - 13.06 

Capela São José  
 

Nova Cruz – Lagoa Verde São José - 19.03 

Capela Santo Antônio 
 

Serra de São Bento – Rajada Santo Antônio - 13.06 

Capela São Sebastião 
 

Nova Cruz – Lagoa da Mata São Sebastião - 20.01 

Capela São Francisco  
 

Nova Cruz – Primeira Lagoa São Francisco - 04.10 

Capela São Francisco  Nova Cruz – Juriti São Francisco - 04.10 

  



  

 
Capela Santo Antônio Nova Cruz – Lagoa Limpa do 

Fernando  
Santo Antônio - 13.06 

Capela São José  
 

Passa e Fica – Cipoal São José  - 19.03 

- Nova Cruz – Lagoa do Couro - - - 
Capela Nossa Senhora de Fátima Nova Cruz – Lagoa de Serra da 

Lapa 
- - 13.05 

 
FONTE: Planejamento Pastoral da Paróquia da Imaculada Conceição - Nova Cruz/RN- jan/ 2004 (mimeo.). 
Adaptado do quadro elaborado por Tereza de Jesus Medeiros. 
Colaboração: Valtiene Duarte da Silva e João Germano Ferreira da Silva. 
 
 
PARÓQUIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO  
CASA PAROQUIAL 
Rua Diógenes da Cunha Lima, 11  
59215-000 - NOVA CRUZ - RN  
Fone: 3281- 2237  
Pároco: Pe. José Adelson da Silva Rodrigues  
 
 

  



  

ANEXO L – Artigo do jornal “O Mossoroense” 

 
Nova Cruz ganha espaço para 
fomentar a produção 
cultural do município

NOVA CRUZ - O governo do Estado, 
através da Fundação José Augusto (FJA), 
inaugura no dia 16, às 18h, a primeira 
Casa da Cultura, dando início ao processo 
de criar espaços físicos para fomentar a 
produção cultural do interior. 

A inauguração ocorrerá durante a 
realização do programa “Governo nas 
Cidades” e contará com apresentação da 
Orquestra Sinfônica, de grupos folclóricos 
da região e de um cortejo de cultura 
popular pelas ruas da cidade. 

Também participarão o “boi-de-reis” do 
município de Pedro Velho, o pastoril de 
Nova Cruz, maracatu e ciranda de Passa e 
Fica e, ainda, o maculelê e outras danças 
que serão apresentadas por alunos do 
Programa de Educação à Distância, 
desenvolvido pela prefeitura de Nova Cruz. 

Durante a solenidade de inauguração, os 
violeiros David Nogueira e Domingos 
Matias contarão a história do prédio onde a 
Casa de Cultura foi instalada e do próprio 
município em forma de versos. A 
Pinacoteca do Estado, a exemplo do que 
aconteceu em Pau dos Ferros e Caicó, 
montará uma exposição com obras do seu 
acervo. 

A Casa de Cultura, batizada de Palácio da 
Cultura Lauro Arruda Câmara (líder político 
da região, já falecido, pai do secretário 
estadual de Justiça e Cidadania, Leonardo 
Arruda, e do prefeito de Nova Cruz, Cid 
Arruda) ocupará um casarão do fim do 
século 19, onde no passado funcionou a 

  



  

estação ferroviária da cidade. 

FERROVIA - A linha férrea Natal-Nova 
Cruz foi a primeira construída no Estado. O 
trem de passageiro parou de circular em 
1977 e o cargueiro no início dos anos 
2000. O prédio onde funcionará a Casa de 
Cultura foi inaugurado em 1883. Tem dois 
pavimentos e grandes janelas e portas em 
arco. Na obra de restauração, foram 
trocados piso e madeiramento, inclusive o 
da escada, além de pintadas todas as 
paredes. 

No local, funcionará também um café, que 
ficará na área sobre a antiga cisterna do 
prédio, construída em 1938, que servia 
para receber a água dos vagões férreos e 
abastecer a cidade. 

O secretário de Educação de Nova Cruz, 
Miguel Rosa Filho, diz que as primeiras 
atividades da Casa serão as oficinas de 
mamulengos e de canções populares, 
coordenadas, respectivamente, por Edson 
Moura e Isaque Galvão, nos dias 16, 17 e 
18. A assessora de Planejamento do 
município, Marily Campos, afirma que uma 
das idéias é criar um pequeno museu 
sobre a estrada de ferro com antigos 
objetos. “Mas a RFFSA recolheu tudo, de 
Alagoas ao Rio Grande do Norte, e trancou 
em seu depósito no Recife”, diz. 

Ela ressalta a importância que a linha 
férrea teve para cidade no passado, sendo 
responsável, inclusive, pelo abastecimento 
de água e mantimentos. Os objetos 
daquela época comporiam uma espécie de 
memorial. “Só que o maior problema é 
retirá-los de lá. Mas se for preciso, 
usaremos até força política”, avisa. 

 
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/omossoroense/130703/regional4.htm> Acesso: 
09 jan. 2005. 

  

http://www2.uol.com.br/omossoroense/130703/regional4.htm


  

ANEXO M- Certidão de nascimento de Miguel Orrico 
Fonte: Acervo da família Orrico Santos. 
 

  




