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“[...] Tenhamos p‟ra nós mesmos a verdade 

De aceitar a ilusão como real 

Sem dar crédito à sua realidade. 

E, eternos viajantes, sem ideal 

Salvo nunca parar, dentro de nós, 

Consigamos a viagem sempre nada 

Outros eternamente, e sempre sós; 

Nossa própria viagem é viajante e „strada. 

Fernando Pessoa. 

 

 



RESUMO 

 O presente trabalho, partindo de uma perspectiva que pensa o espaço como 

categoria histórica e, sobretudo, como relação na qual se destaca o papel dos objetos, 

visa propor uma análise do processo de construção de uma memória republicana na 

cidade do Natal, no começo do século XX, a partir de dois objetos: o obelisco 

inaugurado em 1917, na Praça André de Albuquerque, na ocasião das comemorações do 

1° centenário da morte de Frei Miguelinho; e o quadro intitulado “Julgamento de Frei 

Miguelinho”, encomendado pelo Governo do Estado ao pintor fluminense Antônio 

Parreiras, para figurar no Salão Nobre do Palácio do Poder Executivo de então. A 

proposta mais geral é a de analisar a construção dessa memória a partir desses objetos 

ao mesmo tempo em que se tenta pensar o papel destes objetos na construção dessa 

memória. Para tanto, nos propomos a traçar percursos nos quais fosse possível 

estabelecer relações associativas (entre pessoas, eventos, imagens, discursos, objetos, 

instituições etc.) que concorrem nesse processo, nesse caminho constitutivo de 

pertencimentos. Assim, o nosso procedimento foi o que acompanhar esses objetos 

através dos percursos dentro dos quais eles se tornaram possíveis, para que ao fim 

pudéssemos defender a ideia de que de que eles são participantes ativos dos processos 

que os instituem.  

Palavras-chave: História e Espaços; Memória republicana; Redes Heterogêneas; 

Natal/Brasil; Sociologia das Associações.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work, from a perspective that thinks the space as a historical category, and 

especially as a relationship which stresses the role of objects, proposes an analysis of 

the construction of a Republican memory in the city of Natal in the early twentieth 

century. This research will focus mainly on two objects: the obelisk opened in 1917, 

and the Andre de Albuquerque Square on the occasion of the celebration of Frei 

Miguelinho´s death centenary and the paint “Julgamento de Frei Miguelinho” ordered 

by the State Government to the painter Antonio Parreiras, picture that was in the  Salão 

Nobre do Palácio do Poder Executivo of that time. In a geral way this work intend to 

analyse the construction of this memory as well as the role of these objects in this 

process. To achieve that, we propose to trace ways and networks to follow the possible 

associations(between people, events, images, discourses, objects, institutios etc.) in the 

constitution of mutual belongings. Thus, our procedure was to follow these objects 

through the pathways in which they became possible, so that in the end we could defend 

the idea that they are active participants of the process that establish them. 

Keywords: History and Spaces; Republican memory; heterogeneous networks; 

Natal/Brasil; Sociology Associations. 
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INTRODUÇÃO 

 

O problema não é inventar. É ser inventado hora após hora e 

nunca ficar pronta nossa edição convincente. 

C. D. de Andrade. 

 

 Falaremos ao longo dessa nossa pesquisa em “perspectiva relacional”, 

“definição mútua”, “agenciamento recíproco”, “princípio de irredução”... expressões 

que agora podem parecer deslocadas, imprecisas ou até mesmo obscuras, mas que vão 

ser mais bem definidas à medida em que nos ajudarão a definir o nosso trabalho. Por 

enquanto deixemo-las assim, apenas indicadas. O que nos importa nesse começo de 

jornada é dizer que dentro da proposta filosófica implicada nessas expressões está 

inscrito, como acreditamos, o sentido da epígrafe que abre esta introdução. Isso, uma 

vez que “inventar”, como todo processo de constituição, não é algo que possa ser 

tomado de forma unilateral. Assim, inventar, como coisa que se fizesse, não é o ponto 

em questão, mas sim ser também inventado a todo o momento e não ficar satisfeito com 

a última versão. 

 Quem escreve a introdução, de certa forma, não preexiste ao trabalho que agora 

se apresenta, pois que ambos se constituem no percurso, no caminho, na medida em que 

constituem o próprio caminho e são o próprio percurso. Esta introdução, assim, tenta 

responder a essa inquietação diante de um fluxo de constituição, de composição no qual 

nos reconhecemos os mesmos e ao mesmo tempo diferentes, e nesse sentido ela vai 

tentar cumprir a função de equilibrar a necessidade de síntese e de ordenação inteligível 

com o respeito ao fluxo e ao devir.     

 Num texto que se pretenda introdutório é normal e esperado que exponhamos 

nossas pretensões e expectativas em relação ao trabalho que ora se apresenta. Este não 

pretende fugir a essa regra. Contudo, gostaríamos de iniciar de forma diferente, falando 

das nossas pretensões em relação à própria introdução. Iniciar associando esta à imagem 

de um mapa. Imaginemos assim um grande mapa – e já que vamos falar de “espaços” 
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talvez a metáfora não seja lá de todo despropositada. Nesse mapa, sujo dos caminhos, 

amarrotado pelo imperito manuseio, de traços borrados, tantas vezes refeito, e escrito 

sempre com grafite, intentamos dar-lhes uma idéia ampla do caminho que fizemos ao 

percorrê-lo, das trilhas que abrimos, e às vezes até das sendas, em tese mais cômodas, 

que não seguimos. Queremos com esse mapa, enfim, dar-lhes uma idéia de conjunto e 

de percurso – com as vantagens e limites que tal recurso comporta – antes de iniciarmos 

nossa caminhada ao longo dos espaços dessa pesquisa. É necessário que enxerguemos a 

introdução dessa forma, porque assim como um mapa, podemos tanto levá-la conosco, 

para nos orientar, quando imersos nas brenhas de alguma discussão mais específica ou 

de algum atalho, quanto podemos simplesmente ignorá-la, quando estivermos à vontade 

com o percurso e descobrirmos que somos parte dele. A imagem do mapa nos lembra 

aquela de um “guia de viagem”, utilizada por um francês que se apresentará 

recorrentemente no nosso caminho: 

 

A vantagem de um guia de viagem como enfoque a respeito de uma 

“discurso sobre o método” é que não pode ser confundido com o 
território ao qual simplesmente se sobrepõe. Um guia pode ser usado 

tanto como esquecido, posto em uma mochila, manchado com graxa e 

café, escrito; se pode arrancar suas páginas para acender um fogo e 
fazer carne assada. Em síntese, oferece sugestões no lugar de se impor 

ao leitor.
1
  

  

Abramos assim o nosso mapa, mas não o façamos numa grande mesa, dessas 

com tampo de vidro, como aqueles que com seus esquadros imaginam o mapa como 

coisa objetiva e inconteste, fechada em si mesma – nada é fechado em si mesmo. 

Vamos abri-lo no chão, como concerne a aventureiros andarilhos. Vamos abri-lo assim 

no chão que marca o nosso ponto de partida, nosso ponto de referência.  

  

 

 

 

                                                             
1 LATOUR, Bruno. Reensamblar lo social: una introduccíon a la teoría del actor-red. 1ª.ed. Buenos 

Aires: Manantial, 2008. p. 34-35 (Tradução minha). 
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Brincando de “tica” 

 

Nossa pesquisa se inicia com a curiosidade despertada, ou melhor, digamos 

desde já, “agenciada” por um objeto, por um obelisco que se situa na Praça André de 

Albuquerque, no bairro da Cidade Alta, em Natal. A partir daí, dessa curiosidade, a 

nossa pretensão se constituiu no sentido de pensar como se poderia discutir a construção 

de uma memória a partir desse objeto – enquanto definidor de um lugar – e de que 

forma poderíamos pensar o papel dele na composição dessa mesma memória 

espacializada. 

Dentre os procedimentos da pesquisa estava, evidentemente, aquele de 

fotografar o monumento. E foi numa dessas incursões (a propósito, malograda), que a 

forma como deveríamos iniciar nossas discussões nesse momento teve início. 

Era uma manhã nublada de segunda feira quando, a convite do meu amigo e 

companheiro de reflexões impertinentes, Gabriel Anaya, fui ao Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte para acompanhá-lo na pesquisa em alguns jornais. 

Eu, particularmente, já havia digitalizado o material que ira utilizar do acervo daquela 

instituição, e enquanto ele folheava aquelas páginas amarelas e fotografava algumas 

matérias que iria utilizar na sua pesquisa, eu, pela alergia que acabei desenvolvendo no 

contato com esse tipo de material e por não estar devidamente protegido, resolvi ficar na 

parte externa, tomando nota ao ar livre de algumas reflexões sobre a minha dissertação. 

Ali próxima, ao lado do Instituto, a Praça André de Albuquerque, o reduto do 

monumento, do Obelisco que se constituía no ponto de partida do meu trabalho. Pensei 

comigo: já que preciso fotografar o Obelisco e especificamente os quatro medalhões 

com suas respectivas inscrições, vou aproveitar a câmera do meu amigo e resolver essa 

pendência. Assim que saímos do Instituto, lhe fiz essa proposta. 

Caminhamos então para a Praça, que estaria praticamente vazia não fosse a 

presença de um grupo de pessoas aglomeradas próximo a um dos bancos, umas nove ou 

dez, entre homens, mulheres e crianças. Pelo aspecto daquele grupo (roupas, bolsas etc.) 

pareciam ser moradores de rua. 
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Ao nos aproximarmos do Obelisco (que depois de quase um século ainda estava 

posando para fotografias, agora, evidentemente, de uma máquina digital japonesa), 

demos com algumas crianças daquele grupo brincando nas suas proximidades. Eram 

três: uma mocinha, que deveria ter por volta dos seus sete ou oito anos, e dois garotos 

menores, um entre quatro e cinco e um infante que certamente não excederia os três 

anos. Tinham aspecto realmente de crianças de rua, pele queimada de sol, cabelos 

desgrenhados e roupas sujas e esfoladas – a do menor, por não ser do seu tamanho, 

assemelhava-se a um vestido. Contudo, apesar desse estado, sem sombra de dúvida 

lamentável, ainda mais em se tratando de crianças, eram no final das contas apenas 

crianças brincando e a alegria e o envolvimento delas parecia ignorar aquela condição. 

Neste momento, enquanto me recorto daqueles pequenos seres, lembro-me da 

estória de James M. Barrie. Sem dúvida encarnariam perfeitamente os personagens – 

Wendy, Jon e Michel –, das aventuras de “Peter Pan”. Sei que entre todas as crianças o 

Pan é a única que não cresce, mas também sei o que no espaço-tempo da brincadeira, 

aquelas crianças construíam a sua própria Neverland. 

Na ocasião referida, tentando ajustar o enquadramento da câmera, me vi diante 

de uma dificuldade, pois aquelas cabecinhas, alheias às minhas pretensões acadêmicas, 

insistiam em passar diante da foto. Mas como elas tinham chegado ali primeiro, de fato, 

eu sabia que era a nossa presença que estava atrapalhando alguma coisa. Detiveram-se 

então diante de nós e pediram uma moeda. Eu dei as que tinha e perguntei do que 

estavam brincando; “brincando de tica”, disse o porta-voz,  Jon. 

Pedi então licença para eles por um momento para tirar as fotos, com a condição 

de que tiraria em seguida uma deles. Infelizmente a bateria acabou. Não consegui nem 

fotografar os quatro medalhões, mas lamento mais do que tudo não ter cumprido o 

acordo que fizemos. Fomos então saindo, eu e Gabriel, e começamos a refletir sobre 

aquele momento, e dessa reflexão, extraí o ensejo para o começo de meu trajeto aqui. 

Percebamos as relações que podemos estabelecer a partir da brincadeira 

daqueles meninos perdidos. A brincadeira – prática importante da nossa formação 

enquanto grupo, no que definia muito bem Huizinga, no seu homo Ludens
2
 – nesse caso 

tem com base o corpo: um é escolhido para procurar os outros, e o procedimento inicial 

                                                             
2 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens.Trad. João Paulo Monteiro. 4.ed. São Paulo: Editora Perspectiva S. 

A, 2000. 



18 
 

é justamente o de dar as costas, enquanto os outros se ocultam. Todavia, para que a 

disputa seja estabelecida, é necessário um “marco espacial”, lugar guardado por aquele 

que procura e que serve como instrumento para derrotar os outros quando encontrados e 

ponto referencial para que estes “se salvem”, ali “tocando”, antes que o primeiro o faça. 

Dessa forma, esse marco (mais um elemento da brincadeira) não pode ser um lugar 

qualquer, uma vez que precisa oferecer uma boa visão para quem se arrisca, deslocando 

o próprio corpo, na procura dos outros, e para todos que precisam de uma referência 

para se orientar. 

  As crianças certamente não tinham a mínima noção ao que aquele objeto 

remetia, quem o construíra, quando, com que propósito, para comemorar o quê, para 

lembrar o quê, mas seus corpos, mobilizados pela brincadeira, não o escolheram à toa, 

uma vez que o Obelisco oferecia todas as possibilidades exigidas para esse tipo de 

objeto na brincadeira. Ele as agenciou, as condicionou, de certa forma, pela sua solides, 

pelo seu volume e altura – para elas, certamente era enorme – e pela relação que 

estabelecia com o espaço desocupado à sua volta. 

Mesmos que nenhum de nós tenha “brincado de tica” na infância, temos algo em 

comum com aquelas crianças, a forma como, antes de tudo, organizamos os espaços a 

partir dos nossos corpos. Para falar de memória e de objetos, é daqui que partimos. 

   

O Obelisco 

 

Nosso ponto inicial é assim este artefato, e é por questões estratégicas que, assim 

como as crianças, o tomamos como referência espacial para nossa caminhada através do 

tempo-espaço; isso, pelo fato de que ele se impõe no nosso campo de visão, se destaca, 

imprimi, por sua presença, centralidade, direciona nosso olhar, constrange, por sua 

altura e volume, nossos corpos, que são nossas primeiras referências espaciais, constitui, 

enfim, um bom ponto de ancoragem. Objeto de pedra que, por sua feitura certamente 

esculpido foi pela mão do homem, e por essas razões nos passa a sensação de firmeza e 

de reconhecimento, um reconhecimento pouco preciso, mas que talvez encontre alento 

nas palavras de João Bosco quando dizia Há entre as pedras e as almas afinidades tão 
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raras como vou dizer?/Elas tem cheiro de gente, queira ou não queira se sente, tem esse 

poder.
3
 

 Nosso ponto de referência é essa agulha de pedra, situada em uma grande praça, 

composta por um bloco de granito de 5,10 metros de altura, sobre um pedestal de pedra 

lavrada. Em cada uma das suas quatro faces um grande medalhão de bronze (88x65 cm) 

com inscrições em latim.
4
 Fiquemos, por enquanto, com essas primeiras informações.  

5
 

 Olhemos agora um pouco à nossa volta e vamos nos dar conta de que o Obelisco 

não está fincado em qualquer lugar (as crianças certamente levaram isso em conta); não 

está numa esquina, não está tombado em qualquer, escondido em algum beco, marcando 

presença em alguma sala de museu. Não, ele está apontando aos céus num ponto central 

de uma praça, e essa sua relação físico-postural com o espaço vazio à sua volta não é 

gratuita, e por isso nos fornece pistas para que entendamos um pouco mais sobre o 

sentido – ou os sentidos – de sua presença. 

                                                             
3 Verso inicial da música Granito de autoria de João Bosco e Antônio Cícero. 
4
 Revista do IHGRN, vol. 1, ano 1917, p. 84. 

5 As fotos do Obelisco, tanto esta, quando as dos medalhões, que serão explorados no capítulo II, foram 

tiradas por mim. 
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 O Obelisco, enquanto escultura, teria o poder de criar, segundo Yi-Fu Tuan, por 

sua própria presença física uma sensação de lugar.
6
 Para o geógrafo chinês, 

diferentemente da noção propriamente de “espaço”, que representaria a ausência de 

valores, evocando sensação de liberdade, de transito,
7
 do desconhecido, o conceito de 

“lugar” estaria relacionado à dotação de sentido, ao espaço em relação ao qual se 

desenvolve afeto, sentimento, identidade. É, dessa forma, justamente essa noção que 

podemos associar à relação de diálogo que identificamos entre a materialidade do 

Obelisco e vazio que o circunda. É ainda o mesmo Tuan que nos diz que os lugares são, 

em alguma medida, eles mesmos um tipo de objeto, sendo lugares e objetos os 

elementos que definem os espaços lhes dando uma personalidade, uma vez que são 

núcleos de valores. Lugares e objetos “Atraem ou repelem em graus variados de 

nuanças [e] Preocupar-se com eles, mesmo momentaneamente, é reconhecer a sua 

realidade de valor”.
8
 

Essa relação dialógica
9
 entre a concretude, as dimensões do Obelisco e seu 

espaço circundante nos permite estabelecer um outro ponto de ligação, uma outra trama 

na nossa rede de relações. Pois a concretude (refiro-me não só à matéria, mas à técnica 

que ela encarna), as dimensões do Obelisco, juntamente com as inscrições que carrega, 

associadas ao espaço da praça no seu entorno, conferem a este objeto a categoria de 

monumento. 

A palavra monumento vem, a princípio, do latim monumentum, que por sua vez 

deriva do grego monere.
10

 A raiz indo-européia da palavra, que seria men, expressa um 

                                                             
6 O livro em questão é TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 

1983. 
7 A idéia de espaço associada à idéia de transito, de passagem, é trabalhada pelo antropólogo Marc Augé a 

partir do que chama, coerente com as definições de Tuan, de não-lugares. AUGÉ, Marc. Não-Lugares: 

introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 1994.  
8
 Tuan, 1983; 20. 

9 Por “relação dialógica” entendemos uma relação na qual os termos só se definem plenamente quando 

são considerados em relação (o que se constitui num dos nossos princípios de reflexão ao longo de todo o 

trabalho, e que vai está presente na nossa definição da idéia de “agência”), no nosso caso específico, o 

Obelisco se impõe como monumento (no sentido estrito do termo) quando está posto em relação com um 

espaço que lhe garanta esta distinção, da mesma forma que o espaço só é lugar de memória, quando nele 

o objeto impõe seu sentido. Existe ai uma espécie de determinação mútua, que será definitivamente 

instituída quando da inauguração do monumento. 
10 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. 3.ed. São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 2006.  
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dos atributos essenciais do espírito, mens, a memória. Monere, em grego, nos remeteria 

assim à noção de advertir, de instruir, de lembrar.
11

 

Estamos diante dessa forma de um objeto de instrução, de advertência, de 

memória, que institui um lugar de memória, de identificação. Nosso próximo passo 

talvez devesse ser o de ler sua mensagem, saber do que nos quer advertir, lembrar, 

instruir. Contudo, antes se faz necessário que estabeleçamos uma distinção básica: 

quando nos referimos a monumentos de forma genérica, tendemos a passar por cima de 

uma distinção que pode até não ser fundamental em algumas discussões, mas que é 

capital na nossa pesquisa; refiro-me aqui à diferença entre “monumento” na sua acepção 

mais estrita e o que se toma por “monumento histórico”. 

Por monumento num sentido primeiro, entendamos tudo o que for edificado com 

o propósito de fazer rememorar ou fazer com que gerações futuras rememorem 

determinados acontecimentos, ritos ou crenças.
12

 Ou seja, o monumento é aquele que é 

construído com o sentido a priori de memória, é erigido com a intenção deliberada de 

(co) memorar (lembrar junto), já nasce, de certo modo, portanto, “monumento”. Por 

outro lado, ou de outra forma, o monumento histórico não é, necessariamente, desejado 

e criado como tal (respondendo a outras intenções), mas tem o sentido de monumento 

construído a posteriori por aqueles que identificam nele valores históricos e/ou 

artísticos.  

Na própria cidade do Natal, o Forte dos Reis Magos,
13

 por exemplo, é 

considerado um “monumento histórico” – tombado, inclusive, como tal – uma vez que é 

representativo, sobretudo, do momento de tomada de posse dessas terras pela coroa 

Ibérica, no final do século XVI, e da resistência à presença holandesa, na segunda 

metade do século XVII. Contudo, a sua construção estava ligada a outros interesses, 

interesses político-estratégicos de defesa militar, isto é, não foi construído para 

comemorar algo, mas para servir de ponto de apoio para a posse efetiva das terras pela 

coroa Ibéria, contra a presença dos franceses. 

                                                             
11 LE GOFF Jacques. História e Memória. Tradução de Bernardo Leitão. 5º Ed. Campinas/SP: Editora da 

Unicamp, 2003. 
12 Choay, Idem. 
13 No sub-estrato dos arrecifes da foz do Rio Potengi, iniciou-se em 6 de janeiro de 1598 (dia de Reis, e 

por esse motivo a denominação de Fortaleza dos Reis Magos) a construção de uma fortificação que tinha 

a função de ponto de apoio e de defesa militar. Projeto do padre português Gaspar de Samperes, a 

construção seguia um desenho comum e estratégico à época de estrela de cinco pontas.   
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Voltando ao nosso Obelisco, embora hoje possamos considerá-lo como um 

“monumento histórico”, será na sua acepção primeira de “monumento intencional” que 

vamos tomá-lo, pois é como tal que ele nos interessa.
14

 Como vínhamos falando, agora 

que sabemos que nosso objeto é um monumento, nos cabe proceder num esforço de 

compreensão para alcançar a mensagem que nos quer passar. Todavia, é necessário 

deixar claro que nossa intenção não é a de apenas ler-lhe a mensagem, para o que talvez 

um bom tradutor de latim já fosse o suficiente. Queremos mais: queremos saber não só 

a que memória específica ele faz referência, mas em que rede de relações ele se insere 

como objeto, dentro de que esforço mais amplo de memória e de identificação ele se 

tornou possível – e aqui talvez tenhamos o esboço do que poderíamos considerar como 

um problema, uma questão para o nosso trabalho. 

Esse seria então o nosso ponto de partida, isto é, a nossa relação de afeto (no 

sentido de ser afetado, do objeto também como agente na relação, como veremos mais 

adiante) e de curiosidade em relação a um objeto, e essas seriam nossas intenções 

primarias; entender em que conjunto de relações ele se fez possível.  

Nossas primeiras informações nos dão conta de que o Obelisco sob a sombra do 

qual iniciamos nosso percurso, situado em lugar de destaque na Praça André de 

Albuquerque, no bairro de Cidade Alta,
15

 na cidade do Natal, foi erigido em 1917, 

dentro das comemorações do centenário da Revolução de 1817, homenageando os 

próceres norte-rio-grandenses que tomaram parte nesse movimento revolucionário: 

André de Albuquerque (que como vimos dá também nome à praça), responsável pela 

instauração de uma junta de governo na província, e Frei Miguelinho, figura de 

destaque na deflagração e instalação da revolução em Pernambuco. Consultando a 

bibliografia geral que nos dá conta da história da cidade, descobrimos ainda que esse 

sítio onde hoje se localizam a Praça e o Obelisco, fora o local escolhido, ainda na aurora 

do século XVII, para a fundação da cidade. Assim, vamos aos poucos estabelecendo 

                                                             
14 A opção por trabalhar com monumentos intencionais nos permite não só circunscrever nossa análise 
num corte diacrônico, mas também explorar elementos sincrônicos, uma vez que os monumentos 

intencionais estariam presentes em praticamente todas as culturas, enquanto a idéia de monumento 

histórico é identificada como uma invenção ocidental que começaria a se delinear no século XVI, 

associada a uma dada concepção de história. Por outro lado, o trato com o monumento histórico exigiria 

uma discussão mais detida sobre a noção de “patrimônio”, na qual não pretendemos adentrar nesse 

trabalho. 
15 Hoje o bairro da Cidade Alta juntamente com o bairro adjacente da Ribeira integram o Centro Histórico 

da cidade.  
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conexões e dotando a pedra de sentido, ao mesmo tempo em que reconhecemos sentidos 

nela.
16

  

Nossas primeiras informações assim já nos permitem caminhar para um 

momento e lugar mais precisos, o início da experiência republicana na capital do Estado 

do Rio Grande do Norte, nas primeiras décadas do século XX, mais precisamente para o 

período que envolve as comemorações de um centenário, em 1917. 

Em termos convencionais de espaço e tempo, já teríamos aí os nossos devidos 

“recortes”: a instituição de lugares de memória na cidade do Natal nas primeiras 

décadas do século XX. Para sermos mais precisos, poderíamos definir que nosso recorte 

temporal cobre, basicamente, as duas primeiras décadas do século XX, e que nosso 

espaço privilegiado é aquele consagrado pelas comemorações do centenário. Contudo, é 

fundamental que não percamos de vista uma consideração importante: Se “recortar” 

espaço e tempo como se fossem um plano e uma linha, pode ser uma ferramenta útil 

para o conhecimento histórico, devemos, contudo, não tomar a ferramenta, que é 

abstração, por aquilo sobre o que ela incide.
17

  

Recortar linearmente o tempo e o espaço pode ser muito prático, mas se o tempo 

não for uma linha, nem o espaço um plano extenso, talvez aí o “recorte” perca um 

pouco o seu sentido. É possível compreender o tempo mais dentro de uma perspectiva 

de “tempo topológico”, como propõe Michel Serres,
18

 do que propriamente como mera 

                                                             
16 Aliás, se nos permitem uma reflexão, acreditamos, dentro de uma perspectiva que pretendemos 

defender nesse trabalho, que a nossa relação com as coisas e com os espaços (que também são coisas), se 

dêem justamente nesse sentido: isto é, não as construímos e as representamos independente delas (como 

se isso fosse possível), não são instrumentos passivos de algum tipo de livre-arbítrio nosso, como se nossa 

subjetividade habitasse algum plano outro. Nossa relação com as coisas é muito mais um diálogo, pois, da 

mesma forma que as afetamos, somos também afetados por elas. Se as modificamos com nossas técnicas 

e representações  é porque em certa medida elas nos abrem possibilidades, mas se o fazem, por outro lado 

também impõem limitações. Não podemos, por exemplo, erigir um monumento em barro cru e associar a 

ele a idéia de eternidade; é a pedra que nos dá esse suporte (as crianças na sua brincadeira sabiam disso) e 

é na pela pedra que somos capazes de reconhecer, depois de quase um século, esse desejo de eternidade. 

Nossa intenção, por fim, será chamar a atenção para o fato de que, quando começamos a atribuir sentido 

às coisas, precisamos compreender que o sentido e a representação não são independentes do que 

representam e significam, uma vez que só significam e representam na relação com as coisas, até porque a 
nossa linguagem não habita um mundo distinto. Essas idéias ficarão mais claras ao longo do percurso. 
17 Sobre a perspectiva da temporalidade relacionada a métrica, Serres estabelece:“Que se tenha 

necessidade desta última para medidas, não há dúvida, mas por que induzir a partir daí uma teoria geral 

do tempo? Confunde-se em geral o tempo e a medida do tempo, isto é, uma métrica com uma reta” 

(Serres,1999;83). 
18

 A idéia de um “tempo topológico” é bem sistematiza por Serres, sobretudo no seguinte exemplo: “[...] 

Se você apanha um lenço e o estende para passá-lo, você pode definir sobre ele distâncias e proximidades 

fixas. Em torno de um pequeno círculo que você desenha próximo a um lugar, você pode marcar pontos 

próximos e medir, pelo contrário, distâncias longínquas. Tome em seguida o mesmo lenço e amasse-o, 
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sucessividade. A esse propósito, o historiador François Dosse, ao ressaltar as 

contribuições de Walter Benjamin para a reflexão histórica, nos dizia da definição de 

um novo regime de historicidade que supera a relação entre passado e presente como 

mera sucessividade. O passado seria assim contemporâneo do presente, passado e 

presente se superporiam e não se justaporiam, seriam simultâneos, não contíguos.
19

 

Dessa forma, embora possamos e devamos situar de forma precisa nosso “recorte de 

tempo-espaço”, estamos cientes de que o espaço, como uma rede de relações, implicada 

necessariamente no tempo – como vamos defender –, não pode ser recortado (não se 

corta uma rede sem que esta se desfaça), e que o passado de que falamos está presente, 

nos é contemporâneo, não só por considerarmos que somos herdeiros de uma tradição 

republicana, mas porque o passado permanece no tempo das coisas, no tempo da pedra 

do monumento.
20

 

 Todavia, se faz necessário para fins de análise, como dissemos, recortar o nosso 

tempo-espaço como linha e plano (pelo menos a princípio), até mesmo para que em 

nossas reflexões possamos ir além dessas noções. Delimitado esse recorte a partir das 

informações que obtivemos, passemos agora para um outro momento da nossa jornada, 

aquele que se nos apresentou dentro já da própria pesquisa. 

 No trabalho, a partir daquilo que nos propusemos de pensar a memória em 

diálogo com o Obelisco, e tendo como fontes privilegiadas aquelas arquivadas no 

                                                                                                                                                                                   
pondo-o em seu bolso: dois pontos bem distantes se vêem repentinamente lado a lado, até mesmo 

superpostos; e se, além disso, você o rasgar em certos lugares, dois pontos próximos podem se afastas 

bastante. Denomina-se topologia a essa ciência das proximidades e dos rasgos, e geometria métrica à 

ciência das distâncias bem definidas e estáveis [...] O tempo clássico se relaciona à geometria: não ao 
espaço, como dizia de maneira precipitada Bergson, mas principalmente à métrica. Pelo contrário, 

inspire-se na topologia e essas aproximações, ou inversamente os distanciamentos que a seus olhos 

parecem arbitrários, e talvez você descubra agora o seu rigor. E sua simplicidade, no sentido literal da 

palavra dobra: é toda diferença entre a topologia – o lenço é dobrado, amassado, em tiras – e a geometria 

– o pensamento tecido é passado, de modo plano.” (Serres, 1999;82-83). 
19 Dosse, 2003; 189. 
20 E se pararmos para refletir um pouco, considerando o tempo como “mistura”, vamos acabar por dar 

razão a Michel Serres, quando dizia que “Somos arcaicos em três quartos de nossas ações; poucas 

pessoas, um número ainda menor de pensamentos estão, em toda parte, presentes na sua própria época” 

(Serres; 84); ou quando afirmava que  “[...] um certo número de performances ou ações, de condutas ou 

pensamentos contemporâneos repetem, quase sem mudança, modos de pensamento ou de conduta 
extremamente arcaicos. Somos antigos na maior parte de nossas ações e pensamentos. Essa história 

mediante cortes ou revoluções, a mais repetida de todas, entre nós, forma uma tela tão opaca e escura que 

não vemos nem sequer nossos próprios arcaísmos.” (Serres, 1999;180-181). 
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Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (instituição responsável pelas 

comemorações de 1917, nas quais o monumento se fez possível), descobrimos um outro 

objeto, posterior à inauguração do Obelisco, mas que parecia participar do mesmo 

processo, do mesmo percurso. Tratava-se de um quadro, intitulado “Julgamento de Frei 

Miguelinho”, que havia sido encomendado pelo Governo do Estado, para o então 

Palácio do poder executivo, ainda naquele ano de 1917, ao pintor fluminense Antônio 

Parreiras. 

 Paralelamente à pesquisa sobre as iniciativas do Instituto Histórico e Geográfico 

do Rio grande do Norte (IHGRN) em relação às comemorações do centenário e ao 

Obelisco, busquei informações referentes a esse outro artefato (seu autor, o contrato, 

notas na imprensa, referencias nas próprias revistas do Instituto), de modo que aos 

poucos fui sendo seduzido pela possibilidade de trabalhar com ele na dissertação. A 

princípio, a ideia era colocá-lo numa parte intermediária do trabalho, como que a 

fornecer uma análise preliminar daquilo que eu faria em relação ao Obelisco no último 

capítulo, contudo, o que era “preliminar” tomou tal dimensão que assumiu um posto 

definitivo no capítulo final. 

 A inserção do quadro como objeto de discussão e como objeto privilegiado do 

último capítulo (não por acaso o mais extenso), se justifica uma vez que, na relação 

associativa que estabelecemos como ele, surgiram possibilidades muito mais 

significativas, no nosso entendimento, para discutir as questões referentes à memória, 

que desenvolvemos ao longo de todo o trabalho, sobretudo no que diz respeito ao que 

seria uma análise propriamente estética – o que ficamos devendo em relação ao 

Obelisco.. O quadro, enquanto elemento de uma rede que constituiu uma “visualidade 

republicana”, nos possibilitou pensar os elementos de uma memória nacional-regional 

que se estruturou na relação entre Estado e a ingerência do IHGRN, a partir da 

referência à Revolução de 1817, e à figura específica de Frei Miguelinho, no momento 

dramático de seu julgamento. Nesses termos, não pudemos resistir à tentação de incluí-

lo nesse processo, nesse percurso, que envolveu pessoas, discursos, objetos, imagens e 

eventos no sentido da construção de uma memória republicana.     

Por fim, a desproporção observada nessa introdução e ao longo dos primeiros 

dois capítulos, entre o Obelisco e o quadro (o que faz com que, inclusive, os dois 

primeiros capítulos funcionem independente do terceiro, mas não o contrário), se 
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justifica por e expressa justamente a circunstância dessa feliz descoberta posterior. 

Poderíamos ter reelaborado todo o texto para que começássemos a partir do objeto que 

acabou por se tornar o mais privilegiado, mas optamos por manter essa estrutura, e isso 

para compartilhar esse “andamento” e as contingências da própria pesquisa, para criar 

expectativas em relação a um objeto que apenas se insinua ao longo da maior parte do 

texto e, acima de tudo, porque uma reestruturação desse nível demandaria muito tempo 

e trabalho. 

Nossa pesquisa estrutura-se assim da seguinte forma: nossa questão, digamos, 

principal é a de propor uma analise que pense a constituição de uma memória 

republicana a partir de nossos dois objetos, o Obelisco e o quadro (entre e por entre 

eles) ao mesmo tempo em que pense o papel desses objetos, como elementos atuantes 

de uma rede de associações que se estende espaço-temporalmente, na constituição dessa 

mesma memória – atuantes possíveis, talvez necessários, sem dúvida presentes.  

 No primeiro capítulo, intitulado “Monumento: monere, recordar, co-memorar, 

lembrar com...”, partimos mais uma vez do Obelisco como objeto para explorarmos 

questões referentes à dimensão espacial da memória, em seguida, procurando levantar 

alguns pontos a partir da própria ideia de memória, o que nos conduz à discussão de 

algumas dicotomias, como entre memória individual e coletiva e a estabelecida relação 

entre memória e esquecimento. Num outro momento, estabelecemos uma análise sobre 

as relações entre memória e história, para na sequência, e a partir da apreciação do 

Instituto Histórico e Geográfico como ponto privilegiado, nos debruçarmos sobre 

algumas noções que normalmente concorrem para a construção dessa memória, como 

Estado, instituições e “elites”, aproveitando a ocasião para discutir outra grande divisão, 

qual seja, aquela que se opera entre o nacional e o regional. Por fim, discutimos as bases 

do conceito de “ideologia”, sobre o qual nos posicionamos, e finalizamos o capítulo 

com apreciações gerais sobre o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte.
21

  

 Nosso segundo capítulo, “Memória de pedra”, partirá das iniciativas que são 

empreendidas pelo IHGRN, no começo do século XX (a agremiação é fundada em 

1902), sobretudo aquelas que vão concorrer para as comemorações do centenário de 

                                                             
21

 A proposta desse capítulo I é levantar e discutir algumas questões que, de certa forma, vão estabelecer 

um diálogo constate com as análises desenvolvidas ao longo de tudo o trabalho, no sentido de tentar 

estabelecer a forma como encaramos certas noções e divisões. 
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Miguelinho, em 12 de junho de 1917. Tomaremos mais uma vez o Obelisco como 

referência da qual partimos e em direção à qual, ao longo de todo o percurso 

estabelecido, nos orientamos justamente no sentido estabelecido na nossa proposta mais 

ampla de pensar a memória a partir do objeto ao mesmo tempo em que tentamos 

considerar o papel do objeto na construção dessa memória.  

 O terceiro e último capítulo, “Uma imagem... mil palavras”, partirá da 

descoberta inesperada na documentação do quadro encomendado pelo Governo do 

Estado do Rio Grande do Norte, em 27 de junho de 1917, ao então notório pintor 

fluminense, Antônio Parreiras. Nesse último momento do nosso trabalho, vamos 

começar por uma breve biografia do referido artista, tentando considerar um pouco 

sobre a sua trajetória até novamente encontrá-lo no momento que vem a Natal e contrata 

com o Governo. Para avaliarmos como esse quadro participa das redes de relações que 

nesse momento intentam compor uma memória republicana (a partir da constituição do 

que seria uma “visualidade republicana”), vamos pensá-lo no conjunto de outras obras 

do mesmo gênero e executadas pelo mesmo pintor para outros Estados, o que 

chamaremos de “iconosfera”. Por fim, para avaliarmos como podemos pensar a 

constituição da memória a partir do próprio artefato, discutiremos os elementos mais 

específicos de sua composição dentro do gênero da pintura histórica. 

 Esses seriam assim os ligeiros esboços dos nossos capítulos, que se articulam 

com o todo o trabalho – na medida em que também o constituem – a partir de dois 

pontos, necessariamente imbricados: o primeiro deles é a proposta mais ampla de pensar 

a construção de um memória a partir de objetos ao mesmo tempo que a atuação destes 

nesse processo; o segundo, consiste no diálogo que procuramos estabelecer com um 

universo particular de discussões filosóficas. Do primeiro já tivemos uma ideia ao longo 

do que foi colocado até aqui nessa introdução, já o segundo, apenas se insinuou em 

alguns momentos e, para ele, reservamos aqui nosso último tópico.   
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Breves notas filosóficas
22

 

 

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas... 

Que já têm a forma do nosso corpo... 

E esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos 

mesmos lugares... 

 

É o tempo da travessia... 

E se não ousarmos fazê-la... 
Teremos ficado... para sempre... 

À margem de nós mesmos... 

Fernando Pessoa. 

 

 Nossa pretensão nesse nosso último tópico é a de fornecer, ainda que 

sumariamente, algumas notas sobre elementos e noções centrais que orientaram a nossa 

pesquisa ao longo da sua constituição. Noções que serão discutidas não só de uma 

forma geral ao longo de todo o trabalho, mas em momentos específico, reservados, 

dentro de cada capítulo – o que chamaremos de “paradas estratégicas”. 

 Nossa reflexão filosófica aqui tem início com a vinculação desta pesquisa à área 

de concentração do programa de mestrado ao qual pertence, qual seja, “História e 

Espaços”. A proposta básica dessa área é a de chamar a atenção, antes de tudo, para a 

centralidade da categoria “espaço” em todo o estudo de cunho historiográfico, dado que 

qualquer acontecimento histórico possui uma dimensão espacial, se refere ou se remete 

a uma dimensão espacial. Contudo, a prioridade que a disciplina histórica tem dado ao 

tempo,
23

 teria feito com que, na maioria das vezes, o espaço fosse tomado como um a 

priori, mera extensão sobre a qual a história se realizava; e é sobre essa visão 

essecializada, ou “naturalizada” da dimensão espacial que a proposta dessa área de 

concentração incide.
24

 

                                                             
22 É em nome de uma noção mais ampla de “prática”, na qual estão incluídas ações e discussões que 

comumente são entendidas como “teóricas”, que esse nosso tópico é marcados pela orientação não de 
caráter “teórico” (o que implica a distinção de base entre teoria e prática), mas dentro de uma perspectiva 

mais geral de “notas filosóficas”. 
23

 De forma mais precisa, poderíamos dizer que foi a ênfase dada ao “tempo” moderno como métrica, 

como sucessividade, que fez com que a noção espaço (que lhe é correlata) fosse cristalizada como mera 

extensão. 
24 As informações sobre a proposta da área de concentração foram obtidas no site oficial do Programa: 
http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/site/. Acessado em 25/05/2011, às 10hs 05. 

http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/site/
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 De uma forma geral, e partindo de uma crítica à noção moderna de espaço,
25

 a 

ideia é pensar este como uma categoria histórica, ou seja, é pensá-lo como construção 

participante das relações ao longo do tempo. Contudo, colocar o espaço na história não 

comporta apenas a inclusão de mais uma categoria a ser levada em conta, não consiste 

apenas em se fazer com que o tempo e as categorias de análise histórica (construção, 

representação, legitimação, identidade, cultura, sociedade, poder, capitalismo, classes 

etc.) problematizem o espaço. Incluir essa dimensão na equação comporta também, e no 

sentido inverso, encarar questões que o espaço coloca ao próprio tempo e, portanto, à 

própria história e às suas categorias. Serão algumas dessas questões que pretendemos 

enfrentar no desenvolver das nossas discussões – nesse tópico e ao longo de todo o 

trabalho. 

 No âmbito da bibliografia que se debruça especificamente sobre as discussões 

em torno da categoria “espaço”,
26

 uma referência pode ser tomada como significativa e 

sintética da forma como encaramos esta noção. Referimo-nos aqui a Milton Santos, em 

seu livro A Natureza do Espaço, no qual propõe uma discussão sobre este conceito, que 

acreditava ser o objeto que dá corpo à geografia.
27

 Para esse autor, como ponto de 

partida de suas discussões, propõe que consideremos “que o espaço seja definido como 

um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações” (Santos, 2006; 

12)
28

 – A palavra-chave nessa breve definição é “indissociável”. Além disso, dentro 

                                                             
25 Para uma discussão sobre a construção da noção moderna de espaço, ver: SANTOS, Douglas. A 

reinvenção do Espaço: diálogo em torno da construção do significado de uma categoria. São Paulo: 

UNESP, 2002. 

26 Para citarmos alguns: ALBUQUERQUE JR. Durval Muniz de. Nos Destinos de Fronteira: história, 

espaços e identidade regional. Recife: Bagaço, 2008. (Sobretudo a Parte I – História e Espaço); AUGÉ, 

Marc. Não-Lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 1994; 

FOUCAULT, Michel. “De outros espaços”. Conferência proferida por Michel Foucault no Cercle 
d'Études Architecturales, em 14 de Março de 1967 (publicado igualmente em Architecture, Movement, 

Continuité, 5, de 1984). Este texto foi traduzido com base no texto publicado em Diacritics; 16.1, 

Primavera de 1986, por Pedro Moura. Está no domínio público e esta tradução está acessível na virose; 
BETTANINI, Tonino. Espaço e Ciências Humanas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; TUAN, Yi-Fu. 

Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983. 

27
 SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção.  4. ed. 2. reimpr. - São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. - (Coleção Milton Santos; 1). Segundo o autor: “o 
corpus de uma disciplina é subordinado ao objeto e não o contrário. Desse modo, a discussão é sobre o 

espaço e não sobre a geografia” (Santos, 2006;10). 
28 Assim também como Santos, a nossa intenção é, partindo dessa definição geral, construir um “quadro 

analítico” unitário que permita ultrapassar ambigüidades e tautologias, de modo a criar condições de 

formular novos problemas e introduzir novos conceitos. E por fim, fazemos nossas as suas palavras: 

Nossa secreta ambição, a exemplo de Bruno Latour, no seu livro Armis ou l‟amour des techniques (1992), 

é que esses conceitos, noções e instrumentos de análise aparecem como verdadeiros atores de um 

romance vistos em sua própria história conjunta” (Santos, 2006;12).  

http://www.virose.pt/
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dessa perspectiva na qual o espaço é considerado como uma “forma-conteúdo”,
29

 a 

noção de “técnica” como algo onde o “humano” e o “não-humano” são inseparáveis é 

central, uma vez que, “sem isso, seria impossível pretender superar dicotomias tão 

tenazes na geografia e nas ciências sociais, quanto as que opõem o natural e o cultural, o 

objetivo e o subjetivo, o global e o local etc.” (Santos, 2006;14-15). Logo, para Santos, 

 

Se o espaço é, como pretendemos, um resultado da inseparabilidade 

entre sistemas de objetos e sistemas de ações, devemos causticar, com 

B. Latour (1991) em seu livro Nous n'avons jamais été modernes, o 

equívoco epistemológico, herdado da modernidade, de pretender 
trabalhar a partir de conceitos puros. [...] Na realidade, entretanto, 

insiste Latour (p. 108), não temos necessidade de amarrar nossas 

teorizações a duas formas puras: de um lado, o objeto e de outro, o 
sujeito-sociedade, já que "natureza e sociedade não são mais os termos 

explicativos, mas, ao contrário, requerem uma explicação conjunta" 

(Latour, 1989; 108. Apud, Santos, 2006;65). 

 

 Será, portanto, orientados por essa perspectiva, que parte da tomada do espaço 

como objeto de discussão, que vamos encaminhar nossas notas nesse tópico. A 

discussão acerca do que Santos, a partir de Latour, chama de equívoco epistemológico, 

herdado da modernidade, de pretender trabalhar a partir de conceitos puros, e a 

proposta de superação dessas dicotomias tão tenazes, vão nos conduzir em direção à 

perspectiva de uma “terceira via”, ou melhor, de uma “terceira margem”. 

 Em artigo intitulado “Da terceira margem eu so(u)rrio: sobre história e 

invenção”,
30

 Albuquerque, diante da  proliferação da palavra “invenção” em diversas 

áreas do saber, identifica, a partir dos usos deste vocábulo, duas posturas 

epistemológicas distintas, a saber: uma que ressaltaria o papel do discurso, da narrativa 

e da representação no processo de invenção dos objetos e da realidade histórica, e outra 

que veria o objeto como coisa em si, ou seja, como algo preexistente e independente do 

                                                             
29 “O espaço será visto em sua própria existência, como uma forma-conteúdo, isto é, como uma forma que 

não tem existência empírica e filosófica se a considerarmos separadamente do conteúdo e um conteúdo 
que não poderia existir sem a forma que o abrigou. [...] A produção do híbrido, que é o espaço, com sua 

sucessão interminável de formas-conteúdo, é o traço dinâmico central da sua ontologia [...]” (Santos, 

2006;14-15). 
30 ALBUQUERQUE, Durval Muniz de. Da terceira margem eu so(u)rrio: sobre história e invenção In: 

História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história. Bauru, SP: Edusc, 2007. 
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discurso, como algo que estando oculto, seria revelado e espelhado pelo discurso do 

historiador.31
 

 Nesse ínterim, Latour e Foucault
32

 são convocados para situar que essa distinção 

entre o que seria um “mundo das coisas” e o “mundo das representações”, ou entre 

natureza e cultura, material e simbólico, objetivo e subjetivo, entre coisa em si e 

construção social, por fim, entre objeto e sujeito, seria produto da sociedade moderna e 

uma de suas bases fundamentais. Esse processo, chamado por Latour-Callon
33

 de 

“purificação”, ensaiado desde Kant, teria conduzido a produção do conhecimento 

ocidental no sentido da separação radical entre essas esferas, “negando as relações ou 

hibridizações que pudesses haver entre elas” (Albuquerque, 2007;22). 

 Diante dessa polarização entre esferas, que são pelo autor identificadas com os 

campos da história social e da história cultural, temos destacadas as respectivas 

fragilidades de cada uma. De um lado, a perspectiva da história social que não coloca 

em questão a materialidade, a objetividade ou a realidade do fato histórico, ignoraria 

que o próprio discurso é participante do evento ou fato narrado; assim, dentro dessa 

óptica, toma-se o acontecimento como se este se desse sempre numa “instância 

extradiscursiva”, além ou aquém do que é enunciado. Do outro lado, a perspectiva da 

história cultural, segundo a qual é o conceito o único responsável pela construção das 

realidades (sendo os fatos meras construções discursivas), partindo do extremo oposto – 

o pólo do sujeito – correria o risco de negar qualquer materialidade do fato ou 

acontecimento.     

  No sentido de superar esse impasse, marcado pela “dicotomia moderna”, 

Albuquerque propõe a utilização da Literatura (também ela produto dessa cisão 

moderna, colocada do lado da representação e da ficção e, portanto excluída da 

                                                             
31

 A propósito, segundo o autor, “A própria divisão, um tanto quanto artificial, que marca o campo 

historiográfico hoje, entre a história social e história cultural, entre o realismo e o nominalismo, o 

ceticismo ou o construtivismo ou a dita oposição entre racionalistas e irracionalistas, atravessa esta 

discussão acerca do sentido da palavra invenção” (Albuquerque, 2007; 21-22). 
32 Os livros em questão seriam LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. Editora 34, 1994 e 

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. 8.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  Para uma 

discussão sobre os pontos de aproximação e de distinção entre esses dois autores, ver: FERREIRA, 

Arthur Arruda Leal. Para além dos fundamentalismos epistemológicos: o encontro de Michel Foucault e 

Bruno Latour na construção diferencial de um mundo comum. Revista Aulas, Dossiê Foucault. 

Organização Margareth Rago & Adilton Luís Martins. N° 3, dezembro 2006/março 2007. 
33 CALLON, Michel; LATOUR, Bruno (Org.) La science telle qu‟elle se fait. Anthologie de la sociologie 

des siences langue anglaise. Paris: La Découvert, 1991. (Apud. Albuquerque, 2007;37). 
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realidade e da verdade), mais especificamente, inspirado nas Primeiras estórias de 

Guimarães Rosa, a possibilidade de uma “terceira margem”,  

 

[...] uma margem onde as duas anteriores, frutos das atividades de 

purificação, de racionalização, de construção humana e social de 

objetos e de sujeitos como entidades separadas vem se encontrar, vem 

se misturar no fluxo, no turbilhonar das ações e práticas humanas 

(Albuquerque, 2007;26). 

  

A ideia defendida é a de que aquilo que chamamos de fato, evento, realidade, 

não pode ser reduzido a uma coisa em si, a algo auto-evidente, independente de todo e 

qualquer significado, nem tão pouco a algo que seria mero efeito de um discurso, enredo 

de narrativa, produto de representação. O evento, o fato, ou a realidade, precisaria assim 

ser considerado como “natureza, sociedade e discurso, pois é materialidade, relação 

social e de poder e produção de sentido” (Albuquerque, 2007; 27).
34

 

 Pensar a história a partir dessa terceira via, seria portando partir da convicção de 

que ela não se passa nem somente no lugar da coisa em si, da realidade, nem se passa do 

lado da representação, mas precisamente (ou talvez de forma dispersa) no ponto no qual 

estas “margens” não são passíveis de distinção, no qual os elementos se misturam e se 

definem, sempre provisoriamente, através das relações que instituem e, portanto, num 

ponto marcado pelo devir e pelo fluxo. Nesse lugar, o sujeito e o objeto – que 

tomávamos como entidades separadas e bem definidas – vem seus status em constante 

negociação, uma vez que se implicam mutuamente.
35

 

                                                             
34 Essa proposta se liga à perspectiva defendida por Maia, quando estabelece que “Os processos de 

produção da vida social são simultaneamente naturais e sociais, inseparáveis. Onde começa a sociedade e 

onde termina a natureza? É possível pensar uma sociedade sem natureza? (Maia, 2009a; 2346-7). 
35 O autor nos fornece exemplos interessantes dessa perspectiva de implicação mútua: “Tecer, costurar, 

bordar, escrever, como qualquer evento humano, por mais comezinho que seja, põe em relação a matéria 

e a ideia, a concepção ideal e o trabalho, a mão e a cabeça, o projeto e a ação, a natureza e a cultura, a 

coisa e a palavra. Qualquer produto, que apareça no final de algo acabado, passou por etapas 

intermediárias, por mediações. A mão da bordadeira medeia e traduz, ao mesmo tempo, a relação entre 

linha agulha, desenho e concepção. [...] Não faz sentido perguntar, portanto, se a bordadeira ou a 

historiadora é materialista ou idealista, realista ou construtivista, objetivista ou subjetivista, pois em cada 

atitude ou ação de cada uma, por mais corriqueira que sejam, elas são tudo isso ao mesmo tempo, elas são 

produto desta mediação, pois, da mesma forma que só existe o objeto blusa ou o texto de história porque 

elas os produziram, elas só aparecem como sujeito bordadeira ao bordar ou como sujeito historiadora ao 
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Nem os objetos, nem os sujeitos preexistem à história que os constitui. 

A História possui objetos e sujeitos porque os fabrica, inventa-os, assim 

como o rio inventa a história, da mesma forma que as margens 

constituem parte inseparável do rio, que o inventam (Albuquerque, 

2007;29). 

 

Por fim, o autor fornece um ismo alternativo para que possamos ir além das 

dicotomias estabelecidas (o que, evidentemente, não resolve todos os problemas, muito 

pelo contrário, felizmente, cria a possibilidade de novos problemas): “Entre o realismo e 

o construtivismo, talvez devamos adotar o relacionismo, pensar a ação humana, as 

práticas discursivas ou não, como a realização de mediações, de traduções” (grifo meu) 

(Albuquerque, 2007;31).
36

  

   A defesa de um “relacionismo” como alternativa de superação das dicotomias 

modernas, que passa pelas ideias de Bruno Latour, e pelas noções de híbridos, misturas, 

relações, mediações e traduções – sem falar na citação ao filósofo Michel Serres –,
37

 nos 

autoriza a incluir esse artigo num universo mais amplo de discussão, ou melhor, numa 

                                                                                                                                                                                   
escrever história, ao fazerem estes objetos, portanto, se o sujeito produz o objeto, este também define o 

sujeito” (Albuquerque, 2007;32). 
36 Essa perspectiva relacionista se liga às formulações da filosofia de Michel Serres, que se posiciona 

frente ao que ele chama de “filosofia tradicional”, da seguinte forma: “A filosofia tradicional fala por 

meio de substantivos ou verbos, não por relações; logo, ela parte sempre de um sol divino que ilumina 

tudo, de um começo, que irá se desenvolver na história enfim dotada de norma, ou de um princípio, para 

ser deduzido pela lógica, dotado de um logos em geral que lhe confere sentido, regras do jogo para 

organizar um debate.[...] parto, de maneira dispersa, das relações, e de cada uma, bem diferenciada – daí a 

dispersão, e, singularmente, [...] – , e de todas, se possível, para acabar reunindo-as.[...] Não abstraio 

portanto a partir de qualquer coisa ou de qualquer operação, mas ao longo de uma relação, de um contato. 

A leitura de meus livros pode parecer difícil pois isto muda e se agita o tempo todo. Essa mudança, essas 

transformações, errâncias, travessias, seguem ou inventam, a cada viagem, o caminho de uma relação. 

(Serres, 1999;134-139). A perspectiva de Serres pode ainda nos conduzir a outro autor de nossa rede 

filosófica, Gabriel Tarde (de quem falaremos mais adiante), quando este afirmava o primado da diferença 

em detrimento da identidade; “Existir é diferir, e, de certa forma, a diferença é a dimensão substancial das 

coisas, aquilo que elas tem de mais próprio e mais comum. É preciso partir daí, evitando qualquer 

explicação; para onde tudo caminha, mesmo a identidade, de onde falsamente partirmos. Pois a identidade 

é apenas um mínimo, não passando de uma espécie infinitamente rara, de diferença, assim como o 

repouso é apenas um caso do movimento e o círculo uma variedade singular da elipse. Partir da 

identidade primordial significa supor como origem uma singularidade prodigiosamente improvável, uma 

coincidência impossível de seres múltiplos, ao mesmo tempo distintos e semelhantes [...]” (Tarde, 

2003;70). 
37 “Como nos diz Michel Serres, nós historiadores, como humanos que somos, e somos humanos somente 

na condição de narradores, de viajantes do sentido, de seres capazes de metáfora, somos seres da invenção 

através do estabelecimento de vizinhanças, de hibridismos, de mestiçagens” (Albuquerque, 2007;34). 
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“galáxia”, que é chamada pelo historiador François Dosse de “A galáxia dos discípulos 

de Michel Serres”.  

 Em seu livro O Império do Sentido,
38

 o historiador francês se propõe a tornar 

patente e dar visibilidade a um campo de pesquisa em curso que, segundo ele, na esteira 

do desaparecimento dos grandes paradigmas unificadores, vem dando corpo a uma 

configuração intelectual que reuni posições diversas, ligando-as por um certo número de 

linhas de força comuns. “Ela opera sinergias teóricas que exprimem sem dúvida as 

exigências incontornáveis da conjuntura intelectual, mais do que as orientações a priori 

de um novo grande programa de pesquisas e ambições unificadoras/organizadoras” 

(grifo meu) (Dosse, 2003;15).  

 Essas novas abordagens teóricas se destacariam por uma revisão pragmática da 

teoria da ação, por intermédio agora de uma mudança de escala que se propõe a 

interrogar no nível do indivíduo sobre o funcionamento do “ser em conjunto”, do que 

seria o “vínculo social”. Direcionando a atenção para as mediações, as traduções e o 

estabelecimento de associações, esses procedimentos passam pela reavaliação da força 

dos vínculos sensíveis que sustentam a coletividade, o que inscreve essas abordagens, 

segundo Dosse, numa “verdadeira guinada pragmática”; guinada esta que dá 

centralidade à ação dotada de sentido e reabilita a intencionalidade dos atores numa 

determinação sempre “recíproca do dizer e do fazer”. E complementa, “a guinada 

pragmática inscreve-se também num espaço mediano entre explicação e compreensão 

na procura de uma terceira via entre predominância da pura experiência e prioridade na 

conceituação [...]” (grifo meu) (Dosse, 2003;16). 

 Outra particularidade desse novo campo de investigação, que cremos digna de 

destaque, seria a reconciliação entre as ciências exatas, as ciências humanas e a 

filosofia. Reconciliação esta não mais fundada na mera deportação de conceitos e na 

prática autoritária da interdisciplinaridade, mas numa espécie de “comunidade 

disciplinar” ou na noção de “transdisciplinaridade”. Com respeito à relação específica 

entre as ciências humanas e a filosofia, Dosse ainda ressalta que este seria:     

 

                                                             
38 DOSSE, François. O Império do sentido: a humanização das Ciências Humanas. Tradução Ilka Setrn 

Cohen. Bauru, SP: EDUSC, 2003. 
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[...] o único meio de preservar o pluralismo interpretativo, a pluralidade 

dos possíveis, dos mundos disponíveis. Ela torna possível a reabertura 

do espaço de investigação evitando alternativas estéreis: 

liberdade/obrigação, indivíduo/sociedade, universalismo/relativismo, 

substancialismo/hermenêutica... tantos pares que por muito tempo 

frenquentaram e empobreceram o trabalho em ciências humanas 

(Dosse, 2003;18). 

 

 Essas abordagens serão classificadas pelo historiador francês em torno do que 

define como “quadro pólos” de uma constelação em movimento, dentre os quais 

particularmente nos interessa aqui o primeiro, ao qual já nos referimos, intitulado “a 

galáxia dos discípulos de Michel Serres”,
39

 mais especificamente as discussões que são 

desenvolvidas no Centre de Sociologia de l‟inovacion (CSI).
40

 

Dentro do CSI, pesquisadores como Bruno Latour e Michel Callon, 

desenvolveram um novo ramo do saber, uma nova disciplina, intitulada “antropologia 

das ciências e das técnicas”, que assume como objeto privilegiado o estudo dos 

processos de emergência das inovações científicas e técnicas.
41

 As contribuições 

advindas das pesquisas nesse campo de estudo (com colaborações significativas de 

outros pesquisadores, como o inglês John Law, da Lancaster University), podem ser 

                                                             
39  Apesar de ser um tanto quanto heterodoxo, Michel Serres acabou “fazendo escola” no seu trabalho de 

dessacralização das ciências contemporâneas. De uma forma geral, podemos dizer que ele rompe com a 

tradição da epistemologia francesa, “tanto a continuísra, do positivismo comtiano, quanto aquela 

descontinuísta, da ruptura bachelardiann”, isso, na medida em que o seu problema não é o da ruptura, mas 

“o da ciculação, da invenção que ele apreende em suas diversas manifestações científicas ou poéticas 
(Dosse, 2003;25). Ele teria inspirado (ainda está inspirando) vários pesquisadores que não poderiam ser 

considerados discípulos no sentido comum, mas “inovadores que adotaram o gesto da filosofia de Michel 

Serres, ao percurso sinuoso do nomadismo, da divagação, da circulação indefinida nas margens da 

inventividade assim como de um funcionamento de redes a partir de cadeias descontínuas. Encontram-se 

entre eles os defensores de uma nova disciplina transversal: a antropologia das ciências (Michel Callon, 

Bruno Latour...), uma química instalada sobre terrenos tão diversos quanto a termodinâmica, a sociologia 

ou a hipnose (Isabelle Stengers), um historiador conquistado pelas tecnologias modernas de comunicação 

(Pierre Lévy)... O percurso no seio dessa galáxia mostra até que ponto a fecundidade do barqueiro Michel 

Serres parece longe de ter esgotado seus efeitos” (Dosse, 2003;26). 
40 Os outros seriam: “a orientação cognitiva, como o CREA (Centre de recherche em épistémologie 

appliquée); a perspectiva pragmática-convencionalista que se nutre dos trabalhos da nova sociologia e de 

um questionamento do modelo padrão em economia; e enfim os partidários de uma recomposição global 
do discurso das ciências humanas pelo político, que reúnem essencialmente os discípulos de Claude 

Lefort”(Dosse, 2003;15). 
41  As fontes principais das influências de Latour e Callon podem ser sintetizadas a partir de duas 

contribuições: a Filosofia das Ciências concebida por Michel Serres, da qual podemos destacar o 

empréstimo da noção de “tradução”, e o Programa Forte em Sociologia do Conhecimento, proposto pelo 

filósofo-sociólogo David Bloor, do qual estendem o princípio metodológico de “simetria”. Além disso, 

talvez pudéssemos identificar também a noção de “rizoma”, proposta por Deleuze e Guattari (Freire, 

2006;47-48). Ver também as considerações de Dosse sobre esse tema (2003,136-137). 
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sintetizadas, para as nossas pretensões nesse momento, nos termos do que foi definido 

como “Teoria Ator-Rede”.
42

 

Muito mais do que propriamente uma “teoria”, a TAR, como é conhecida, pode 

ser definida como “um esforço de sistematização de princípios e regras metodológicas 

subjacentes a uma forma de pensar e tratar a realidade que, ao invés de interpretar o 

mundo a partir das „grandes divisões‟, visa descrevê-la levando em conta a sua 

hibridização” (Freire, 2006;46).
43

 De uma forma geral, a proposta é seguir o caminho de 

construção e fabricação dos fatos, levando em consideração todos os elementos que 

concorrem nesse processo. Para tanto, a noção de “ator”, diferente do sentido 

sociológico tradicional de “ator social”, precisa ser ampliada e, nesse sentido, ator seria 

tudo que age, que produz efeito e que deixa traço no mundo, incluindo aí não só 

pessoas, mas também instituições, coisas, animais, objetos, discursos, máquinas etc. – 

não só os humanos, mas também aqueles que são tomados como não-humanos – como o 

Obelisco e o quadro.
44

    

Segundo Dosse, o indício maior de uma “mudança de paradigma”, ou seja, do 

questionamento das antigas divisões, seria justamente a introdução efetiva dos objetos 

no âmbito de investigação das ciências humanas.
45

 “Isso muda uma boa parte das 

                                                             
42 Para uma apreciação introdutória ver: LAW, John. Notas sobre a Teoria Ator-Rede: Ordenamento, 

Estratégia e Heterogeneidade. Tradução e reprodução Fernando Manso. Versão original: LAW, John. 

Notes on the Theory of the Actor Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity.[1992] Published by the 

Centre for Science Studies, Lancaster University. Lancaster LA1 4YN. Disponível em 

<http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/papers/law-notes-on-ant.pdf> Acesso em: 24/03/2010. 
43 Segundo Wilkson, apesar da TAR ser considerada muitas vezes como uma “metodologia”, ela teria de 

fato alcançado o status de “teoria”; de um lado pelas ambições de seu método – abolição do pensamento 

dualístico – de outro pela elaboração de um vocabulário conceitual própria e extenso. (Apud. Freire, 

2006;54). Contudo, Moraes, a partir da retificação do próprio Latour, aponta que a TAR não pode ser 

considerada uma teoria uma vez que “o que está em questão não é a aplicação de um quadro de referência 

no qual podemos inserir os fatos e suas conexões. O que importa é seguir a produção de diferenças, os 

efeitos, os rastros deixados pelos atores” (Moraes, 2003). 
44 Sobre a noção de ator, Callon sugere que “O termo actantes, emprestado da semiótica, tem sido muito 

útil para descrever as ações dos não-humanos, uma vez que ele possui a dupla vantagem, de dizer que as 

entidades atuam e em não prever suas modalidades de ação. Ele se aplica, sobretudo, para todas as 

entidades que atuam, sejam humanas e não-humanas. Estou convencido de que esta perspectiva 

possibilitou um considerável progresso e contribuiu profundamente para remodelar a teoria social” 
(Mattedi,2009;396-397). 
45 Michel Callon, a propósito das contribuições da teoria ator-rede, afirmava “[...] ficará para a história 

das ciências sociais porque deu um passo decisivo. Ela (re)abriu a questão do tratamento dos não-

humanos nas teorias sociais. [..] Aqueles que são chamados pelas ciências sociais de não-humanos (um 

termo muito negativo, como se alguém dissesse que os negros são não-brancos!) agem verdadeiramente, e 

em milhares de maneiras diferentes. [...] Todos eles estão envolvidos em linhas de ação que produzem 

diferenças, alteram o estado do mundo, produzem eventos inesperados, e iniciam mudanças que poderiam 

não ter acontecido sem eles. Os chamados não-humanos participam ativamente da ação coletiva: eles a 

influenciam, a redefinem a partir do interior e geram mudanças de direção e trajetórias. Nada do que o 



37 
 

ciências humanas que eram até então ciências sem objetos” (Latour – entrevista. Apud. 

Dosse, 2003;141). Da introdução desse elemento resultaria uma ruptura com a 

concepção (que embasa muitas pesquisas que pretendem levar em conta os objetos) 

segundo a qual o objeto seria nada mais que um mero suporte de signos, em favor de 

uma perspectiva que o considera como um agente inseparável das condições de 

emergência e dos processos nos quais é condicionante e em relação aos quais é 

condicionado. É a partir dessa perspectiva que a proposta da TAR consiste em “seguir 

as coisas através das redes em que elas se transportam, descrevê-las em seus enredos” 

(grifo meu) (Latour, 2004;397.Apud. Freire, 2006;54). 

O último termo aqui a ser considerado é, portanto, o de “rede”, em relação ao 

qual devemos destacar dois pontos, a saber: o que se entende pelo termo e o que ele 

comporta. Com relação ao primeiro, podemos afirmar que esta noção se remete acima 

de tudo a fluxos, circulação e alianças, nas quais os agentes envolvidos (humanos e não-

humanos) interferem e sofrem interferência, uma lógica de conexões e não de 

superfícies, que são definidas por suas associações internas, não por seus limites 

externos.
46

 Ou, como bem definiu François Dosse: 

 

Ao contrário de seu sentido usual, a utilização do termo rede em 

antropologia das ciências corresponde à vontade de manipular uma 

noção que permita evitar toda visão compartimentada da sociedade. Ela 

se diferencia assim das noções de campo, subcampo, instituições... que 

pressupõem conjuntos homogêneos definidos por tipos de ações, regras 

de jogos particulares (Dosse, 2003;131-132).
47 

 

Com relação ao segundo ponto – sobre o que elas comportam – voltamos ao 

nosso ponto anterior da definição de “ator”, uma vez que essas redes se 

                                                                                                                                                                                   
mundo é, ou está se tornando, pode ser compreendido se estes „actantes‟ são desconsiderados” (Mattedi, 

2009; 397). 
46 Nesse sentido, podemos dizer que a noção de rede dentro da TAR se aproxima da ideia de “rizoma” de 

Deleuze Guattari, marcada pela realização das multiplicidades, que não comporta definições claras de 

sujeito e objeto (Freire, 2006;56). 
47 A esse propósito, Michel Serres oferece uma importante contribuição ao propor que a aparente 

estabilidade de uma rede num espaço extenso ganhe fluidez quando colocada no tempo: “As redes, 

mesmo que se acrescente a ideia de modos virtuais de traçamento, deixam uma imagem no espaço, quase 

estável demais. Mas se for mergulhado no tempo, essa rede irá flutuar, tornar-se muito instável e bifurcar 

de modo incessante” (Serres, 1999;145). 
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particularizariam precisamente pelas “misturas” entre humanos e não-humanos, entre 

sujeitos e objetos; de tal forma que teríamos circulação, conexões e fluxos de pessoas, 

objetos, discursos, literatura, imagens, recursos, eventos etc., definindo todo esse 

processo sob a noção de “redes heterogêneas”. 

Diante dessa nossa breve apreciação sobre a TAR, uma última nota que 

gostaríamos de destacar se refere ao fato de que essa perspectiva levou à formulação de 

uma teoria sociológica alternativa, adaptada, dessa forma, aos estudos da ciência e da 

técnica. Tal teoria é explorada por Latour em seu livro Reensamblar lo social,
48

 no qual 

se propõe a mostrar que “o social” não pode ser considerado como um atributo ou um 

domínio específico, e a questionar o projeto da sociologia tradicional de uma 

“explicação social” de algum outro estado de coisas. 

 Diferentemente de uma perspectiva que postula a existência de um tipo 

específico de fenômeno chamado “sociedade”, “ordem social”, “dimensão social”, 

“contexto social” “estrutura social” etc., que se caracterizaria por possuir propriedades 

específicas, e que serviria para explicar o que outros domínios do saber (a política, a 

biologia, o direito, a literatura, arte etc.) não dariam conta de explicar por si mesmos, 

Latour nos apresenta uma abordagem que não dá como estabelecida as afirmações da 

primeira, sustentando, 

 

[...] que a ordem social não tem nada de específico; que não existe 

nenhuma dimensão social de nenhum tipo, nenhum “contexto social”; 

nenhum domínio definido da realidade ao qual se possa atribuir a 

etiqueta de “social” ou “sociedade”, que não existe nenhuma “força 
social” que possa “explicar” os aspectos residuais daquelas que outros 

domínios não conseguem dar conta; [...] (tradução minha) (Latour, 

2008.17-18).
49

 

 

  Assim, ao invés de considerar os vínculos sociais como algo dado que pode 

explicar “aspectos residuais” da economia, da arte, da lingüística, da ciência entre 

outras, essa outra abordagem considera, pelo contrário, os vínculos sociais como aquilo 

                                                             
48 LATOUR, Bruno. Reensamblar lo social: una introduccíon a la teoría del actor-red. 1ª.ed. Buenos 

Aires: Manantial, 2008. 
49 No texto, em español, temos: “[…] que el orden social no tiene nada de especffico; que no existe 

ninguna dimension social de ningun tipo, ningún „contexto social‟; ningun dominio definido de la 

realidad al que pueda atribuirse la etiqueta de „social‟ o „sociedad‟; que no existe  ninguna „fuerza 

social‟ que pueda „explicar‟ los aspectos residuales de las que otros dominios no logran dar cuenta;[…]” 
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que precisa ser explicado através das várias associações específicas que estão previstas 

pela ciência, pela lingüística, pela arte, pela economia etc.; de forma que, o que 

chamamos de “social” deixa de ser uma coisa homogênea para se referir a uma sucessão 

de associações, ou melhor, um “rastro de associações” entre elementos heterogêneos. 

 A fim de criar uma delimitação mais clara, Latour vai propor a definição de 

“sociologia do social”, para o primeiro enfoque e, “sociologia das associações” para o 

segundo;
50

 chamando a nossa atenção, logo em seguida, para o fato de que essa 

oposição longe de ser algo recente, pode ser identificada no começo da disciplina 

sociológica (ao menos na França), na disputa que opôs Gabriel Tarde e Emile 

Durkheim.
51

 O primeiro se queixava de que o segundo parecia haver abandonado a 

tarefa de explicar a sociedade, confundindo causa com efeito, substituindo a 

compreensão do vínculo social com um projeto político que apontava à ingerência do 

social. De forma mais específica, Tarde sustentava, contra Durkheim, que o social não 

era um domínio especial da realidade, mas sim um princípio de conexões e que, 

portanto, não haveria motivo para separar “o social” de outras associações.
52

  

 Por fim, para que não nos estendamos mais, poderíamos sintetizar as nossas 

intenções nesse último tópico definindo dois indícios que vinculam um trabalho à 

perspectiva da TAR. O primeiro deles é o de tomar os objetos (e os espaços) como 
                                                             
50 O Autor se mostra consciencioso de que esteja sendo injusto em relação aos muitos matizes das 

ciências sociais que estão sendo postos no mesmo saco, contudo, acredita que isso seja aceitável diante da 

necessidade de uma introdução que necessita ser precisa a respeito de raciocínios pouco conhecidos 

(Latour, 2008;24).  
51 Para uma apreciação sobre o estabelecimento da sociologia moderna na França ver: MUCCHIELLE, 

Laurent O nascimento da sociologia na universidade francesa (1880-1914) CNRS – Revue d‟Histoire des 

sciences humaines; RIBEIRO, Maria Thereza Rosa. Vargas, Eduardo Viana. Antes Tarde do que nunca. 
Gabriel Tarde e a emergência das ciências sociais, e VARGAS, Eduardo Viana. A microssociologia de 

Gabriel Tarde. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n° 27, 1995. 
52 É digno de nota uma certa retomada da obra de Gabriel Tarde. Citado por Deleuze-Guatarri, em 

DELEUZE, GUATTARI, Gilles e Félix, Mil platôs, vol. 3. Rio de janeiro, Ed. 34, 1996, p.98; também 

fornece as bases de uma nova proposta sociológica no campo da antropologia das ciências, como estamos 

vendo, no livro de Bruno Latour, LATOUR, Bruno. Reensamblar lo social: uma introducción a la teoria 

del actor-rede. Ed. 1 – Buenos Aires: Manantial, 2008; além de ser tema de trabalhos referenciais na 

produção acadêmica brasileira, como, VARGAS, Eduardo Viana. Antes Tarde do que nunca: Gabriel 

Tarde e a emergência das ciências sociais. Contra Capa Livraria, 2002; e THEMUDO, Tiago Seixas. 

Gabriel Tarde: sociologia e subjetividade. Rio de Janeiro: Relume Dumara; Fortaleza, CE: Secretaria de 
Cultura e Desporto, 2002; produção esta que já parece criar reações, como podemos observar no artigo da 

socióloga Maria Cristina Consolim, CONSOLIM, Maria Cristina. Gabriel Tarde e as ciências sociais 

franceses: afinidades eletivas. Mana vol. 14, n°2 Rio de Janeiro Oct. 2008. Além disso, não podemos 

deixar de considerar a reedição de algumas das obras traduzidas do sociólogo, como TARDE, Gabriel. As 

leis da imitação. Portugal: Rés-Editora, 1983, TARDE, Gabriel. Monadologia e sociologia; tradução de 

Tiago Seixas Themudo. Petrópoles, RJ: Vozes, 2003 (ver a resenha deste livro, em VARGAS, Eduardo 

Viana. Multiplicando os agente do mundo: Gabriel Tarde e a sociologia infinitesimal. Revista Brasileira 

de Ciências Sociais. Vol 19. N°55) e TARDE, Gabriel. Monadologia e sociologia – e outros ensaios. 

Organização e introdução: Eduardo Viana Vargas; tradução Paulo Neves. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
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atuantes e não mais simplesmente como meros portadores de uma projeção simbólica, 

isto é, colocá-los efetivamente como elementos das relações atribuindo aos mesmos um 

tipo de “iniciativa” que vá além da casualidade naturalista e/ou da simbólica. O 

segundo, diz respeito ao tipo de explicação que se propõe, que deve considerar o social 

como um processo cuja definição inscreve-se no devir e no fluxo, e não mais como se 

este fosse um repertório limitado utilizado para explicar outros eventos.
53

    

A nossa perspectiva nesse trabalho procura se orientar dentro desse universo de 

discussão, ao mesmo tempo em que no diálogo constante com os diversos autores que podem 

ser incluídos no que François Dosse, muito apropriadamente, chamou de sinergia teórica. 

Partindo de uma concepção de espaço como um híbrido, como defende Santos, pensar numa 

perspectiva de análise “relacionista”, como propôs Albuquerque, superando as dicotomias 

modernas, no ambiente de um social ampliado,
54

 como estabelece Latour a partir de Tarde, no 

qual devemos considerar o poder de atuante dos objetos, e no qual podemos rastrear os atores, 

ou melhor, os agentes, pela ênfase que somos capazes de dar às relações, às mediações, às 

associações, como nos inspira Michel Serres.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53

 Latour ainda destaca um terceiro indício ou “prova”, segundo ele mais difícil, que seria verificar se um 

estudo aponta a redefinir o social ou segue insistindo na dispersão e na desconstrução. Confundir a TAR 

com uma ênfase pós-moderna na crítica das “grandes narrativas” seria uma visão equivocada, uma vez 
que a dispersão, a destruição e a desconstrução não seriam metas a alcançar, mas sim a superar. (Callon 

ed. a, 2001; Latour, 2004b, Apud Latour, 2008;27).  
54 A proposta de um “social ampliado” vai também delimitar uma proposta correlata, da qual também nos 

valemos, definida nos termos de um “pós-social”, defendida por Karen Knorr Cetina, pela leitura que dela 

faz Maia em dois notórios artigos: MAIA, Carlos Alvares. A linguagem como ação: uma proposta 

pragmática de uma etnografia para a linguagem. Variação lingüística, sociolingüística e dialetologia. 

Cadernos do CNLF, V. 18. XII. N°16. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2009b; e MAIA, Carlos Alvarez. O 

“pós-social e a linguagem: representação ou constituição do mundo?Cadernos do CNLF, vol. XIII,  n° 

04, 2009a.  
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CAPÍTULO I 

Monumento: Monere, recordar, advertir, co-memorar, 

lembrar com... 

 

 

Para o pesquisador austríaco Alois Riegl, monumento, no sentido mais estrito do 

termo, nos remeteria à obra criada pela mão do homem e erigida com o propósito de 

conservar presente e viva a lembrança de ação ou destino – ou a combinação de ambos 

– na consciência das gerações futuras.
55

 Sua especificidade estaria então precisamente 

na forma como atua sobre a memória, trabalhando-a e mobilizando-a pela mediação da 

afetividade, de forma a causar identificação, fazendo o passado ressoar como se 

estivesse presente, convocando-o e encantando-o. Um passado que, todavia, não é um 

passado qualquer, mas que é selecionado, bem definido e localizado para fins precisos, 

uma vez ele serve e tem o poder de criar, manter e preservar uma dada identidade de 

grupo.
56

 

 O monumento enquanto objeto, em sua materialidade (assim como a memória 

que evoca), seria uma espécie de lenitivo contra a instabilidade da existência, defesa 

contra a entropia do presente, garantia das origens e elemento atenuador das incertezas 

geradas pelos começos; espada que encarna (ou que empedra) o desejo de combater a 

angústia da morte e o medo do esquecimento.   

 Para a historiadora da arte François Choay, a particularidade do monumento 

seria então precisamente a relação que estabelece com o tempo que é vivido e com a 

memória, relação essa que a autora procura situar dentro do que define como “função 

antropológica” – sendo os aspectos que se referem aos destinatários dos monumentos ou 

às suas formas e gêneros, contingentes e variáveis. 

 Quando nos referimos a “função antropológica”, queremos chamar atenção para 

aspectos que são menos circunstanciais, que transcendem algumas diferenças que, 

                                                             
55

 RIEGLl Aloïs. O culto moderno dos monumentos: sua essência e sua gênese. Goiânia: Ed. Da UGG, 

2006. 
56 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. 3.ed. São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 2006. 
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enquanto homens, nos separam no tempo e no espaço.
57

 Indo um pouco na contra mão 

de uma perspectiva que enfatiza a diferença e as descontinuidades, gostaríamos de 

pensar por um momento a semelhança, os elementos que nos são comuns (até porque a 

diferença só existe em função das semelhanças), e, no nosso caso, elementos que dizem 

respeito antes de tudo à nossa relação física com esses objetos que são os monumentos, 

e às relações com a temporalidade que estabelecemos por intermédio deles. 

É dentro um pouco do que seria essa “função antropológica” que gostaríamos de 

estabelecer a princípio algumas discussões. Como já frisamos na nossa introdução, 

nosso trabalho se volta para o monumento ex nihilo, ou seja, para o que definimos como 

monumentos intencionais. Nosso Obelisco de 1917 é, sem dúvida, um monumento 

intencional. Embora os estudos que trabalham com os monumentos históricos venham 

chamando nossa atenção para o fato de que estes são cada vez mais difundidos, 

enquanto aqueles se constituem numa prática cada vez mais rara,
58

 ainda assim o 

monumento intencional impõe sua presença como objeto de memória, e como problema 

epistemológico sobre a memória; atesta isso é não só a “mania de monumentos” do 

século XIX na Europa, e aquela que marcou, já no século XX, os primeiros anos da 

experiência republicana no Brasil, mas também, no final desse mesmo século XX, as 

políticas e discussões que vem sendo levantadas, por exemplo, quanto à 

monumentalização do Holocausto, e ao gerenciamento da memória alemã sobre a 

Segunda Guerra.
59

 

 Estamos plenamente cientes de que a monumentalidade enquanto categoria 

estética é historicamente contingente, como outras categorias estéticas. Diferentes 

períodos históricos tem experiências distintas em relação aos monumentos. Por 

exemplo, o poder de sedução que estes exerciam no século XIX, ligado às necessidades 

de construção dos estados nacionais e a afirmação de identidades cívicas, como é o caso 

do nosso Obelisco de 1917 em Natal, não são compatíveis, evidentemente, com as 

exigências estéticas contemporâneas que imortalizam um acontecimento como o 

Holocausto. Contudo, a noção de que o monumento deve afetar e impressionar num 

                                                             
57 Em relação aos monumentos, essas diferenças, como colocou Choay, se refeririam aos destinatários dos 
monumentos, ao passado específico que é evocado, à identificação que é construída, aos estilos e formas 

que pode assumir 
58 Choay, 2006; 25. 
59

 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2000. 
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sentido preciso, por sua composição e dimensão, evocando idéias de importância e 

permanência, são ainda comuns. O que faz com que o crítico literário alemão Andreas 

Huyssen afirme que o fato de existirem diferenças, “não implica que estejamos 

necessariamente livres das seduções monumentais per si. 

Será assim levando em consideração essa “função antropológica” dos 

monumentos como objetos que nos afetam com o sentido de memória, que vamos 

explorar duas entradas de análise que nos levarão ao ponto final desse capítulo, que é 

pensar a construção de uma memória nacional a partir do Instituto Histórico e 

Geográfico. Essas duas entradas seriam: a nossa relação espacial, digo, material, com 

esses objetos que são os monumentos; e, a partir da relação com a memória que eles 

encarnam, refletir sobre algumas questões que a memória, enquanto noção, conceito, 

prática, nos coloca. Ou seja, num primeiro momento, pretendemos explorar o 

monumento enquanto objeto, enquanto artefato, e em seguida, levantar pontos sobre a 

idéia estritamente implicada neste que é a de memória – procurando, evidentemente, 

exercitar a proposta relacional que definimos na nossa introdução. 

 

Monumento-objeto 

  

Eis o volume – o peso da pedra e da autoridade. 

Yi Fu-Tuan. 

  

Retomemos o Obelisco. Iniciamos nossas considerações pensando esse objeto 

em suas atribuições primordiais; um bloco de granito de 5,10 m de altura, sobre um 

pedestal de pedra lavrada, no centro de uma praça. Chamamos atenção em seguida para 

a relação entre o obelisco e o espaço vazio à sua volta, uma relação dialógica que 

compõe um dos elementos que nos habilitam a tomar aquele objeto como 

“monumento”. Um dos outros elementos que imprimem autoridade ao nosso obelisco-

monumento, para além da relação entre o objeto e o espaço do seu entorno, estaria no 

próprio objeto. Deixando de lado, por um momento, a feitura e as inscrições do 

Obelisco, o primeiro aspecto que o marca será a matéria de que é feito. Como dissemos, 

a escolha da pedra não é arbitrária, e por mais óbvio que isso possa parecer é necessário 
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considerar esse ponto como elemento constituinte das relações, uma vez que é a pedra 

justamente o que nos passa a sensação de solides, de estabilidade, de algo que resiste 

mais firmemente à foice do tempo, é o que nos passa a idéia ou a sensação de 

permanência.
60

  Ora, se o monumento nasce como intenção de memória que perdure às 

gerações futuras, precisa, inevitavelmente, resistir, no mínimo, à geração que o criou – 

não é então por acaso que em sua maioria são forjados em pedra, mármore e bronze.  

A esse propósito, já se referia Jacques Le Goff quando, ao tratar da época áurea 

das inscrições no mundo greco-romano, dizia que a pedra e o mármore serviriam, na 

maioria das vezes, de espécie de suporte a uma “sobrecarga de memória”. E nesse 

sentido, o que ele chama de “arquivos de pedra”, acrescentariam à função de arquivos 

propriamente ditos um caráter de “publicidade insistente”, uma vez que apostavam na 

ostentação e na durabilidade dessa  “memória lapidar e marmórea” (Le Goff,2003;427) 

 Um outro aspecto fundamental do monumento seriam as suas dimensões. Como 

dissemos na introdução, a nossa primeira fronteira espacial é o nosso corpo e, como 

discute Yi-Fu Tuan, é a partir dele que aprendemos a organizar o espaço à nossa volta. 

Segundo sua argumentação, os princípios básicos de organização espacial estariam 

condicionados pela postura e a estrutura do corpo humano, e assim, o espaço seria 

construído como lugar na sua relação com um corpo que não só o ocupa, mas o organiza 

a partir das relações que promove com ele. 

 Quando Tuan nos fala que a organização espacial é definida pela estrutura e 

postura do copo, está dizendo, basicamente, que diferenciamos o espaço a partir dos 

eixos do nosso corpo, frente/trás, direita/esquerda, encima/embaixo. E é a partir dessas 

relações que construímos as espacialidades e lhes atribuímos valores.
61

 Tentemos 

pensar, por exemplo, para traçar uma relação com o Obelisco, o que basicamente 

representa o monumento: Em primeiro lugar, um monumento precisa ter visibilidade, 

pois que é feito para ser visto, o que explica sua relação com um espaço que lhe permita 

essa condição, essa “publicidade insistente”, como diria Le Goff; em seguida, precisa 

conservar uma certa altura, precisa ser ereto, se impor, causar impressão ao nosso corpo, 

e ainda por essa razão não pode se localizar em qualquer ponto, mas deve exigir com a 

sua presença uma posição de centralidade. Ao se referir à posição ereta, por exemplo, 

                                                             
60 No caso específico do Obelisco de 1917, não qualquer pedra, mas uma advinda das minas no município 

de Lages, o que se constituirá em mais um elemento na rede de relações que vai compor essa memória 

republicana.  
61Basicamente seria a partir dessa perspectiva que nos referimos anteriormente a uma “função 

antropológica”.  
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Tuan nos fala de seu caráter afirmativo, solene e altivo, diferentemente da posição 

deitada, submissa.  

Aliás, etimologicamente, a palavra “em pé” (stand) seria o radical de palavras 

como “estatuto”, “estatura”, estado”, “estátua”, instituto”, todos implicando realização e 

ordem (Tuan,1983;42). A oposição entre alto e baixo também é discutida pelo geógrafo 

chinês, e aqui também o monumento pode ser tomado pela sua característica de 

preservar sua altura, uma altura que deve, no mínimo, ser superior à altura média dos 

nossos corpos. Ser alto se relacionaria assim com o que é superior, excelente e elevado.  

 Se refletirmos por um momento sobre as considerações de Tuan, vamos 

reconhecer a sua pertinência. Consideremos, por exemplo, no adjetivo “monumental”. 

Muito mais do que memória, ele foi passado para nós como atributo que se refere a algo 

de grande dimensão, e esse valor é sempre relativo, obviamente, ao tamanho médio dos 

nossos corpos – tanto é que não se usa comumente o adjetivo para qualificar objetos que 

nos sejam menores. As consideradas grandes maravilhas da humanidade, monumentais, 

sejam elas “antigas” ou “modernas”, tem sempre dimensões consideráveis, senão 

vejamos: A Biblioteca de Alexandria, o Colosso de Rodes, as Pirâmides do Egito, os 

Jardins Suspensos (não subterrâneos) da Babilônia, o Taj Mahal, a Muralha da China, 

enfim. E os exemplos que nos autorizam a atestar essa relação entre o que é maior e o 

que é superior, são infindáveis. Na mitologia grega os deuses habitavam o Olimpo, que 

não por acaso era um grande monte; para os cristãos, o reino de Deus, ao qual 

pretendem “ascender” um dia, está no céu, e o sacerdote cristão prega aos fiéis não de 

qualquer lugar, mas de um altar.
62

 Aquele que comanda é o superior, o deus cristão é o 

altíssimo, a classe mais favorecida é a alta, se estamos bem, estamos pra cima, e tudo o 

que mais queremos é subir na vida. 

 O monumento dentro dessa perspectiva encarnaria essa relação que temos com o 

que nos é superior, com o que se impõe diante de nós. Tanto é que, num movimento que 

entra em curso na década de 1970, chamado de antimonumento, cuja intenção era 

desritualizar e desmaterializar a memória, um dos exemplos mais significativos é o 

antimonumento à Guerra erigido em Harburg, na Alemanha, que consiste, basicamente, 

num obelisco que se esconde numa espécie bainha, como um poço cavado na terra 

(Meneses,1998;100). Embora aqui a lógica esteja propositalmente invertida, o princípio 

                                                             
62 Caso interessante na experiência católica popular no Brasil, é que quando uma pessoa se desagrada de 

um santo e deseja puni-lo através da sua imagem, ou o coloca de frente para a parede, ou de ponta-cabeça. 
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de relação entre o objeto e o nosso corpo é o mesmo. Um obelisco dentro de um buraco 

como expressão de um antimonumento; nada mais apropriado para afirmar o caráter 

monumental do nosso obelisco que se ergue a mais de cinco metros do chão. 

 Uma vez que estamos falando em espaço, corpo e monumento, temos um 

exemplo muito interessante na experiência brasileira. Na cidade paulista de Campinas, 

no processo das reformas urbanas que foram empreendidas nessa cidade na década de 

1950, o monumento a Campos Sales que, erigido em 1934, ocupava o coração da 

cidade, no Largo do Rosário, é transferido para uma praça estreita, espécie de rotatória 

próxima da estação, que lhe oferecia pouca visibilidade. Na ocasião, por questões de 

espaço se fez necessária a remoção de alguns degraus, espécie de substrato por sobre o 

qual a figura de Campos Sales se encontrava sentada. 

 Nem tanto a remoção para uma praça menor, mas foi essencialmente a remoção 

desta “base” que causou uma grande polêmica, expressa na imprensa. Nos discursos por 

esta veiculados, a retirada da base não significava tanto um atentado contra a 

integridade ou o simbolismo da obra, mas um atentado, um verdadeiro “desrespeito” à 

memória daquele que homenageava, uma vez que sua imagem ficou ao nível do chão.
63

 

Não caberia então à figura de um homenageado que se pretendia imortalizar estar 

sentada ao nível dos “mortais”.  

Nesse exemplo parece ficar bastante claro como a ideia de exaltação de um 

monumento está, antes de tudo, diretamente relacionada com sua disposição físico-

postural no espaço e com suas dimensões e disposições em relação a nós. 

 Nosso monumento, o Obelisco inaugurado em 1917, ainda conservaria assim a 

sua integridade monumental. Situado ainda no mesmo lugar de sua inauguração, parece 

nos falar da intenção de memória do qual foi ator, da qual foi agente. Evidentemente 

que as referências espaciais da cidade se modificaram, o que faz com que, entre outras 

coisas, a nossa relação com esse objeto hoje seja distinta – ele faz parte agora de outras 

redes de relações. Contudo, é importante perceber que o esforço de memória do qual ele 

fez parte, do qual foi ao mesmo tempo condicionado e condicionante, ainda se 

manifesta nele, pelo simples motivo de ele ser parte, como elemento, desse mesmo 

esforço. Um elemento cuja particularidade e importância na rede de relações que 
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 UHLE, Ana Rita. De casaca ao pé da estação: História do monumento de Campos Sales. (Dissertação 

de mestrado). Campinas, SP: [s.n], 2006. p. 120. A propósito, devemos registrar que, quando da 

inauguração do monumento em 1934, o vereador Carlos Francisco de Paula em seu discurso avaliava que 

Campos Sales deveria estar de pé (Uhle, 2006;61). 
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compunha – e da qual era composto – acreditamos que esteja ligada justamente aos 

atributos físicos e de relação com um espaço que fazem dele um “monumento”.    

  Por fim, definida de forma geral a importância que intentamos atribuir aos 

aspectos físico-espaciais, que, na nossa opinião, são imprescindíveis na compreensão do 

monumento antes de tudo enquanto um objeto, passemos à exploração de  uma outra 

dimensão desse tipo de artefato, ou melhor, à exploração, a partir dele, de questões 

referentes à sua dimensão da memória.  

 

Mnemósine: a arte da deusa das origens 

 

 A palavra memória nos remete, irremediavelmente, à mitologia grega e à deusa 

mnemosine, cuja denominação se prende ao verbo mimnéskein que significa “lembrar-se 

de”. Pertencente à prole titânica nascida de Gaia (a terra) e Urano (o céu), no início dos 

tempos, segundo nos dá conta Hesíodo, em sua Teogonia,
64

 mnemósine encarnaria os 

atributos da memória. 

 Não seria por um acaso que essa memória mítica, filha de uma primeira geração 

de deuses, aparece no “princípio dos tempos”, uma vez que não é sobre um passado 

qualquer que ela fala, mas sim daquele do momento das origens, da criação do céu e da 

terra, de um passado dos começos do qual o presente seria conseqüência.  

Uma de suas funções seria assim a de resgatar um dado momento originário para 

atualizá-lo e eternizá-lo em contraposição à efemeridade da experiência presente, 

ordinária; eternizaria fazendo presente o tempo dos feitos exemplares que forjam os 

heróis, cujos exemplos são perseguidos enquanto modelos, o tempo dos que são 

identificados como nossos antepassados e em relação aos quais nos sentimos 

herdeiros.
65

 

 Apesar de toda a distância que separa a mitologia grega da nossa experiência 

republicana em Natal, no começo do século XX (uma distância relativa caso não 

pensemos o tempo como linha), é difícil não ver que essa memória ainda se relaciona a 

“origens”, não do céu e da terra, obviamente, mas à origem de uma consciência 

republicana brasileira, o começo de uma história que é presentificada para marcar, ou 

evidenciar, uma continuidade com o momento presente, uma origem que, enfim, 

                                                             
64 HESÍODO. Teogonia, A Origem dos Deuses. Estudo e tradução de Jaa Torrano, São Paulo: Iluminuras, 

1992. 
65 ROSARIO, Cláudia Cerqueira do.  O lugar mítico da memória. Morpheus - Revista Eletrônica em 

Ciências Humanas - Ano 01, número 01, 2002. 
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também identifica suas divindades, seus heróis – meio homens meio deuses na 

mitologia grega –, que não por acaso são investidos de um esforço de imortalização, 

encarnado no monumento. Os heróis republicanos, embora quando monumentalizados 

encarnem algo de demiúrgico, personificam não mais atributos estritamente divinos, 

mas sim prerrogativas que nos falam mais dessa realidade de uma cultura cívica; 

encarnam valores como patriotismo, altruísmo, honestidade, abnegação, amor pela 

liberdade, são meio homens meio ideais cívicos, espécie de alegoria às avessas.
66

  

 Percebamos aqui o quão é importante pensar no conceito de memória, ou nas 

ideias às quais o conceito nos remete. Acreditamos que a nossa intenção de tomar o 

Obelisco de 1917, o quadro e o evento das comemorações na qual estes se fazem 

possíveis enquanto elementos de construção de uma memória, precisa passar por essas 

considerações, digamos, mais rudimentares, que nos falam de uma organização básica 

entre passado, presente e futuro. Obviamente que elas não são suficientes, mas sem 

dúvidas podem nos fornecer fundamentos e associações interessantes para pensarmos 

nossos objetos, como, por exemplo, aquelas que dizem respeito às técnicas ou à arte da 

memória.  

Na Grécia antiga, a memória não era só cultuada como divindade, era também 

cultivada como arte (em grego thecnè). De vital importância numa sociedade na qual a 

oralidade era predominante, as técnicas de memória, ou mnemotécnicas, consistiam, 

basicamente, na memorização através de lugares e imagens (loci e imagines);
67

 isto é, se 

tratava de por em ordem recorrentemente lugares e em cada um desses lugares uma 

imagem, que geraria e poria em movimento todo um jogo de associações que seria 

responsável por restituir as recordações.
68

 

 Cícero, em seu Do Orador,
69

 nos conta a história de Simônides. Na ocasião de 

um banquete oferecido por um nobre da Tessália de nome Scopas, e no qual o poeta 

Simônides estava presente, houve um terrível desabamento que matou o anfitrião e 

                                                             
66 Na alegoria uma idéia é personificada numa forma humana, com os heróis, são as formas humanas que 

encarnam idéias. (GONÇALVES, João Feipe. Enterrando Rui Barbosa: um estudo de caso da 

consagração fúnebre de heróis nacionais na Primeira República. [Pegar com Helder a referência 

completa desse texto]. 
67 YATES, Frances Y.  A arte da memória. 
68 JERES, Luis Merino. Retórica e y artes de memória em El humanismo renascentista Valladolid. 

Universidad de Extremadura, 2007. 
69 CÍCERO. Do Orador – e textos vários. Introdução de Virgínia Black, Tadução de Fernando Couto. 

Porto/Portugal: RÉS-Editora (Coleção RESJURÍDICA), n/d.  
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todos os seus convidados que ali estavam. Por um acaso, pouco antes do desabamento, 

Simônides foi ter do lado de fora com dois rapazes que queriam lhe falar, se 

constituindo ele, dessa forma, no único a sair ileso do desabamento. Na tragédia, os 

corpos daqueles que morreram estavam tão deformados que se tornava impossível o 

reconhecimento dos parentes para os devidos rituais funerários; contudo, Simônides 

recordava-se precisamente do local que cada convidado ocupava à mesa, de modo que a 

identificação se tornou possível. Teria sido então essa experiência a que sugeriu ao 

poeta os princípios do que seria a arte da memória, da qual ele é considerado inventor. 

 

Ele inferiu que pessoas que desejam treinar essa faculdade (a da 

memória) precisam selecionar lugares e formar imagens mentais das 

coisas que querem lembrar, e guardar essas imagens nesses lugares, de 

modo que a ordem dos lugares preserve a ordem das coisas, e as 

imagens das coisas denotem as próprias coisas; e devemos empregar os 

lugares e as imagens assim como uma tábua de cera sobre a qual são 

inscritas letras.
70

 

  

Poderíamos assim dizer que o princípio geral da mnemônica consistiria em 

imaginar uma série de lugares e então dispor nesses lugares as imagens por meio das 

quais as recordações serão solicitadas. A princípio, vemos ressaltada a importância 

fundamental dos lugares e das imagens, pois, como observava Tomás de Aquino ao 

comentar um texto de Aristóteles sobre a memória, as intenções meramente abstratas, 

espirituais, facilmente se evolam da alma, a não ser que estejam ligadas, associadas a 

um símbolo corpóreo, sensível, “porque o conhecimento humano é mais forte em 

relação aos sensibilia.
71

 Assim, podemos inferir que o funcionamento da memória se 

liga em termos gerais a imagens e lugares que incorporam ideias, ideias estas que são 

encarnadas porque precisam se direcionar e atingir nossos corpos, nossas sensibilidades, 

como o nosso Obelisco. Logo, imagens-objetos e ideias precisam ser considerados 

sempre conjuntamente, dentro de uma perspectiva de forma-conteúdo.
72

 

                                                             
70 Cícero, De oratore, II, Ixxxvi, pp. 351-5. Apud. YATES, 2007;18. 
71 Apud Le Goff: 2003; 449. 
72 Segundo Milton Santos: “A ideia de forma-conteúdo une o processo e o resultado, a função e a forma, o 

passado e o futuro, o objeto e o sujeito, o natural e o social. Essa ideia também supõe o tratamento 
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A imagem do nosso monumento, definindo e sendo ao mesmo tempo definido 

pelo lugar da praça, em sua “publicidade insistente”, expressaria assim, fisicamente, 

esse trabalho de restituição e afirmação de certas lembranças e, portando, de construção 

de uma memória.     

Por fim, nos antigos tratados que versam sobre as técnicas de memória,
73

 uma 

regra ou lição é recorrente: quanto mais coisas a serem lembradas, maior o número de 

lugares, que, no caso, precisam ser diversos para não incorrermos em confusão; do que 

se infere que, em se tratando da relação entre uma imagem e seu lugar é necessário que 

a imagem ocupe um posto de destaque num único lugar que, de preferência, apenas 

abrigue uma imagem.     

  Caberia nesse momento a questão: em que essas considerações sobre as antigas 

técnicas de memória podem nos ser úteis? Simples, nos servem para mostrar a 

importância da dimensão material, espacial, visual e sensível da memória, na qual, em 

certa medida, podem ser entendidos os objetos de memória e, conseqüentemente, o 

Obelisco de 1917, em Natal. A relação entre lugares e imagens também nos fornece 

uma oportunidade para estabelecer uma relação entre o que já falamos sobre o 

monumento e seu entorno. Isto é, da mesma forma que as técnicas da memória exigem 

para sua eficiente aplicação que coloquemos uma imagem em cada lugar, não fazendo 

conviver num mesmo espaço várias imagens, seria impensável para a eficiência de um 

monumento, colocá-lo numa praça repleta de outros objetos.  

Imaginemos por um instante nossa praça centralizada pelo e centralizando o 

Obelisco. Comecemos em seguida mentalmente a distribuir outras esculturas, algumas, 

inclusive que, mesmo não se pretendendo evocar memórias, ultrapassem o primeiro 

monumento em altura e volume. O que teríamos então? Teríamos a descaracterização 

do nosso monumento, que não mais existiria – embora ainda ali estivesse – na sua 

plenitude, uma vez que a sua relação com o espaço a sua volta (que o define no diálogo) 

estaria corrompida, estando corrompida, por conseguinte, a sua função de memória. 

Dessa forma, percebemos a importância das relações espaciais como elemento de uma 

rede que define as e é definida pelas associações com os objetos. 

                                                                                                                                                                                   
analítico do espaço como um conjunto inseparável de sistemas de objetos e sistemas de ações” (Santos, 

2006;66) 
73 Refiro-me aqui ao De oratore de Cídero e sos tratados compilados pelo Jerez, em seu Retórica e y artes 

de memória em El humanismo renascentista. 
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 Uma das nossas intenções aqui, talvez a maior delas nesse momento, é tentar 

pensar as relações de implicação mútua, dialógica, entre a memória e o espaço, entre a 

memória como a espacialização de lugares e imagens, e do monumento (no nosso caso, 

do Obelisco) e seu entorno, como espacialização da memória. Nesse sentido, essa 

espacialização se mostra de fundamental importância no campo das relações que 

pretendem compor essa memória republicana em Natal, no começo do século XX.  

Por fim, essas reflexões se mostram importantes para que possamos defender 

que os espaços não são simplesmente investidos de novos valores como se fossem 

meros receptáculos de signos, objetos passivos; mas sim que são agentes que 

estabelecem uma relação de diálogo com esses novos valores republicanos, uma relação 

de simbiose, de implicação mútua, na qual, de certa forma – e sempre provisoriamente –  

um sustenta o outro.  

Contudo, pensar sobre a memória é também considerar outras discussões que, 

embora não estritamente ligadas ao nosso objeto e à sua espacialidade, são 

fundamentais para as nossas reflexões ao longo do nosso trabalho. Vamos tomar 

algumas delas. 

 

Entre indivíduos e coletivo, entre memória e esquecimento. 

 

 Em texto historiográfico referencial sobre o tema da memória, Jacques Le Goff 

tece algumas considerações sobre as quais gostaríamos de nos deter por um momento; 

sobretudo por observar que algumas de suas concepções ainda grassam largamente em 

trabalhos que tomam a memória como objeto de discussão – e por esse motivo são 

fundamentais para estabelecer as singularidades do nosso trabalho. Logo no início do 

seu texto, Le Goff faz uma distinção básica entre o que seria uma “memória individual” 

e uma “memória coletiva”. Diz-nos que, “de um lado”, a memória individual – para a 

qual são convocados psicanalistas e psicólogos – consistiria de manipulações 

conscientes e inconscientes regidas por interesses, afetividades, desejos, inibições e 

censuras; “do outro lado”, a memória coletiva faria parte da luta das “forças sociais” 

pelo “poder”, e aqui, tornar-se “senhor da memória e do esquecimento” seria uma das 

grandes preocupações das “classes”, dos grupos, dos individuas que dominaram e 

dominam as sociedades históricas – e os esquecimentos e os silêncios da história seriam 

reveladores desses mecanismos de “manipulação” da memória coletiva (Le Goff, 2003; 

422). 
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 Observamos logo a princípio que a distinção entre o “coletivo” e o “individuo” é 

tomada como ponto de partida, tanto o é que ele faz uma separação clara entre memória 

individual “de um lado” e memória coletiva “de outro”, como se fossem de fato duas 

coisas distintas. Contudo, se pararmos para refletir, vamos ver que essa distinção não 

pode ser levada muito longe, uma vez que o coletivo é formado de indivíduos, e que são 

os indivíduos encarnações, ao mesmo tempo reprodutoras e subversivas,  desse coletivo; 

termos que não devem ser pensados como entidades essenciais, mas como elementos de 

uma relação na qual estes são quase indistinguíveis, como preconizava a sociologia 

tardiana.
74

 

 Tentemos diluir a diferença aparentemente sumária entre esses termos, e para 

tanto nos afastemos de expressões explicativas como “luta das forças sociais pelo 

poder”, “preocupações de classes que dominam”, ou “mecanismos de manipulação” 

(expressões que se valem de noções reducionistas e cômodas e que, aliás, parecem nos 

passar sempre uma idéia de ação deliberada e mal-intencionada).  

Coloquemo-nos algumas questões: será que um indivíduo de uma “classe 

dominante” não organiza também a sua memória por manipulações conscientes e 

inconscientes, guiadas por interesses, afetividades, desejos, inibições e censuras? Por 

que o simples fato de pertencer a um estrato social distinto faz com que toda a sua ação 

seja tomada de forma tão consciente, deliberada, mal-intencionada e orientada para a 

dominação?
75

  

                                                             
74

 Diferentemente da perspectiva durkheimiana, que parecia destacar a produção do social da produção 

das subjetividades (como se as relações sociais independessem de seus relacionados), para Tarde, tudo 

que há “[...] são subjetividades em relação, em sobreposição, agenciadas, relacionadas, de maneira 

específica (Themudo, 2002;08). Essa divisão entre individuo e coletivo, nos leva para outra, entre o micro 

e o macro; o primeiro como império do conjectural, e o segundo como o lugar da “explicação social”. A 

esse propósito, Tarde se posicionava da seguinte forma: “Em uma multidão de formas, ainda que em 

escala menor, sempre aparece o mesmo erro, a saber, o erro de crer que, para ver a aparição gradua de 

regularidades, ordem e lógica nos fenômenos sociais, devemos sair dos detalhes, que são essencialmente 
irregulares, e elevar-nos o suficiente como para ter uma vista panorâmica do efeito geral; que a força e 

base de toda coordenação social é algum fato geral do que descende gradualmente aos fatos particulares, 

ainda que diminuindo sempre de força; em síntese, que o homem atua porém o guia uma lei da evolução. 

Sustento o contrário, em certo sentido” (Tarde, 1899/2000; 75. Apud. Latour, 2008;31); defende então a 

sua posição como sendo, “de fato, o oposto mais exato da noção dos evolucionismos unilineares e a de 

Durkheim. Em vez de explicar tudo pela suposta supremacia de uma lei da evolução, que obriga aos 

fenômenos coletivos a reproduzir-se e repetir-se indefinidamente em uma carta ordem, em vez que 

explicar fatos menores pelos maiores, e a parte pelo todo, explico os parecidos coletivos do todo pela 

reunião de atos elementares mínimos, explico o maior pelo menor e o todo pela parte. Este modo de ver 

os fenômenos está destinado a produzir um transformação em sociologia similar a produzida em 

matemática pela introdução do cálculo infinitesimal” (Tarde, 1899/2000; 35. Apud. Latour, 2008;32). 

75
 O que, aliás, parece pressupor, por outro lado, que o indivíduo que é dominado é sempre pleno de 

inocência e boas intenções. 
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 Será que quando um “grupo dominante” constrói uma memória para si, que 

acaba por assumir dimensões coletivas, difere em termos assim tão absolutos de nós, 

“indivíduos comuns”, quando organizamos nosso arquivo pessoal, por exemplo? 

Quando escrevemos um diário ou uma autobiografia? Quando nos desfazemos ou 

ocultamos deliberadamente um exame no qual não tenhamos nos saído muito bem, ao 

mesmo tempo em que, satisfeitos, fazemos questão de exibir e deixar sempre ao alcance 

aquele vistoso “10”? Será que quando “indivíduos que dominam”, relegam às traças de 

um baú ou porão documentos comprometedores e põem no centro de uma grande praça 

um monumento evocativo de algum momento histórico com o qual se identifiquem, 

diferem muito de nós, quando fazemos questão de esquecer aquele maldito exame já 

referido e colocamos numa parede da nossa casa, que ofereça uma visão privilegiada, 

centralizado e a uma altura conveniente, emoldurado o nosso diploma? 

 Não cremos que sejam sumariamente diferentes um homem que conserva e 

exibe uma pequena comenda como se fosse uma relíquia e faz questão de esquecer 

alguma disputa política na qual sua imagem saiu manchada, e aquele que zelosamente 

guarda um pequeno pedaço de papel perfumado com uma bela caligrafia, como 

lembrança grata de um amor platônico, e queima, na intenção de esquecer, caixa cheia 

de cartas e lembranças de uma paixão malograda que não deveria ter sido. 

 A questão aqui, e é importante que se diga, não é pregar a inexistência de 

diferenças entre a produção de uma memória coletiva (oficial, nacional, com a qual 

trabalhamos) e de uma memória individual – existem elementos e exigências distintas –, 

mas sim chamar a atenção, partindo de uma postura teórica que repensa essas divisões, 

para o fato de que essa clivagem não é tão sumária quanto se pensa. 

 Seria uma tarefa muito nobre desvelar, com as armas do pensamento crítico, as 

tramas da “memória oficial” como uma prática ideológica que escamoteia tensões, que 

visa uma homogeneidade artificial, estabelecendo suas “convenientes” continuidades; 

isso se não fosse estranho pensar que toda memória procura se organizar justamente 

dessa forma; ou seja, através de intenções, interesses, afetos e inibições que são 

presentes, construir uma certa homogeneidade capaz de viabilizar uma dada imagem 

que seja conveniente; ou alguém, por um acaso, conscientemente, cria uma identidade 

para si que lhe seja inconveniente?  

Assim, como dizia Ricoeur, tanto a memória individual como a coletiva 

participam de um processo semelhante, que é o “... de manter uma coerência na duração 

em torno de uma identidade que se inscreve no tempo da ação” (Apud. Dosse, 2003; 
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288). Ou como podemos ver também em Michel Pollak, para quem a memória, 

individual ou coletiva, é elemento de constituição do sentimento de identidade, ou seja, 

do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo na 

reconstrução de si (Pollak,1992; 203). 

 Além do que, e como vamos tentar estabelecer nesse trabalho, mais do que 

“construção”, a composição dessa memória é um processo no qual a ação, atribuída 

tradicionalmente ora a um “indivíduo” ora a um “coletivo”, é algo que está sempre 

distribuído e em constante negociação. Evidentemente que podemos identificar alguns 

elementos que se manifestam de forma mais “diretiva”, contudo, sem dúvida alguma, 

suas ações isoladas são insuficientes para compreendermos o estabelecimento e a 

manutenção dessa memória – além do mais, essas ações só fazem sentido nas relações 

que estabelecem.   

O trecho que apreciamos de Le Goff ainda nos apresenta uma outra distinção 

sobre a qual gostaríamos de nos posicionar. Quando se refere a “senhor da memória e 

do esquecimento”, deixa subentendida e distinção entre esses termos, “memória” e 

“esquecimento”. Ora, se para ele não houvesse tal distinção, teria escrito tão somente 

“senhor da memória” ou “senhor da lembrança e do esquecimento”. Sejamos mais 

claros. 

À memória não pode se opor o esquecimento, porque ela é também 

esquecimento. Como estabelece o historiador François Dosse “[...] a memória é 

inseparável do trabalho do esquecimento” (Dosse, 2003; 289); e é ainda Dosse que, ao 

citar Todorov, nos diz  

 

À memória não se opõe ao esquecimento. Os dois termos que 

contrastam são apagar (o esquecimento) e o conservar, [sendo] a 

memória (...) sempre e necessariamente uma interação entre os dois. 

(Todorov. Apud Dosse, 2003;289).  

 

 A psicanálise freudiana também já estabelecia que o esquecimento está ligado 

indissoluvelmente à memória, sendo a memória uma outra forma de esquecimento e o 

esquecimento apenas uma forma velada de memória.
76

  

E essa consciência mais geral não escapou também a Jorge Luis Borges, quando 

em seu conto, Funes, o memorioso, nos fala do caráter patológico de um homem que 

                                                             
76 Huyssen, 2000; 18. 
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nada esquece, que tudo retém até mergulhar na loucura e no obscurantismo. Por reter 

cada detalhe por mais insignificante que este fosse, Irineu Funes era incapaz de formular 

ideias gerais, abstratas; às vezes reconstruía as mínimas lembranças de um dia inteiro, 

mas isso forçosamente lhe requeria um outro dia inteiro. Chegou a pensar que na hora 

da morte não haveria de ter conseguido reconstituir todas as lembranças da infância. 

Borges conclui meditando que, apesar de todo o conhecimento retido por Funes, ele não 

era capaz de pensar, porque “pensar é esquecer diferenças, generalizar, abstrair. [E] no 

mundo abarrotado de Funes, não havia senão detalhes, quase imediatos”.
77

 O que nos 

faz lembrar, a propósito, de Nietzsche quando advertia que “Muitos homens fracassam 

em se tornar pensadores somente porque a sua memória é demasiado boa”.
78

 

 Considerando assim que a memória não deve ser tomada em oposição ao 

esquecimento, mas como constituída também por este, tentamos visualizar essa 

perspectiva por meio de uma representação gráfica. 

 

79
 

 

 Estabeleçamos dessa forma, para finalizar essa discussão, que se a memória não 

se opõe ao esquecimento, por outro lado ela também não pode ser confundida como 

sinônimo de recordação, uma vez que não são exatamente a mesma coisa. Na verdade, a 

memória, também ela esquecimento, atua no sentido de interiorizar os conteúdos 

resgatados pela recordação, e essa distinção (que, aliás, é de origem aristotélica), é de 

                                                             
77BORGES, Jorge Luis. Funes, o memorioso. In Jorge Luis Borges: Prosa Completa, Barcelona: Ed. 

Burguera, 1979, vol. 1, pp. 477-484. Tradução de Marco Antônio Frangiotti. Acessível em: 

www.cfh.ufsc.br/~mafkfil/funes.htm.   
78NIETZSCHE, Human, all too human. Trad. R. J. Hollingdale. Vol 2. Cambrige, 1986, p. 390. In: 

GIANNETTI, Eduardo. O livro das citações: um breviário de ideias replicantes. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2008. 
79 A ideia implicada nessa representação, que nos é fornecida na matemática pela “teoria dos conjuntos”, 

é a de intersecção. Contudo, e coerentemente com a nossa orientação filosófica mais geral, a idéia não 

seria propriamente a de inter-relação, mas sim a de uma intra-relação (Vide nota sobre a definição do 

conceito de agência – nota 1). Dessa forma a “memória” não somente se definiria por se constituir de 

elementos comuns entre os dois conjuntos que a definem, mas também definiria esses mesmos conjuntos; 

de modo que nada que ai está em jogo preexistiria fora dessa relação. 

http://www.cfh.ufsc.br/~mafkfil/funes.htm
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fundamental importância para que possamos entender “os mecanismos das práticas de 

memória” (Jerez, 2007;24). 

Ao pensar nas implicações dessas discussões para o nosso trabalho, poderíamos 

colocar que: levando em consideração que quando se toma comumente as memórias e 

identidades coletivas nacionais como objeto de estudo, o procedimento crítico é o de 

chamar a atenção para o seu caráter de manipulação, de discurso ideológico, de prática 

homogeinizadora que deliberadamente escamoteia e esquece conflitos e diferenças, 

essas nossas reflexões se pretendem não um outro caminho, mas talvez uma outra 

postura para se pensar a construção dessas identidades e memórias.  

Isto é, se toda a memória é, em certa medida, uma construção ao mesmo tempo 

individual e coletiva (termos pensados não essencialmente, mas sempre em relação), e 

se processa num diálogo entre a lembrança e o esquecimento com vias à criação e 

manutenção de uma identidade, logo, não faz mais sentido acusar o “Estado”, ou os 

“grupos dirigentes” – que não ignoremos, são formados por indivíduos que não estão 

tão fora da “realidade social” como se pensa – por “forjarem” suas memórias dessa 

forma. Quando dizemos que a memória construída por um Estado é seletiva, 

homogeinizadora, que trás certas lembranças, mas que ao mesmo tempo é plena de 

esquecimentos, e quando nossa argumentação para por aí, estamos pressupondo que 

exista em algum lugar uma memória que não selecione, que seja desprovida de 

interesses, que reconheça todas as diferenças, que seja plena de lembranças, o que não 

acreditamos seja possível, ou viável, que nos diga o memorioso de Borges, ou os 

pensadores abortados de Nietzsche. 

 Assim, quando convidamos o leitor a pensar o percurso de construção de uma 

memória republicana em Natal no começo do século XX, que tomamos a partir do 

Obelisco aos próceres de 1817, que nos conduzirá, por sua vez, ao quadro, não 

queremos nos apoiar em categorias presentes em expressões como “manipulação da 

memória coletiva”, não desejamos tomar as instituições (o Estado, o Instituto Histórico, 

o Jornal Oficial etc.) como entidades apartadas da “sociedade” e que, “senhoras do 

tempo”, manipulam e constroem sempre deliberadamente uma memória que lhes é 

conveniente porque justifica a sua posição de dominação.
80

  

                                                             
80 Essa lógica é tipicamente “ideológica” e sobre ela nos deteremos mais adiante quando estivermos 

tratando do Instituto Histórico. Todavia, a esse propósito do discurso ideológico, nos recordamos de uma 

consideração muito afiada de Bruno Latour em seus Jamais fomos modernos, quando sugeria: “Vamos 

tomar como exemplo um empresário, procurando hesitantemente algumas peças, um concorrente 

qualquer tremendo de febre, um pobre cientista fazendo experiências em seu laboratório, um humilde 
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Argumentar e tomar uma memória coletivo-nacional como seletiva e manipulada 

não é mais explicação suficiente, uma vez que toda a memória, em certo sentido, 

também o é; a questão relevante, e é aí que a nossa proposta de trabalho se apresenta, é 

pensar “como” e que valores e relações pautam essa construção. Poderíamos por fim 

estabelecer que a idéia é pensar a partir dos rastros das relações, dos agenciamentos, das 

redes de conexões, dentro, por fim, de uma perspectiva “relacionista.”  

 

Sobre a deusa e a musa: Memória e História 

 

 Seguindo o nosso caminho de trato com a memória, nos propomos agora a 

discutir um pouco sobre a relação entre memória e história, e essa apreciação para nós é 

de fundamental importância: primeiramente, porque responde à necessidade de nos 

posicionarmos diante de uma questão de importância capital no campo do trato histórico 

e da discussão mais teórica sobre a memória; segundo, porque nos oferece a 

oportunidade de discutir os nossos referenciais teóricos sobre o tema; e terceiro, e mais 

importante, porque a relação entre a construção da memória republicana que 

pretendemos investigar a partir do Obelisco de 1917 e uma dada concepção de história 

enquanto ciência é um dos pontos fundamentais da nossa pesquisa – poderíamos até 

falar que se constitui numa espécie de argumento transversal das nossas discussões. 

 Para que comecemos a traçar as relações entre memória e história, é necessário 

deixar claro de antemão a que concepções de memória e de história estamos nos 

referindo. Vamos então dividir nossa breve discussão em dois momentos: Em primeiro 

lugar, trataremos da relação quase simbiótica entre memória e história no âmbito da 

formação dos Estados-Nação, sobretudo no período do século XIX; em seguida, 

identificaremos os argumentos que estabelecem a dissociação e até oposição entre esses 

                                                                                                                                                                                   
engenheiro agenciando aqui e ali algumas relações de forças favoráveis, um político gago e amedrontado, 

solte os críticos em cima deles e o que teremos? O capitalismo, o imperialismo, a ciência, a técnica, a 

dominação, todos igualmente absolutos, sistemáticos, totalitários. Os primeiros tremiam. Os segundos não 

tremem mais. Os primeiros podiam ser derrotados. Os segundos não podem mais. Os primeiros ainda 

estavam bem próximos do humilde trabalho das mediações frágeis e mutáveis. Os segundos, purificados, 
tornam-se todos igualmente formidáveis. [E conclui com a proposta que, inclusive, é a que pretendemos 

seguir] O que fazer, então, com essas superfícies lisas e preenchidas, com estas totalidades absolutas? 

Bem, virar todas elas pelo avesso, subvertê-las, revolucioná-las. Que belo paradoxo! Por seu espírito 

crítico, os modernos inventaram ao mesmo tempo o sistema total e a revolução total para acabar com ele, 

e a impossibilidade igualmente total de realizar esta revolução, impossibilidade que os desespera 

absolutamente! Não é esta a causa de muitos crimes de que nos acusamos?” (Latour, 1994;124). Ao final 

desse capítulo poderemos observar como essa “inversão” está também presente nos princípios da 

microsociologia de Gabriel Tarde e, portanto, de uma “sociologia das associações”, da qual o próprio 

Latour se considera herdeiro. 
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termos, levando em consideração uma dada idéia de história já do século XX, mais 

precisamente do pós-Primeira Guerra. 

 A história, quando se institui como disciplina no século XIX na Europa, parece 

guardar uma relação muito íntima com a memória. Por estar associada a uma idéia de 

ciência positiva, objetiva, ligada a uma noção de progresso e, portanto, de continuidade, 

a história se afinava com a “prática da memória” que, como vimos, opera justamente no 

sentido de definir coerências e marcar continuidades. Mas é sobretudo com o 

surgimento do Estado-Nação que essa relação se apresenta mais clara, pois a memória 

vai ser então mobilizada, por uma história instrumentalizada e oficial, para fundar uma 

das bases do Estado moderno, que se encontra justamente na definição dos limites de 

uma história nacional (Dosse, 2003;265.). 

 O historiador Pierre Nora já afirmava que a história que se identifica com o 

desenvolvimento nacional seria um meio de memória por excelência (Nora, 1993; 10). 

Desde os cronistas do final da Idade Média até os historiadores contemporâneos da 

história “total”, a tradição de pensamento e de produção histórica haveria se orientado 

como uma prática de memória, acreditando reconstruir um passado verdadeiro, sem 

lacunas, sem falhas e no qual, necessariamente, se encontravam as origens dos Estados 

modernos. Essa história-memória se constituía assim numa espécie de “evangelho da 

nação”, e o fato da disciplina histórica estar pautada na autoridade de “documentos 

originais” e de todo um arsenal científico do qual se municiou no século XIX, só servirá 

para reforçar seu poder de estabelecer criticamente a definição do que seria uma 

“memória verdadeira”. É ainda Nora que ao tomar o exemplo da III República na 

França, nos diz: 

 

História, memória, Nação mantiveram, então, mais do que uma 

circulação natural; uma circularidade complementar, uma simbiose em 

todos os níveis, científico e pedagógico, teórico e prático. A definição 

nacional do presente chamava imperiosamente sua justificação pela 

iluminação do passado. (Nora, 1993; 11).      

 

 Será precisamente essa relação entre memória e história que identificamos e que 

pretendemos explorar nas nossas discussões sobre a construção de uma memória 

republicana em Natal a partir do Obelisco de 1917 e do quadro de 1919. Como 

chegamos a mencionar, essa história-memória se constitui numa espécie de argumento 
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transversal, uma vez que parece atravessar todas as práticas de instituição de memória 

que analisamos, desde a produção do Instituto Histórico (refiro-me aqui mais 

especificamente às suas revistas), passando pela construção dos monumentos, pela 

consagração dos heróis, pelos discursos, pela organização das comemorações, pela 

relação com os objetos, enfim. Contudo, deixemos em suspensão por enquanto essa 

discussão, e voltemos para o nosso segundo momento da relação entre memória e 

história.  

 No final do século XIX e começo do XX, na Europa, a relação da história com a 

memória começa a se modificar, e essa mudança pode ser entendida de uma forma geral 

nos termos de um maior distanciamento por parte das ciências sociais em relação à 

memória, que então passou a ser considerada como objeto de investigação.
81

  

Um dos primeiros pensadores a refletir sobre a memória foi o filósofo francês 

Henri Bergson (1859-1941), cujo livro, “Matéria e Memória”, publicado em 1896, é, 

nesse sentido, significativo. Bergson, que mantinha um diálogo com as “ciências” de 

sua época,
82

 procurava articular as descobertas mais recentes nesses campos com a 

reflexão metafísica, se direcionando sempre no sentido de pensar para além da oposição 

entre empirismo e relativismo, ou seja, evitando acolher interpretações reducionistas.   

 Confrontando teses que afirmavam poder definir fisicamente o lugar da memória 

em nosso cérebro, Bergson estabelece uma divisão da memória em dois tipos: Uma 

“memória hábito”, que diria respeito à parte, digamos, sensório-motora do nosso corpo; 

e uma “memória-pura”, coestensiva da nossa consciência em relação à duração; desse 

modo, o passado sobreviveria de duas maneiras distintas, nos mecanismos motores, e 

nas lembranças independentes. Como bem observava Ricoeur em relação a essa divisão, 

é como se no caso da memória-hábito, o passado fosse efetivamente “ativado”, ligando-

se ou incorporando-se ao presente sem a mediação da distância, já no caso da memória-

pura, que ele chama de “memória-lembrança”, o acontecimento seria lembrando e 

“marcado” efetivamente como anterioridade.
83

  

                                                             
81 Segundo Nora, seria precisamente no fim do século XIX, quando o equilíbrio da tradição é abalado, 

que a memória aparece como objeto de reflexão em Bergson, Freud e Proust (Nora, 1993: 17). 
82 Referimo-nos aqui, essencialmente, as ciências que investigavam a fisiologia e as doenças vinculadas à 

memória, como a afasia, por exemplo.  
83 (Ricoeur Apud. Dosse, 2003; 279). Também segundo Connerton, “Bergson distingue duas espécies de 

memória: a que consiste no hábito e aquela que consiste em recordação. Dá como exemplo a 

aprendizagem de uma lição de cor. Quando sei a lição de cor diz-se que me “lembro” dela, mas isto só 

significa que adquiri certos hábitos. Por outro lado, a minha lembrança da primeira vez que li a lição, 

quando estava a aprendê-la, é a recordação de um acontecimento único que só ocorreu uma vez – e a 

recordação de um acontecimento único não pode ser inteiramente constituída pelo hábito, sendo 

radicalmente diferente da memória, que é um hábito. Isto leva Bergson a concluir que a memória de como 
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 Todavia, nesse momento das nossas discussões e dentro das intenções gerais 

nesse capítulo, a delimitação que mais nos interessa,
84

 na medida em que toma a 

memória como objeto específico de análise no campo das ciências sociais, é o do 

sociólogo durkheimiano Maurice Halbawchs. 

 É Halbawchs quem vai opor de forma precisa os universos da memória e da 

história. A primeira seria uma prática efetivamente vivida, instaurada na dimensão do 

sagrado, do afeto, da imagem, enquanto a segunda seria definida por seu caráter crítico, 

conceitual, problemático e laicizante; a memória como a vivência da continuidade e a 

história definida por uma temporalidade exterior, como a marca da ruptura; e essa 

divisão será em determinado momento tão sumária, irredutível, que nos conduzirá à 

visão de que a história só seria possível com o fim da memória (Dosse, 2003; 280). 

 Evidentemente que as considerações do sociólogo francês precisam ser 

ponderadas, uma vez que essa história a que ele se refere é uma história ainda de matriz 

positivista, como lugar da pretensa objetividade, da distância absoluta entre o 

historiador e seu objeto e, portanto, da não-implicação do sujeito histórico. Todavia, não 

podemos ainda nos posicionar ou muito menos abandonar as discussões sobre essa 

divisão, uma vez que ela vai ser a base de um texto referencial dentro das análises mais 

contemporâneas sobre a memória no campo historiográfico, o texto do historiador 

francês Pierre Nora sobre os “lugares de memória”.
85

 

 Nesse texto de 1984, Nora parte da divisão estabelecida por Halbwachs e 

estabelece que, muito longe de serem sinônimos, história e memória seriam termos 

antitéticos, ou seja, que em tudo se opõem. A memória estaria ligada a grupos que 

realmente a vivem e por isso, estaria aberta à sua dialética essencial, orgânica, entre 

lembrança e esquecimento, e, inconsciente de suas sucessivas deformações, estaria à 

                                                                                                                                                                                   
fazer alguma coisa é apenas a retenção de um „mecanismo automático‟ e de que esta „memória hábito‟ é 

radicalmente diferente da recordação de acontecimentos únicos, a qual constitui a „memória par 

excellence‟” (Connerton, 1999;26-27). 
84 As reflexões de Henri Bergson, colhidas em “Matéria e Memória” e em alguns artigos que foram 

consultados  referentes à sua obra de uma forma geral, nos despertaram enorme interesse e satisfação por 

apresentarem afinidades significativas com as nossas orientações teóricas mais gerais, sobretudo com a 

obra de Gabriel Tarde, de quem era amigo. Contudo, como essas constatações foram feitas num momento 
já adiantando do nosso trabalho e como ainda julgamos que nosso domínio sobre suas idéias é 

insuficiente, optamos por não explorá-las nessa dissertação e tão somente elencá-lo como um dos 

primeiros pensadores a tomar a memória como objeto de investigação. Nosso diálogo então, se dará 

essencialmente com Maurice Halbwachs e, sobretudo, com Pierre Nora. 
85 Referimo-nos aqui, especificamente, à introdução desse texto que foi traduzida e publicada na Revista 

de História. O livro na integra não pôde fazer parte das nossas referências nessa dissertação, primeiro pela 

nossa pouca familiaridade com a língua francesa, segundo pelo seu difícil acesso ao que se acrescenta seu 

volume considerável. Por esse motivo, estamos mais do que cientes das limitações de nossas análises a 

seu respeito. 
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mercê das utilizações, manipulações, latências e revitalizações. A história, por outro 

lado, se caracterizaria por ser uma reconstrução problemática e incompleta de um 

passado que já não mais é, uma representação desse passado que é experimentado 

essencialmente como distância, como ruptura, como alteridade. A memória efetiva 

instalaria a lembrança no sagrado, a história de lá a desalojaria, tornando-a sempre 

prosaica (Nora, 1993; 09).
86

 

 Para o historiador francês, dessa forma, a curiosidade mais contemporânea pelos 

lugares de memória (arquivos, monumentos, museus etc.) estaria ligada a um momento 

particular da nossa história, no qual uma forte consciência de ruptura com o passado se 

confundiria com a impressão de uma memória esfacelada, descolada, cujo sentido de 

continuidade somente residiria de maneira precária nesses “lugares de memória”.
87

 

 A distinção estabelecida com muita precisão aqui seria entre uma “memória 

verdadeira”, “social”, “intocada”, própria das sociedades ditas “primitivas”, que se 

atualizaria espontaneamente e conduziria de forma vivida ao passado das origens e do 

mito; e uma história que, por ser apenas vestígio e trilha e por fazer do passado 

mudança, parece nos condenar a um presente de esquecimentos. A memória seria um 

absoluto, a história só conheceria o relativo. 

 

No coração da história trabalha um criticismo destruidor da memória 

espontânea. A memória é sempre suspeita para a história, cuja 

verdadeira missão é destruí-la e a repelir. A história é deslegitimação do 

passado vivido. (Nora, 1993; 09). 

 

 Um dos sinais identificados por Nora como representativo desse “arrancar” da 

memória da história (que, como vimos, se complementavam no âmbito da história 

nacional), seria talvez o início de uma história da própria escrita da história, isto é, o 

início de uma consciência historiográfica. Aqui, teríamos uma subversão interior de 

uma história-memória para uma história-crítica, empenhada a “emboscar” a si mesma, 

                                                             
86Apesar do texto de Nora ter mais de vinte e cinto anos, a perspectiva que opõe de forma um tanto 

sumária memória e história, ainda é reproduzida, como podemos observar na distinção que faz Chartier, 

segundo o qual “A primeira é conduzida pelas exigências existenciais das comunidades para as quais a 

presença do passado no presente é um elemento essencial da construção de seu ser coletivo. A segunda se 

inscreve na ordem de um saber universalmente aceitável, “científico”, no sentido de Michel de Certeau” 

(Chartier, 2009;24). 
87 Nora, 1993;07. 
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descobrindo-se como uma “vítima” da memória e, portanto, tentando dela se 

desvencilhar. 

 O tempo dos lugares de memória seria assim justamente esse do 

desaparecimento de um universo de sentido que havíamos vivido na intimidade de uma 

memória, e os próprios lugares, não mais seriam que restos, marcas testemunhais de um 

outro tempo, o tempo das “ilusões de eternidade”. 

 

São os rituais de uma sociedade sem ritual; sacralizações passageiras 

numa sociedade que dessacraliza; fidelidades particulares de uma 

sociedade que amplia os particularismos (Nora, 1993; 13). 

  

 Assim, para Nora, quanto menos a memória é efetivamente vivida em seu 

interior, mas ela necessitaria de suportes exteriores, desses lugares tangíveis para se 

sustentar, delegando a eles o cuidado de se lembrar por ela. 

 Vamos agora refletir um pouco e considerar sobre as reflexões de Pierre Nora. 

Que fique claro, todavia, que nossa intenção nesse momento é a de exercitar nossa 

perspectiva em relação a um dos textos que tomamos como referencial, o que significa 

levar nossas discussões até o ponto em que acharmos conveniente, mesmo que a nossa 

conveniência não signifique necessariamente por um termo a essas discussões – aliás, 

como se isso fosse possível.  

  Antes de tudo, devemos reconhecer a excelência e pertinência da análise de 

Nora. Seu raciocínio é muito preciso e coerente ao estabelecer essa distinção a que se 

propõe, pois a história como procedimento crítico, que impõe distancia, realmente 

parece anular a possibilidade de uma memória da forma como já a definimos no começo 

do nosso texto, ou seja, vivida enquanto procedimento que estabelece continuidades e 

que marca origens. 

 O deslocamento que identifica entre uma história-memória vinculada ao Estado-

Nação, que aos poucos perde seu caráter identitário e sua vocação na transmissão de 

valores, e uma história-crítica que toma a memória como objeto de investigação dentro 

de um binômio diferente, o de Estado-Sociedade, é também muito interessante. A 

“nação” aqui não seria mais algo pelo que se luta, mas um dado, um fato, e aí a 

memória não mais estaria relacionada à criação e manutenção de um quadro unitário, 

que se pretendia representar a nação, mas por outro lado, se transformaria num 
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fenômeno mais socialmente múltiplo e privado (não seria mais a memória do Estado, 

mas do movimento operário, das mulheres, dos negros etc.). 

 Tomando a distinção que é estabelecida não é difícil se ver absorvido por seus 

argumentos, que se desenvolvem de forma bastante incisiva. Podemos até afirmar aqui, 

de forma corroborativa, que a nossa pesquisa se insere nessa idade historiográfica de 

que nos fala, na qual a memória se torna para nós não um dado óbvio, mas um objeto de 

uma história possível, e aqui, a importância não está mais nas ações que precisam ser 

memorizadas ou comemoradas, mas nos vestígios dessas ações e nos jogos dessas 

comemorações, não mais a afirmação e defesa de uma tradição, mas a forma como é 

construída e transmitida.  Não mais pretenderíamos celebrar a Nação, como coloca 

Nora, mas sim estudar suas celebrações.  

 Contudo, se diante do que expomos não podemos questionar os méritos de seu 

raciocínio, podemos nos posicionar sobre os princípios da divisão que estabelece. Antes 

de tudo, o que temos é uma essencialização, às vezes demasiado sumária, dos termos 

em questão. De um lado uma “memória” adjetivada de “pura”, “verdadeira”, 

“espontânea”, “viva”, que tendo sua última expressão na memória-nação parece se 

situar em algum passado ideal, de comunidades primitivas imaginárias; de outro, uma 

história ascética, crítica, distante, que (des)legitima, que (des)sacraliza, que sepulta o 

passado, que esvazia o presente. Se partirmos dessas adjetivações como dados, como 

fatos, não há como deixar de se explorar suas implicações, como muito bem faz Nora, 

alias. Mas se questionarmos as próprias adjetivações? Se colocamos em cheque, como 

temos feito, as distinções? Será que essa memória “pura”, “verdadeira” e “espontânea”, 

é realmente tão pura, espontânea e verdadeira? Será que essa história é bem sucedida no 

seu intento de dessacralização, objetivação e criticidade? Será que ela também não cria 

seus mitos?
88

 Será que também não está implicada numa memória? Será que na sua 

ânsia por marcar distâncias e rupturas, não acaba por se por cada vez mais implicada 

naquilo que estuda, marcando em outra dimensão as suas continuidades? 

 Quando estabelecemos divisões muito sumárias, é difícil não assumir, de certa 

forma, uma predileção por algum dos termos, e talvez o próprio ato de separar e 

generalizar seja artifício de alguma prévia predileção. Não é difícil observar isso no 

texto de Nora, pois como já dissemos, à memória sempre estão associados termos mais 

                                                             
88

 Michel Serres já nos alertava que “O mais belo mito contemporâneo é a ideia de uma ciência purgada 

de todo mito. [...]” (Serres,1999;169). 
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amenos, mais apelativos, mais comoventes, enquanto à história, termos frios e prefixos 

de negação; ora, se a memória é colocada de um lado como natural, pura e verdadeira, a 

história do outro, por lhe ser oposta, forçosamente só pode ser artificial, impura e falsa. 

A “memória” nos é apresentada como “afetiva”, “mágica” e “sagrada”, a história como 

“intelectual”, “laicizante” e “profana”.   

Poderíamos questionar ao historiador francês: se a memória verdadeira e pura 

era efetivamente “social”, “intocada” e se atualizava de forma espontânea, que 

descaminho levou à sua “contaminação”, à sua subtração por uma história-crítica? 

Como e porque razão sua dialética aparentemente tão natural foi, digamos, subvertida? 

Por fim, de onde vem essa história-crítica senão do seio da própria história-memória?
89

  

 O que estamos aqui querendo chamar a atenção é para o fato de que a divisão 

definida por Nora, embora nos seja útil, como ferramenta, para que estabeleçamos 

algumas discussões, precisa ela mesma ser discutida, ser questionada, uma vez que esta 

acabou no final das contas por ser tomada como um dado, como uma evidencia. Em 

outra medida, gostaríamos também de propor uma outra postura em relação às divisões, 

as distinções, uma proposta que não necessariamente coloque num passado sempre um 

ar de idealização romântica, enquanto tome o presente  em termos algo apocalípticos, 

como se estivéssemos nos tornando menos humanos. 

Embora seja nossa intenção trabalhar com uma dada nação-memória (para Nora 

a última encarnação da história-memória), que é, segundo o que acreditamos, o caso da 

construção de uma memória republica em Natal, no começo do século XX, de forma 

alguma pretendemos idealizá-la como se fosse algo melhor do que a relação distinta que 

temos hoje em relação à memória. Na verdade, isso seria absurdo, uma vez que, 

qualquer trabalho desse tipo, inclusive o texto do próprio Nora, seria impensável se, 

como ele estabelece, ainda “habitássemos a nossa memória”, se ainda a vivêssemos com 

                                                             
89

 Uma observação importante: A oposição que Nora promove, distingue de um lado uma memória que 

vive a continuidade e de outro uma história que pensa o descontínuo, a ruptura. Contudo, a ambos os 

termos ainda subjaz uma idéia de tempo que é moderna, e, portanto, linear, a mesma linha que está 

implícita nas noções de “progresso” e “decadência” – “progresso” no qual se agarrava a ciência positiva, 

“decadência” que parece ser a tônica do texto de Nora. Como bem colocava Serres “Que esse tempo seja 

cumulativo, contínuo ou entrecortado, ele continua sempre linear (Serres, 1999;78). Contudo, como já 

propomos na nossa introdução, perguntamos: e se redefinirmos a nossa idéia de tempo? Se tomarmos a 

relação entre passado e presente da maneira como François Dosse pensa a contribuição de Walter 

Benjamin para um novo regime de historicidade, ou seja, como uma relação que não passa mais pela 

simples idéia de sucessividade? (Dosse, 2003;189). E se presente e passado forem superpostos e não 

justapostos? E se forem simultâneos e não contíguos? Nesses novos termos, certamente, as questões que 

opõem história e memória deveriam ser redefinidas.  
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a naturalidade e com a espontaneidade de uma “identificação carnal do ato e do sentido” 

(Nora: 1993; 07). Se desde Bergson (para tomarmos uma referência de partida), não 

tivéssemos descritalizado a memória, não estaríamos aqui a ponderar sobre essas 

questões. 

 É importante ressaltar também que as reflexões mais recentes sobre as relações 

entre história e memória e sobre a divisão definida por Nora vem, justamente, 

apontando no sentido de diluir as fronteiras entre esses conceitos. 

 Primeiramente poderíamos fazer menção a François Dosse, que ao fazer 

referência à divisão estabelecida por Nora, nos diz que “a oposição tradicional entre 

história crítica situada no lado da ciência, e uma memória originária de fontes 

flutuantes, em parte fantasmáticas está em vias de transformação”, uma vez que de fato 

há uma reaproximação entre esses dois pólos, advinda de uma dupla problematização: 

De um lado, o caráter abstrato, conceitual e crítico da história, vem se modificando ao 

ponto de renunciar às suas pretensões cientificistas, e de outro, os estudos da memória 

permitem compreender melhor seu funcionamento tornando possível uma abordagem 

mais crítica (Dosse, 2003; 175). 

 Talvez uma análise ainda mais incisiva a esse respeito possa ser encontrada nas 

considerações de Meneses, para quem também se faz necessário matizar o “quadro 

apocalíptico” pintado por Nora. Aqui, temos estabelecida a princípio a distinção entre 

memória e história que, como também acreditamos, não podem ser confundidas, uma 

vez que a memória é “formação de imagem necessária para os processos de construção 

e reforço da identidade individual, coletiva e nacional”, enquanto a história é forma 

intelectual e crítica de conhecimento (Meneses, 1992; 21).  

Contudo, embora possamos atestar um divórcio entre memória e história, 

sobretudo depois que esta passou cada vez mais de uma história-narração para uma 

história-problema, também está claro, para Meneses, que as condições de gestão da 

memória “contaminam” a história na sua prática profissional.
90

  

Ora, levando em consideração que a disciplina histórica e o historiador não estão 

pairando sobre a sociedade como entidades abstratas, essenciais, metafísicas, ou seja, 

que ambos estão implicados na sociedade que compõe, seria até estranho imaginar que 

não sofressem as influências da gestação das memórias. Aliás, o fato de a história, 

                                                             
90 Concordamos com Meneses que exista uma implicação necessária entre memória e história, embora 

para nós o sentido que carrega a noção de “contaminação” não seja adequado para descrever essa 

implicação.  
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quando se afirmou como ciência positiva, ter se acreditado objetiva, exercitando a 

distinção moderna entre sujeito e objeto, não quer dizer que tenha logrado êxito nessa 

sua pretensão de não-implicação, e por esse motivo, talvez a memória não esteja “de 

novo” a “contaminar” a história, como nos diz Meneses, mas de fato nunca tenha 

deixado de fazê-lo. 

 Para finalizar esse nosso tópico, gostaríamos de deixar claro a nossa ciência de 

que as discussões que giram em torno da memória e da sua relação com a história ainda 

abrem campo para um número imenso de apreciações; desde o universo que nos é mais 

estranho da psicanálise e das ciências da cognição até textos mais propriamente 

historiográficos, sociológicos e filosóficos que tomam a memória como eixo de 

discussão. Entre essas referências, talvez a que nos faça falta nesse momento, por sua 

notoriedade hoje nesse universo de discussão, seja a que representa as contribuições de 

Paul Ricoeur, no texto em que analisa a memória sob a égide da fenomenologia, e 

promove um diálogo com uma análise epistemológica da história e uma hermenêutica 

do silencio.
91

 

 Contudo, embora ressentido por não explorar outras questões, estou convicto de 

que não o faço por razões bem precisas. Antes de tudo, porque julgo que meu domínio 

dessas referências é ainda insuficiente, e depois, por acreditar que a falta delas não 

incorre em prejuízo significativo para as nossas pretensões nessa pesquisa – que precisa, 

inclusive, cumprir prazos precisos. As referências que até aqui foram discutidas nos 

forneceram elementos interessantes para que pudéssemos nos situar no campo das 

discussões mais fundamentais, e para que exercitássemos nossa reflexão, tirando daí 

implicações importantes que vão estar presentes nas nossas discussões posteriores. 

 Em termos mais específicos, dado que trabalhamos com uma construção de 

memória no início do século XX, o que mais nos importa a partir desse momento é a 

relação entre história e memória que se insere na construção do Estado-Nação, aquela 

da qual nos falava Nora quando dizia que entre História, Memória e Nação havia uma  

circularidade complementar, uma simbiose em todos os níveis, científico e pedagógico, 

teórico e prático, uma vez que a definição nacional do presente chamava 

imperiosamente sua justificação pela iluminação do passado. Será esse tipo de relação 

que pretendemos discutir ao trabalhar com o nosso objeto. E para iniciar nossas 

considerações, elegemos como caminho, a instituição que, por excelência, vai ser a 

                                                             
91 O texto em questão é: RICOEUR Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP: Editora 

da Unicamp, 2007. 
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responsável pela construção, vinculação e manutenção desse trinômio história-memória-

nação, ao mesmo tempo em que se constrói fundamentada na reprodução desses 

mesmos termos: O Instituto Histórico e Geográfico. 

  

Instituto Histórico e Geográfico: “ator-rede” da história-memória-nação 

 

Tomar o IHG (de forma genérica, nesse primeiro momento) como um “ator-

rede”, para nos valermos de um princípio de raciocínio em desenvolvimento na atual 

antropologia da ciência, como vimos na nossa introdução, é entendê-lo como um 

elemento que, ao mesmo tempo em que pode ser tomado como uma “rede de relações” 

(modelo da instituição francesa, estatutos, regimentos, vinculação ao Estado, 

determinadas concepções de história, de geografia – e, de uma forma geral, de ciência –, 

reunião de terminada massa documental, recursos, membros, correspondentes, critérios 

de seleção, edição de Revistas etc.), também é um “ator” (que reuni documentos, que 

assume a tarefa de produzir uma história oficial, que veicula essa história através das 

Revistas, que toma iniciativa nos rituais comemorativos, nas homenagens, na 

construção de monumentos, que estimula a criação de outras agremiações etc.).
92

  

Nesses termos, o IHG se apresenta para nós nesse momento também como nó 

fundamental de articulação entre todas as reflexões que foram desenvolvidas até aqui e 

as que seguem depois dele, podendo ser tomado como uma espécie de ponto para o qual 

convergem as analises que propomos até esse momento e, ao mesmo tempo, como 

pondo de difusão das considerações que pretendemos explorar em seguida. Nossas 

discussões que até agora se desenvolveram, basicamente, a partir do monumento como 

objeto de memória e das reflexões que a própria memória nos propiciou, encontrão no 

Instituto, que tomaremos por enquanto assim de forma genérica, um lugar privilegiado, 

uma vez que é essa a instituição que vai assumir a responsabilidade de criar uma 

história-memória nacional, na qual os objetos tem, sem dúvida, um papel de grande 

relevância.  

Aqui também, como já observamos nas nossas discussões anteriores sobre a 

memória, as referências que utilizamos para abordar a temática do Instituto Histórico 

vão nos fornecer oportunidades para discutirmos alguns pontos que serão fundamentais 

para que possamos delinear a forma como pretendemos trabalhar com o nosso objeto. 

                                                             
92 Sendo importante observar que a separação dos termos por um ífem, “ator-rede” é apenas um recurso 

heurístico para chamar a atenção para a relação entre essas duas dimensões, que na prática são indistintas. 
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Por fim, toda essa apreciação sobre a instituição vai nos encaminhar para que possamos 

adentrar no âmbito mais específico do IHGRN (norte-rio-grandense) e das 

comemorações do ano de 1917, um dos pontos de convergência principais da nossa 

dissertação.  

Como bem já afirmava Guimarães em texto referencial sobre o Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, o século XIX na Europa foi marcado por um 

pensamento sistemático em relação à história.
93

 É nesse momento que o discurso 

historiográfico vai ganhando dimensões de cientificidade na medida em que a história 

vai se transformando numa disciplina que ocupa paulatinamente seu espaço no ambiente 

universitário. O que mais nos interessa nesse momento é que, nesse âmbito, o pensar a 

história vai estar eminentemente ligado a uma discussão mais ampla, àquela da questão 

nacional – como já tivemos oportunidade de indicar quanto tratávamos da memória. 

Dessa forma, essa tarefa de sistematização e disciplinarização está estritamente 

vinculada à construção da idéia de Nação. 

 No caso brasileiro, como já destacamos, o lugar privilegiado da produção dessa 

historiografia que vai articular história, nação e, inevitavelmente, memória, será o 

Instituto Histórico e Geográfico, e, da mesma forma que no ambiente europeu, será no 

momento de consolidação do Estado Nacional que vai se fazer visível o processo de se 

pensar a história brasileira de forma sistematizada. 

Teria partido da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN), fundada 

ainda por D. João VI, em 1827, e que se propunham a incentivar o progresso e 

desenvolvimento brasileiros, a ideia da criação de outra associação científica destinada a 

coligir, metodizar, publicar ou arquivar documentos necessários à história e geografia 

do Brasil. Essa instituição foi então fundada num domingo, 21 de outubro de 1838,
94

 às 

onze da manhã, quando numa sala do Museu Nacional, “reuniam-se 27 „ilustres 

cavalheiros‟ da sociedade local [...], com o fim de inaugurar um novo grêmio dedicado 

às letras históricas”.
95

 Chamar-se-ia, a exemplo de outras instituições européias, 

                                                             
93

 GUIMARÃES, Manoel Luís Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: O Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro e o Projeto de uma História Nacional. Estudos Históricos, Rio de Janeiro 1988/1. 
94 Entre 1837 2 1838, teriam sido criados outros dois elementos desse processo mais amplo de construção 

da unidade do Estado, o Colégio Pedro II e o Arquivo Público (Domingues, 1986;44). 
95

SCHWARCZ, Lilia K. Moritz. “Os guardiões da nossa história oficial”: os institutos históricos e 

geográficos brasileiros. São Paulo: IDESP, 1989 (Série História das Ciências Sociais, n° 9). p. 7.  
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sobretudo sob o modelo do Institut Historique de Paris, de “Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro”.
96

 

 Os primeiros estatutos da nova agremiação podem ser identificados como os 

definidores das principais diretrizes que vão orientar os trabalhos. Seriam estes: coletar 

e publicar documentos que apresentassem relevância para a história do Brasil, além de 

incentivar o ensino público e os estudos de natureza histórica. Marca desses primeiros 

estatutos é ainda a proposta de articulação com outras instituições congêneres, seja aqui 

ou no exterior, e a intenção de transformar-se numa espécie de centro que fosse capaz 

de canalizar informações sobre as diferentes regiões do Brasil, nas quais a criação de 

institutos seria estimulada. 

 A composição dessa história nacional, articulada a partir do IHGB, vai se dar 

sobretudo pela concessão de prêmios
97

 e organização e apoio de “expedições 

científicas” às várias regiões do país, no intuito de fornecer as bases para seu projeto 

mais amplo. Expedientes estes que tinham por objetivo registrar e tornar memorável 

uma imagem da Nação em todos os seus contornos (Guimarães, 1988;19-20). 

 

Foro privilegiado para se rastrear este projeto ambicioso é a revista 
trimestral publicada com regularidade pelo IHGB desde a sua fundação. 

Além de registrar as atividades da instituição através de seus relatórios, 

divulgar cerimônias e atos comemorativos diversos, as páginas da 

Revista se abrem à publicação de fontes primárias como forma de 
preservar a informação nelas contida [...], de artigos, biografias e 

resenhas de obras (Guimarães,1988;20). 

 

 Ao avaliarmos o conteúdo dessas revistas, percebemos no seu “complexo 

temático”, a predominância dos artigos de história, correspondendo a praticamente 

metade de todo o material e revelando as prioridades da Instituição; seguida pelos textos 

de geografia, que somariam 18% de todo o conjunto de artigos (tratando de questões 

territoriais e de demarcação de limites), e, por fim, pelas biografias, responsáveis pela 

                                                             
96

 Segundo Guimarães: “podemos pensar o Institut Historique de Paris como fornecedor dos parâmetros 

de trabalho historiográfico ao IHGB, e instância legitimadora, cuja chancela poderia dar um peso 

relevante e destaque a uma história nacional em construção, como a brasileira.[...] a escrita da história 

nacional tem assim os seus destinatários, não apenas no plano interno, como também no plano externo. E 

é nessas duas frentes que ela se constrói” (Guimarães, 1988;13). 
97 Não coincidentemente, o primeiro tema proposto para premiação, longo em fina de 1842, consistia na 

apresentação de um projeto de História do Brasil: “Como escrever a história do Brasil” (Domingues, 

1986;50). 
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eleição dos heróis nacionais, pela consagração das personalidades da época, e pela 

elaboração de toda uma “genealogia interna ao Instituto”(Schwarcz, 1989; 21-22).   

A partir dessas características mais amplas (e da mobilização de recursos – 

prêmios, expedições, documentos, publicações – nelas implicada), pudemos perceber 

que aqui, de uma forma geral, subjaz um grande projeto, precisamente aquele da 

construção de uma história nacional, o projeto de delinear um perfil para o que se 

pretendia fosse a “nação brasileira”; perfil esse que fosse capaz de definir, de dar corpo 

a uma identidade específica, que respondesse tanto a uma necessidade de integração 

interna, como a de uma afirmação diante das outras nações que lhe são contemporâneas. 

 Esse projeto de dar uma “cara” para a Nação vai assim se embasar em três 

dimensões básicas: a história, as biografias e a geografia, que, não por acaso, 

respondem, como vimos, pela quase totalidade dos artigos que são publicados na revista 

do Instituto. De fato, seria impossível tomá-las de forma separada, uma vez que a 

definição de uma história nacional está estritamente vinculada, nessa conjuntura 

específica, tanto à eleição e glorificação de personagens singulares que encarnam seus 

valores, como a uma dada delimitação territorial (são os documentos históricos que, 

inclusive, embasam a defesa dos limites geográficos).  

Contudo, para fins de análise, vamos nos deter na dimensão mais propriamente 

historiográfica da produção do Instituto, uma vez que é esse dimensão que mais nos 

interessa. 

 Assim, na medida em que tomamos a produção de uma dada história como 

nosso objeto, tentemos avaliar o que a define. Como já colocamos em momento anterior 

quando discutíamos aspectos referentes à memória, essa história do século XIX, se 

caracterizaria por ser, como nos definiu Nora, uma “prática de memória”, ou seja, 

representaria a definição de uma continuidade, cuja origem seria identificada em 

período remoto, lugar das origens; uma continuidade instauradora de uma linha que 

uniria de forma completa e irremediável passado e presente, e que atuaria no sentido de 

garantir uma coerência com fins de definir uma dada identidade. Frisemos, contudo, que 

esta “prática de memória” em particular guarda também sua especificidade, umas vez 

que afirma sua autoridade sob a égide da cientificidade, e da então decorrente, 

objetividade, sem esquecer, é claro, da dimensão correlata da crítica documental que 

fundamentava sua produção de conhecimento. 
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 Pensar a produção dessa história nas dimensões de uma “prática de memória” é 

fundamental para que entendamos a necessidade de criar uma história que esteja 

comprometida com a homogeinização e unificação de uma Nação, em detrimento de 

suas diferenças e dissensões. Torna-se para nós também significativo o fato de que em 

todos os Institutos dos quais tivemos informações,
98

 a maior parte dos artigos de história 

se remetem a períodos mais recuados, como os que se enquadram dentro da “história 

colonial”.
99

 De uma forma geral, por fim, tomar essa história como “prática de 

memória” é fazer um esforço de compreensão no sentido da necessidade a que ela 

respondia, qual seja, a de criar uma identidade para a Nação – criando assim a sua 

própria.   

Quando ainda o Instituto estava sob o Estado Imperial, entendemos o porquê de 

se pensar como continuador do império português. Ora, para além do fato de que os 

primeiros integrantes do instituto eram funcionários do Estado, nascidos ainda em 

Portugal, diante do intento de se criar e se manter uma unidade nacional se fazia 

necessário ancorá-la numa ideia de civilização européia, inclusive, para dar legitimidade 

a um estado independente e monárquico – um Estado monárquico que se pretendia 

civilizado não poderia identificar uma origem senão nos estados europeus.  

Da mesma forma, podemos estender essa compreensão para o Instituto na 

República, na qual vai se traçar um caminho de origem com a linha de um certo “ideal 

republicano”, que vai unir, por conseguinte (além do referencial exterior da Revolução 

Francesa e particularmente da III República), as revoltas nativistas, marcos como 1817, 

1822, 1824 e 1889, elegendo seus heróis e pondo em relevo movimentos republicanos 

que até então não passaram de notas de rodapé na história do Império. Poderemos ver 

esse tipo de processo de forma mais detida nas relações entre o Instituto Histórico do 

Rio Grande do Norte e a referência à Revolução Pernambucana de 1817, nos próximos 

capítulos.   

                                                             
98 Referimo-nos aqui ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; ao Instituo Arqueológico, Histórico e 

Geográfico, de Pernambuco; ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, da Paraíba e do Rio 

Grande do Norte. 
99

 Segundo Schwarcz, em relação às revistas do IHGB, “O primeiro aspecto a chamar a atenção é o 

grande número de artigos sobre história colonial. Assim, somando-se os diferentes períodos que vão do 

pré-1500 a 1808 [...], nota-se que esses correspondem a 40% do total de artigos recolhidos. Essa 

tendência estaria vinculada à concepção de história difundida no local, que, interessada em fundar mitos 

de origem conformadores da identidade nacional, buscava-os em momentos remotos da história do país, 

para dessa forma ganhar foros de legitimidade”. (Schwarcz, 1989;26). 
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 A grande questão aqui, como já frisamos nas nossas discussões sobre a memória, 

não é denunciar as “tramas” dessa história, mas entender suas relações diante das 

necessidades a que responde. E a necessidade aqui, como já colocamos, parece ser uma 

necessidade de memória, de identificação, que é dirigida, inevitavelmente, por aqueles 

que, nessa realidade, tem condições para tal, isto é, o Estado e as instituições, como o 

IHGB, sobre a responsabilidade de um “estrato” da sociedade que comumente se define 

como “elite”. 

 

Sobre Estado, instituições e elites 

 

Estados, instituições e elites são, portanto, identificados, dentro da bibliografia 

analisada sobre o IHGB (Guimarães, 1988; Schwarcz, 1989), como elementos que tem 

notadamente lugar de destaque. Vejamos primeiro a vinculação da referida instituição 

ao Estado, que se constitui num elemento básico nas discussões historiográficas sobre a 

agremiação. Fosse na Monarquia ou depois na República, é o Estado o grande 

financiador das iniciativas levadas a cabo pela instituição, afinal de contas, o Estado, 

como já bem afirmava Guimarães, consistia no “eixo central a partir do qual se lê a 

história do Brasil”.
100

 Esse ponto, aliás, tem sido normalmente tomado como 

significativo para se acusar o caráter “elitista” e “oficial” da produção dessa 

historiografia (como se esses adjetivos fossem negativos por condição), contudo, 

acreditamos que o ponto principal aqui seja chamar a atenção para a articulação, a 

associação entre Estado e Instituição na construção de uma história nacional; uma 

história que não é mero resultado das deliberações dessas instituições, mas que atua, 

dialogicamente, relacionalmente definindo os próprios limites das mesmas. 

Isto é, o “Estado”, como já indicamos, depende de uma história que defina os 

limites da sua nação, sem os quais ele não existe, da mesma forma que uma instituição 

científica, só pode se definir “brasileira” e, por conseguinte, “paulista”, “pernambucana” 

etc., se houver uma idéia do que seja Brasil – exploraremos a questão entre o nacional e 

o regional mais adiante. Logo, uma história nacional está necessariamente implicada 

                                                             
100 Segundo Guimarães, “cinco anos após a sua fundação, as verbas do Estado Imperial já representavam 

75% do orçamento do IHGB, porcentagem que tendeu a se manter constante ao longo do século XIX” 

(Guimarães, 1988;09). 
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num percurso no qual Estado e Instituto são elementos constituidores, mas também 

constituídos. 

 Se compreendermos que um Estado não preexiste nem pode preexistir à sua 

própria história (como uma concepção “ideológica” parece nos fazer crer), enxergamos 

não só a articulação entre Estado e Instituição, mas a própria produção de uma história 

nacional de outra forma: não mais a partir de categorias reducionistas e essenciais, mas 

a partir das associações que intentam criar identificações e coerências. A grande questão 

mais uma vez é fugir as essencializações e pensar sempre em relação, e nossa 

argumentação ao longo do trabalho com os nossos objetos vai tentar dar conta de 

mostrar que a constituição de Estados e instituições não pode ser desvinculada das 

redes, dos processos e dos percursos nos quais estes estão implicados.  

 Outro ponto correlato que cremos digno de discussão é aquele que incide mais 

precisamente sobre o caráter “elitista” da historiografia viabilizada pelo Instituto. Nos 

textos que já foram citados como referências, uma das bases do argumento é essa 

dimensão, digamos, de “classe”, que esse saber oficial comportaria. Todavia, 

precisamos sempre ter em vista que conceitos, como o de “classe”, assim como outros 

conceitos, são ferramentas, e se nos são úteis – e o são de fato – essa utilidade é 

limitada, pode ser negociada e não precisa ser aceita sempre de forma irrestrita. O que 

estamos querendo dizer é que não devemos tomar de forma gratuita a ferramenta pelo 

que ela representa. O conceito de classe e mais precisamente o de “elite”, por exemplo, 

parece dar conta de explicar esse grupo de pessoas que no final do século XIX e começo 

do XX, toma a direção na missão de dar uma feição para a nação brasileira.  

Todavia, o que acontece é que o conceito na pretensão de explicar generaliza em 

demasia, e “a elite” se transforma numa entidade abstrata cujos interesses parece ser 

necessário denunciar pelo trabalho crítico. Se consideramos que no final das contas 

estamos tratando de indivíduos (que tem interesses em comum, de fato, não por acaso 

estão imersos num projeto comum), indivíduos como outros, distintos sim, mas também 

semelhantes, entendemos que a “auto-afirmação”, a garantia de “legitimidade”, a 

construção de uma memória que lhe justifique uma condição presente ou almejada, não 

lhes são prerrogativas exclusivas, nem frutos de alguma espécie de dissimulação mal-

intencionada que seria própria desse estrato da sociedade.  
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Não estamos aqui, e que isso fique claro, negando que uma dada história 

nacional não assuma as feições e responda aos anseios comuns a um determinado 

grupo, nem que não seja produto de determinadas circunstância, também elas históricas 

– todas são –; mas denunciar essas características e tomá-las como único valor 

explicativo parece pressupor que seja possível a criação de uma história (ou de qualquer 

tipo de conhecimento) que, no final das contas, não responda a anseios de um grupo, e 

que se situe em algum lugar supra-histórico.
101

 Tomemos um exemplo mais preciso 

dentro das nossas referências. 

 No texto de Schwarcz, seguindo, ao que parece, o fio do argumento deixado por 

Guimarães, segundo o qual a produção do Instituto é marcadamente elitista, sobretudo 

no seu processo de recrutamento (que se daria por “relações sociais” e não por mérito 

específico), nos diz que, sob a capa da objetividade e os foros de “instituição cientifica”, 

na verdade esconder-se-iam interesses outros, de “classe”, havendo um projeto não só 

“científico”, mas também “ideológico”, ou melhor, um projeto científico que encobriria 

um outro, ideológico. Nos termos mais precisos do texto temos que um tal projeto “sob 

uma capa de neutralidade (que se resguardava em uma pretensa objetividade construída 

a partir de uma consciente seleção de episódios e vultos, e de um difuso patriotismo) 

encobria interesses imediatos” (Schwarcz, 1989;58). 

 Temos assim a construção de um argumento que denota uma prática tipicamente 

“ideológica”, na qual, sob a uma “capa da neutralidade”, pretensamente objetiva, a 

“consciente seleção de episódios e vultos”, “encobria interesses imediatos”, que seriam, 

no caso, tão essenciais quanto as exigências mais propriamente intelectuais. Aqui temos 

reiterada a distinção entre os “interesses imediatos”, que fazem alusão a interesses 

políticos e sociais de legitimação de uma dada condição, e aqueles “propriamente 

intelectuais” que, em tese, deveriam estar isentos de qualquer outra motivação que não 

fosse, puramente, “científica”.  

O grande ponto aqui, e é o que estamos tentando exercitar ao longo do nosso 

trabalho, é justamente questionarmos essa divisão e considerar que o que ela chama de 

“perspectiva ideológica” não se opõe a outra que se diga “científica”, uma vez que é 

precisamente desta que esse discurso que pretensamente busca autoridade e legitimidade 

                                                             
101

 Talvez essa “história isenta” só exista mesmo no universo das nossas fantasiosas pretensões 

“científico-acadêmicas”, do alto das quais denunciamos uma história na qual ignoramos estarmos 

irremediavelmente implicados. 
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encontra sua força; por outro lado, o que é tomado como “perspectiva científica”, não 

deve ser vista como destituída do que seria uma carga “ideológica”, isto é, de um 

conteúdo de interesses “sociais”, uma vez que a afirmação da própria ciência não é um 

fato óbvio que prescinda do que seria um “discurso ideológico”. 

 Essa distinção, que é recorrente dentro dos argumentos construídos ao longo 

desse último texto que analisamos, se apresenta ainda de forma destacada quando são 

feitas considerações sobre as biografias que, não sendo uma “atividade intelectual 

stricto sensu, eram antes empreendimentos classistas”.
102

 Perguntamos: o que seria uma 

“atividade intelectual stricto sensu”, da qual a autora se vale como instrumento 

comparativo? Existiria realmente uma atividade intelectual que, em certa medida, não 

estivesse vinculada a outros interesses que não aqueles “estritamente” intelectuais, 

considerando que estes existam?  

Por fim, a autora ainda considera que mesmo dentro da produção historiográfica 

dos Institutos Históricos ainda são os acontecimentos e os grandes personagens que 

ocupam o maior destaque, ou seja, também a produção da história parece ser um 

empreendimento “classista”. Contudo, não vemos por qual motivo devemos considerar 

esse fato como mais um “porém”, uma vez que é precisamente esse tipo de história dos 

eventos e dos grandes personagens que marcava a concepção do que se entendia por 

história então, e que estava em consonância com a construção de uma história nacional 

na qual o papel das biografias era, sem dúvida, fundamental. 

 Vejamos que o que está a embasar a argumentação sobre as quais nos detemos é 

uma dada concepção de “ciência” essencializada – no fundo estamos diante daquela 

divisão moderna que separou ciência e sociedade. Uma dada “revisão historiográfica” 

que se inicia no século XX, e, sobretudo, aquela da segunda metade do século, chegou à 

promissora conclusão de que o discurso historiográfico cientificista do século XIX, que 

pregava a imparcialidade, a objetividade, e a não-implicação, escondia de fato interesses 

outros – que ele era mais implicado do que supunha ou do que fazei crer. A questão é 

que essa mesma historiografia ainda acredita que essa “Ciência” com “C” maiúsculo 

exista em outro lugar (talvez no âmago daquelas tomadas como “ciências exatas”),
103

 e 

                                                             
102  Idem. 
103 Um exame mínimo do campo mais contemporâneo dessas ciências nos levaria a perceber que essa 

objetividade não existe lá. Poderíamos começar por citar já no começo do século XX a física relativista, e 

em seguida todas as teorias da auto-organização, a física do não-equilíbrio, mas para nos deter em 
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é esse um dos motivos que acabam por “desqualificar” o discurso historiográfico, como 

se sua subjetividade e contingência fossem um defeito.
104

  

Essa parece ser uma das bases que guia o raciocínio do texto que estamos 

analisando, ou seja: se em algum lugar existe efetivamente uma prática intelectual isenta 

de interesses “classistas”, então a existência desses interesses sob a “capa” de um 

discurso científico, no caso dos Institutos Históricos, precisa ser denunciada, trazida à 

tona – precisa ser, dentro da argumentação, enfim, um “porém”. Mas se a “Ciência” for 

também ela “social”? E se a cientificidade for um elemento de afirmação de 

determinados grupos? As comparações e as denúncias nesse caso precisariam ser 

revistas. 

 Esperamos que esteja  claro o exercício de reflexão que estamos desenvolvendo 

ao longo do nosso texto. Não é, nem nunca foi a nossa pretensão proceder numa 

descrição exaustiva nem numa explicação que busque provar alguma coisa. Nossa 

intenção é a de proceder num exercício reflexivo e explorar as possibilidades que advêm 

de um, digamos, deslocamento, de princípios teóricos, que vai encontrar abrigo 

finalmente na problematização dos nossos objetos. Esse exercício, o estamos fazendo 

desde que começamos tomando nosso monumento em sua materialidade, desde que, na 

temática da memória, tentamos problematizar os liames entre a memória individual e a 

memória coletiva, e entre a memória e a história. Na verdade, estamos procedendo 

assim desde as primeiras linhas desse trabalho.  

 Continuando nesse trajeto, nesse percurso, é nossa intenção agora considerar 

sobre mais um ponto que a reflexão sobre os Institutos Históricos nos permite discutir, 

sobre mais uma divisão, a saber, aquela que trata da distinção entre o “nacional” e o 

                                                                                                                                                                                   
exemplos mais contemporâneos e precisos, citamos Ilya Prigogine, autor de livros como “O fim das 

Certezas” e “As leis do Caos” (orientador e co-autor com a química e filósofa Isabelle Stengers), ou para 

fazer referência a um pesquisador que nos é mais próximo, podemos destacar Marcelo Gleiser, sobretudo 

em seu livro mais recente, intitulado “Criação Imperfeita”. 
104 Um historiador como Paul Veyne tentou encontrar uma solução para essa questão da implicação do 

historiador na produção do conhecimento histórico no intuito de, justamente, validar esse tipo de 
conhecimento, mas embora as suas intenções tenham sido boas, a solução para essa questão nunca vai 

poder ser indicada enquanto se tomar em comparação uma idéia de ciência (que validaria uma produção 

de conhecimento) que em algum lugar é realmente objetiva e que não-implicante. VEYNE, Paul Marie. 

Como se escreve a história; Foucault revoluciona a história. (capítulo 5). Isto é, enquanto não se superar 

uma perspectiva epistemológica de se analisar as ciências, como a de tomar com referencia dada a 

dicotomia entre sujeito e objeto, situar o problema do conhecimento no âmbito da “representação” (que 

implica uma distinção de base entre sujeito e objeto), e por fim, estabelecer princípios de demarcação 

entre ciência e não-ciência, com a consequência de destituir o não-científico de seu poder de questionar e 

interrogar os enunciados próprios do que é tomado como ciência. 
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“regional”. Discussão esta para nós de fundamental importância, na medida em que é 

um argumento reelaborado a partir da nossa perspectiva ao longo do resto do trabalho. 

 

Entre o nacional e regional 

 

Ainda no texto de Schwarcz, no qual temos a proposta de uma apreciação do 

Instituto Histórico e Geográfico não só na sua agremiação nacional, o IHGB, no Rio de 

Janeiro, mas também, de forma comparativa, com os institutos de Pernambuco (IAGP) e 

o de São Paulo (IHGSP), temos no eixo da argumentação utilizada para a comparação, a 

indicação de um problema que para nós é de suma importância, aquele da oposição 

entre “nacional” e “regional”. 

Depois de chamar a atenção para as características mais peculiares do IHGB 

(algumas das quais tivemos a oportunidade de expor), a autora se propõe a analisar 

primeiramente, e comparativamente, a agremiação pernambucana. 

Inaugurado ainda no Império, em janeiro de 1862, o IAGP (Instituto Histórico, 

Arqueológico e Geográfico Pernambucano) se constituiria, definitivamente numa 

agremiação que segue o modelo do IHGB, composto por uma “elite homogênea”, com o 

recrutamento baseado nas “relações sociais” e com o propósito maior de construção de 

uma história nacional. Detenhamo-nos sobre esse último ponto, que reflete talvez, como 

já vimos, a maior necessidade a que essa instituição respondia. Ao descrever as funções 

primordiais do estabelecimento pernambucano, temos: “De um lado, o trabalho de 

recuperação da história pátria; de outro, porém, a particularidade de uma associação que 

pretendia demonstrar a relevância do percurso pernambucano no interior dos destinos 

do país” (Schwarcz, 1989; 33) (grifo meu).  

Aqui identificamos uma questão. Dentro de um dos nossos princípios de 

raciocínio que nos leva a procurar pensar sempre em relação, definitivamente não é 

compreensível a razão deste “porém” utilizado pela a autora, uma vez que a definição 

de uma história nacional, a nosso ver, é inseparável de definição das regiões, sem as 

quais a própria “totalidade” não faz sentido. De fato, todo o esforço de homogeneidade 

comporta, necessariamente, a definição de especificidades, e no mais, todo “nacional” é 
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necessariamente também “regional”, não existindo global que não seja local – o próprio 

IHGB, embora encarne a nação, não deixa de ser carioca em certa medida. 

O argumento da “regionalidade” como um elemento distintivo e, aparentemente, 

em oposição ao nacional, continua, e o IAGP é tomado como uma instituição que 

“embora” buscasse ganhar espaços de legitimidade como agremiação irmã do IHGB, o 

que fazia era ressaltar a suas especificidades regionais. Contudo, precisamos ter em 

mente, voltamos a insistir, que definir sua “legitimidade” enquanto “irmã” do IHGB, 

não é, de modo algum, incompatível com a afirmação de suas especificidades regionais, 

aliás, muito pelo contrário, é sua condição, porque essa regionalidade não é uma 

entidade pura, mas tira seu significado da relação com o nacional. É daí que emerge seu 

valor – como todo valor, relativo.
105

  

Toda semelhança, segundo o argumento da autora, em relação à instituição 

nacional é assim contrabalanceada a todo o momento pela ênfase nessa “regionalidade”. 

Ao tratar dos episódios e dos heróis que ocupavam as páginas de história da revista do 

instituto pernambucano (como aqueles que se referem à expulsão holandesa ou à 

Revolução de 1817), a autora faz questão de dizer que o que importa é chamar a atenção 

para o fato de que esses momentos só foram ressaltados porque seriam reveladores do 

papel fundamental de Pernambuco na história nacional.  

A afirmação é pertinente, mas a questão é que dentro de seu argumento isso é 

tomado como um “apesar”. Contudo, de forma alguma é uma prerrogativa e muito 

menos um “defeito” da experiência pernambucana, até porque, o nacional e o regional 

só funcionam, como estabelecemos, se forem pensados em relação. Atentemos, mais 

uma vez para o fato de que, quando compramos a preço muito barato ou sem barganha a 

essencialização dos termos, nossa análise se processa criando dicotomias que não se 

sustentam a uma apreciação mais detida. A regionalidade pernambucana só faz algum 

sentido se inserida dentro de uma história nacional, e essa nacionalidade só se torna 

viável se puder congregar essas regionalidades. Essa idéia foi muito bem colocada por 

Oliveira (1996) que, ao trabalhar com o Instituto Histórico paraibano, afirma que só é 

                                                             
105

 Percebamos que mesmo que se tratasse de uma espécie de filial do Instituto “nacional”, ainda assim 

não escaparia à delimitação de “especificidades regionais”. A única possibilidade, extrapolando todas as 

possibilidades, era se o IAGP fosse o próprio IHGB, ou seja, idêntico a si mesmo, contudo, ainda assim a 

pretensão nacional estaria vinculada a uma definição local, no caso, da capital do Império. 
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possível explicar as diferenças entre os Institutos Históricos locais se não perdermos “a 

perspectiva da construção de uma unidade”.
106

 

No caso da apreciação do Instituto paulista, o procedimento argumentativo de 

Schwarcz é semelhante. Para que não nos estendamos nos diversos momentos que o 

texto nos proporciona a identificar e discutir essa questão, vamos nos deter em um mais 

representativo. Ao tratar do funcionamento da agremiação paulista, temos identificada a 

clara semelhança com o IHGB, no que concerne à freqüência e o teor das reuniões, às 

comissões, as publicações, e até mesmo à hierarquia interna. Contudo, vamos nos 

deparar novamente com mais um “porem”: “Mais uma vez, no entanto, a forma 

encobria particularidades, pois tanto as comissões como os temas de debate [...], eram 

majoritariamente ocupados por questões que diziam respeito a uma história ou geografia 

apenas paulista” (Schwarcz, 1989; 48-49) (grifo meu). 

 Percebamos que o cerne de toda a argumentação é, como já identificamos, a 

dicotomia entre o nacional a o regional, senão vejamos: “Mais uma vez, no entanto, a 

forma encobria particularidades”, quer dizer, apesar de se organizar de forma 

semelhante ao IHGB (que como já foi dito, não deixa de ser carioca), o Instituto 

paulista, por “debaixo do pano”, produzia a sua história local. Mas se considerarmos 

que a produção de uma história regional, vinculada a uma dimensão nacional, é o que 

precisamente constitui essa história nacional, a argumentação do parágrafo que 

acabamos de citar perde o sentido. 
107

  

                                                             
106 OLIVEIRA, Margarida Maria Dias de. INTREPIDA AB ORIGINE. (O Instituto Histórico e Geográfico 

Paraibano e a produção da história local). João Pessoa: Almeida Gráfica e Editora, 1996. 
107

 Permitam-me agora um exercício duplamente reflexivo, digo, um exercício de reflexão sobre as 

próprias discussões que estamos desenvolvendo aqui. Sem dúvida que elas parecem um pouco ásperas e, 

em alguns casos, irônicas talvez, contudo, se faz necessário não negligenciar o fato de que estamos 

trabalhando, no caso dos textos de Schwarcz e de Guimarães, com discussões historiográficas da década 

de 1980, no Brasil – muito coerentes com a perspectiva, sem dúvida importantíssima, que marcou a 

produção historiográfica de então no período de redemocratização. Todavia, também é preciso deixar 

claro que a minha postura aqui não poderia ser outra, justamente porque estamos a trabalhar com textos 

da década de oitenta, ou seja: diante dessas discussões, e em respeito à atitude que elas encarnaram, é 

necessário, como historiadores do século XXI, que nos posicionemos, que as coloquemos em questão, 
assim como fizeram com a historiografia que os antecedeu.  

Reproduzi-las tão somente, sem discutir seus termos e questionar suas argumentações seria uma falta de 

respeito não só para conosco, mas para com as pessoas que se propuseram em suas pesquisas a ir além 

daquilo que estava estabelecido – além, é claro, de ser um desperdício de tempo e de papel. No final das 

contas, não é a discussão em si que mais interessa, como se buscássemos alcançar uma interpretação 

definitiva sobre algo (sei que minhas discussões serão colocadas em crise – por mim mesmo, inclusive – e 

espero que assim se seja), mas o que realmente importa é a atitude reflexiva de ir além, de pensar 

diferente, de questionar os próprios pressuposto; é isso o que importa e é isso o que aprendo com os 

pesquisadores cujas argumentações e princípios teóricos pomos em questão.   
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Dessa forma, nossa intenção é ir além dessas distinções, tomando essas 

dimensões dentro de uma perspectiva de “implicação mútua”, dentro do qual 

pretendemos discutir o processo específico de memória sobre o qual nos debruçamos 

nesse trabalho.  

 Ao longo desses últimos tópicos, estivéssemos nós a discutir a produção de uma 

história-oficial, a pensar o papel do Estado e da sua vinculação com o Instituto 

Histórico, a elaborar discussões a partir de conceitos como os de “classe” e “elite”, ou a 

falar da relação entre o “nacional” e o “regional”, um outro conceito parece se insinuar 

em todas essas discussões (numas mais, noutras menos), nas quais quando em vez ele 

dá as caras, que, enfim, parece sustentar todas essas explicações que tentamos redefinir, 

estamos falando do conceito de “ideologia”. Gostaríamos que, antes de entrar no tópico 

sobre o IHGRN, pudéssemos nos deter um pouco sobre o que está implicado nessa 

noção. 

 

Ideologia: um conceito 

 

Para se avaliar uma teoria é necessário considerar tanto a 

ignorância que ela impõe, quanto o conhecimento que ela 

propõe. 

Marshal Sahlins. 

 

Para essas nossas considerações, tomemos um texto em particular por sua 

relevância no âmbito da produção historiográfica sobre o período republicano, e por sua 

pertinência para com as intenções mais específicas do nosso trabalho. Estamos aqui nos 

referindo ao A Formação das Almas, de José Murilo de Carvalho.
108

  

Nesse trabalho do historiador mineiro, nós adentramos propriamente nas 

discussões sobre a construção, ou melhor, sobre as lutas pela construção de um 

imaginário republicano. Partindo da constatação da inexpressiva participação popular na 

proclamação do novo regime e da derrota dos esforços de participação nos anos 
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 CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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seguintes (analisados no seu livro Os Bestializados), o autor se questiona sobre os 

modos pelos quais o regime se legitimou e justificou. Como eixo básico de sua 

argumentação estará a noção de ideologia, como justificação racional da organização do 

poder. Suas conclusões se direcionam no sentido de mostrar os aspectos de uma 

“Republica que não foi”, que não foi capaz de construir nem um imaginário próprio e, 

através da análise iconográfica propostas pelo autor, muito menos uma identidade 

republicana. 

 Com relação a esse texto, chamemos a atenção, primeiramente, para os aspectos 

positivos que contribuem para as nossas discussões. Devo registrar antes de tudo que o 

livro foi para mim bastante inspirador, sendo um dos que mais me estimulou a discutir 

questões referentes ao período republicano e aos aspectos de “construção simbólica”. A 

proposta de Carvalho é, basicamente, a de decifrar o que seria a mitologia e a 

simbologia de um sistema político, e nessa sua tentativa de avaliar as visões da 

República expressas por essa mitologia, o autor se revela um verdadeiro hermeneuta das 

formas, interpretando símbolos, imagens, mitos e alegorias. Assim, seu exemplo é para 

nossa proposta um ponto de referência fundamental, uma vez que nossa intenção, 

voltada para a discussão do monumento, do quadro e da memória, será justamente 

trilhar os caminhos de uma análise semelhante – embora com uma postura diferente.  

Outro ponto de contato está presente na sua consideração de que por meio do 

imaginário não se pretende atingir só as mentes, mas de modo especial, o coração, ou 

seja, as aspirações, os medos e as esperanças de um povo, definindo suas identidades e 

objetivos, definindo seus inimigos, organizando seu passado, presente e futuro. 

Consideração esta que é por demais pertinente com as intenções presentes nas práticas 

que instituem os monumentos e as memórias. 

 Contudo, toda a sua análise, como já colocamos mais acima, se estrutura sobre o 

conceito de “ideologia”, e é sobre essa perspectivas que gostaríamos de nos deter agora.  

 Carvalho coloca de forma bem explícita a sua intenção de utilizar esse conceito 

uma vez que, segundo ele, esse é o “instrumento clássico de legitimação de regimes 

políticos no mundo moderno” (Carvalho,1990;09). Todavia, não existe uma 

explicitação sobre o que o autor entende precisamente por “ideologia”, isto é, não existe 

uma discussão sobre esse conceito, o que a nosso ver incorre em alguns riscos. 
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 Se, de um lado, o conceito não é especificamente definido, e por outro não 

consideramos a possibilidade do autor ter feito uma confusão que se tornou lugar-

comum entre “ideologia” e “ideário”, colocamo-nos no direito, digamos, “autorizados”, 

a tomá-lo na sua acepção teoricamente mais bem acabada e difundida, que é aquela 

elaborada dentro das formulações do pensamento marxista, segundo o qual, a 

“ideologia” não é um conjunto qualquer de idéias (o que pressupõe, aliás, o conceito de 

ideário), mas sim um ideário histórico, social e político que ocultaria a “realidade”,  

respondendo a uma função específica, qual seja, a de assegurar a manutenção da 

exploração econômica, da desigualdade social e da dominação política, isto é, seria uma 

espécie de mascaramento da “realidade social” que permitiria a legitimação da 

exploração e da dominação.
109

   

Dessa forma, a perspectiva que fundamenta o conceito pressuporia a existência 

de uma “realidade verdadeira” (no caso a verdade da exploração de classes), por sobre a 

qual a prática ideológica atuaria forjando um discurso. Essa parece ser precisamente a 

perspectiva de Carvalho, pois quando ele delimita seu “tema central” como sendo a 

proposta de investigar como as ideologias da elite entram em conflito pela redefinição 

do que chama de “imaginário popular”, parece estabelecer de forma precisa a distinção 

entre uma “elite”, de um lado, manipuladora de símbolos no intento de legitimar a sua 

condição, e, de outro, o “povo”, agente cuja única iniciativa era reagir às imposições 

que em tese lhe vinham “de cima”.  

O autor parte da suposição de que, por não ter havido participação “popular” na 

instauração do regime, este, na pessoa abstrata de uma “elite”, precisava se legitimar e, 

para além da força, se fazia necessário valer-se de outros recursos, recursos estes que 

tocassem os corações daqueles que se precisava manipular. Todavia, não acreditamos 

que a falta de participação no movimento seja sinal de total alheamento da população 

em relação aos ideais republicanos, nem que, por outro lado, as elites não estejam 

implicadas nas afetividades que veiculam através dos símbolos que propagam, até 

porque ambos não habitavam mundos totalmente distintos.  

Tentemos ser mais claros, para que não se gerem mal-entendidos. Quando 

olhamos sob a lente da “ideologia”, compramos a ideia de que numa espécie de plano 
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 CHAUI, Marilena de Souza. O que é ideologia. 2. Ed. São Paulo: Brasiliense, 2001. (Coleção 

primeiros passos; 13). 
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“supra-social”, reside uma “elite” que, senhora do tempo, manipula símbolos para 

redefinir o que o autor chama de “imaginário social” (como se ela mesma, em certa 

medida, não integrasse esse social); de outro, teríamos o “povo”, essa outra abstração 

tão largamente utilizada, quando mal definida, que seria o portador de algum imaginário 

particular, vindo não se sabe bem de onde, e que estaria a mercê do discurso elitista, 

discurso que visa cooptá-lo para seus interesses (da “elite”) enquanto faz com que este 

se esqueça da “realidade” de sua condição de explorado e de dominado. 

Essa forma de encarar e realidade que está implicada no conceito “ideologia” 

acaba por perpassar outras tantas análises historiográficas, algumas de forma menos 

incisiva, outras sustentando toda a argumentação. Como exemplo mais próximo da 

nossa realidade de pesquisa, para além dos textos sobre o Instituto Histórico e 

Geográfico que já discutimos, poderíamos citar o Projeto de Pesquisa no Departamento 

de História da UFRN, sob a direção do professor Almir Bueno, intitulado “República e 

Legitimidade: a construção do imaginário republicano no Rio Grande do Norte (1889-

1930).
110

 Neste, segue-se justamente a orientação proposta pelas reflexões que são 

desenvolvidas por José Murilo de Carvalho, para proceder na compreensão da 

experiência republicana no Estado do Rio Grande do Norte. Mas fiquemos apenas nesse 

exemplo, pois elencar aqui todos os textos que apresentam “perspectivas ideológicas”, 

ou que se valem do conceito de forma indiscriminada, seria sobrecarregar demais essa 

nossa breve apreciação. 

No final das contas, o que estamos querendo destacar é que tanto o conceito de 

“classe” e de “elite”, quando o de “ideologia”, são apenas ferramentas e, como já 

dissemos, não devemos confundir a ferramenta (como abstração que é), por aquilo que 

ela tenta dar conta. E se são ferramentas, são também opcionais, e se o são, optamos por 

não usar essas em específico, e isso por motivos precisos: porque não acreditamos que 

exista uma “realidade” (extra-discursiva) que seja mascarada por um “discurso”, uma 

vez que entendemos que um discurso é ele mesmo uma realidade, além do que, 

seguindo nosso princípio de pensar em relação, “discurso” e “realidade” não são 

                                                             
110 Entre os trabalhos que nasceram desse projeto, citamos: CARVALHO, Consolação Linhares de. A 

construção do passado republicano norte-rio-grandense e a historiografia. Monografia de graduação, 

Departamento de História/UFRN, 2006; RIBEIRO, Verbena Nidiane de Moura. Datas comemorativas e 

imprensa: a construção de uma memória republicana no Rio Grande do Norte (1890-1896). Monografia 

de graduação, Departamento de História/UFRN, 2006. Devemos ressaltar aqui que, tanto o Projeto de 

Pesquisa de uma forma geral, quanto os trabalhos aqui citamos se mostraram de grande relevância para a 

historiografia sobre o regime republicano no Estado. 
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entidades essenciais e, portanto, não podem ser pensadas de forma separada – não há 

realidade que não seja mediada por um discurso (no campo da ideologia ela é mediada 

pelo discurso da exploração de classe), assim como não há discurso que não se remeta a 

uma realidade, sendo ele também uma realidade em sua materialidade, uma “coisa entre 

coisas”, como diria Albuquerque (2007; 33-34). 

Optamos por não usar o conceito também por não nos familiarizarmos com uma 

história de “mocinhos” e “bandidos”, na qual o membro da elite é sempre dissimulado, 

mal-intencionado e egoísta, enquanto o povo é inocente, oprimido e puro. Que não 

pareça que estamos afirmando que os pesquisadores que se ancoram nesses conceitos 

cheguem a essas extrapolações, mas parece inegável que seus princípios conduzem a 

isso. 

  

Parada estratégica I 

 

Depois de percorrido já caminho considerável de discussões, talvez seja a hora 

da nossa primeira parada estratégica – estratégica para que possamos tomar um pouco 

de fôlego antes de prosseguir. Hora de consultar o mapa das nossas intenções e avaliar o 

caminho que percorremos até aqui e aquele que vislumbramos adiante, em função, é 

claro, dessas mesmas intenções. Por fim, momento de discutir algumas noções e 

conceitos específicos que pautam a perspectiva a partir da qual estruturamos o nosso 

trabalho. 

Como nos propomos nesse primeiro capítulo, a ideia era iniciar nosso caminho a 

partir do Obelisco, entendido como “monumento intencional”, materialidade que nos 

constrange e incita nossa curiosidade nessa coisa fluida que chamamos de presente, 

nosso ponto de partida. Foi o que fizemos. Iniciando pelas considerações fundamentais 

sobre a dimensão material do monumento e sobre a sua relação com uma espacialização 

da memória, nos encaminhamos para discutir questões referentes à própria ideia de 

memória que o monumento encarna. Nesse percurso exercitamos nossas reflexões 

filosóficas por sobre algumas divisões, como aquelas entre indivíduo e coletivo e entre 

história e memória.  
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Essa mesma postura se voltou ainda, quando tomamos o Instituto Histórico 

como objeto privilegiado, para a questão da divisão entre o nacional e o regional, e para 

a insuficiência de alguns conceitos como os de “classe”, de “elite”, de “Estado”, que 

expressam seus limites à medida em que são considerados como unidades coerentes e 

essenciais, se constituindo como categorias explicativas que são tomadas 

aprioristicamente. Esses conceitos, por sua vez, estariam implicados no que 

identificamos como “perspectiva ideológica”, sobre a qual nos detivemos brevemente 

no nosso último tópico.     

Acreditamos que um ponto fundamental deve ser posto em relevo diante desse 

nosso “resumo da ópera”, e este se refere precisamente ao fato de que essa perspectiva 

que marca de forma transversal as nossas discussões está orientada pelos princípios que 

estruturam a nossa proposta filosófica. 

Numa dimensão mais precisa do nosso raciocínio, quando questionamos as 

divisões entre indivíduo e coletivo, entre história e memória, ou entre nacional e 

regional (esta última implicada na distinção entre o global e o local), estamos nos 

valendo de uma noção, tomada de empréstimo das discussões de Bruno Latour e 

sistematizada por Isabelle Stengers,
111

 denominada de “princípio de irredução”, que 

tomaremos por “princípio de irredutibilidade”, para fazer uma tradução mais precisa.
112

 

Essa noção, basicamente, estabelece um princípio de raciocínio que procura, como o 

vocábulo pressupõe, desconfiar das reduções.  

Isto é, quando tomamos o indivíduo distinto do coletivo, a história da memória, 

o nacional do regional (ou outras divisões como as que opõem filosofia e ciência, 

natureza e cultura, sujeito e objeto etc.), o que estamos fazendo é reduzindo os termos a 

si mesmos, essencializando-os e, portanto, tomando-os como entidades transcendentes 

que, no caso, se opõem. De outra forma, a redução pode ser entendida quando 

reduzimos a explicação de determinado objeto de análise a uma única dimensão, por 

exemplo, quando reduzimos a construção da memória com a qual trabalhamos (na qual 

estão implicados a criação de mitos, objetos, uma concepção de história, a definição de 
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O texto em questão é STENGERS, Isabelle. A Invenção das Ciências Modernas. São Paulo: Editora 

34, 2002. Livro dedicado a Bruno Latour. Stengers, química e filósofa belga, é incluída por Fançois 

Dosse no âmbito galáxia dos discípulos de Michel Serres (Dosse, 2003;37) (ver tópico “Uma química no 

país das ciências humanas, p. 37-41). 
112 A questão da opção pela mudança dos termos está condicionada ao simples fato de que o termo 

“irredução” não consta nos dicionários que consultamos. 
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instituições, rituais específicos, conceitos estéticos etc.) ao que seria uma dimensão 

estritamente “política”, expressando nada mais que um projeto cuja aposta seria o 

“poder”, protegido por uma ideologia, notadamente mentirosa, que conseguiria impor 

suas crenças particulares como verdades universais – o que consiste, basicamente, na 

perspectiva ideológica que discutimos.
113

  

Percebamos, por fim, o quanto essa perspectiva reducionista é perniciosa, pois, 

uma vez que em nosso trabalho pretendemos afirmar relações outras nesse processo de 

construção de memória, que não necessariamente se restringem a uma lógica 

econômica, ou política, num sentido tradicional, na “forma de raciocinar reducionista” 

isso implicaria dizer que estamos defendendo uma certa transcendência desse processo 

de construção de memória em relação à condicionantes econômicos ou políticos (como 

se a fabricação da memória lhe fosse independente), o que de forma alguma é o que 

defendemos. 

 

A irredução significa portanto desconfiança em relação ao conjunto de 
“palavras” [ simulacros como objetividade, racionalidade, realidade, 

ideologia, luta de classe, verdade, progresso, capitalismo, modernidade 

etc.] que levam quase automaticamente à tentação de explicar 
reduzindo, ou de estabelecer uma diferença entre dois termos que os 

reduza a uma relação de oposição irredutível. Em outros termos [...], 

trata-se de aprender a utilizar as palavras que não dão, como por 

vocação, o poder de revelar (a verdade por detrás das aparências) ou de 
denunciar (as aparências que ocultavam a verdade). (grifos meus) 

(Stengers, 2002; 27).  

 

No final das contas o que está subjacente a toda essa discussão que parte do 

“princípio da irredutibilidade” é a proposta de uma inversão de perspectiva e, portando, 

de abordagem, assim como estabelecido no último tópico da nossa introdução, que 

procura não mais pensar a estrutura, mas sim o processo, não mais a substância, mas 

sim a relação. Proposta esta que está implicada diretamente naquilo que foi definido 

como “relacionalismo”, que nos levou as formulações da “Teoria Ator-Rede” (TAR), e, 

                                                             
113

 Nosso trabalho se apresenta como uma alternativa possível para ir além de uma dimensão meramente 

“política” num sentido tradicional, a partir justamente da nossa perspectiva de um social ampliado. Para 

uma discussão sobre a construção de memórias para além da referida redução meramente política, ver: 

CONNERTON, PAUL. Como as sociedades recordam. Trad. Maria Mamela Rocha. 2. Ed. Oeiras, 

Portugal, Celto editora, 1999. 
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por fim, à perspectiva de uma “sociologia das associações”, inspirada na análise 

microssocial de Gabriel Tarde, em oposição a uma “sociologia do social” – que parte 

justamente de uma essencialização do “social” e, portanto, de uma metafísica, de um 

princípio moderno de redução.  

De fato, no universo da nossa proposta relacional, que se vale do “princípio de 

irredutibilidade”, dentro das formulações da TAR, a inspiração nas formulações de 

Tarde se revela fundamental por dois aspectos: primeiro por pela sua proposta de pensar 

o social não como substancia, mas como relação; segundo, pela contribuição que 

representou a renovação que promoveu na teoria monadológica de Leibniz. 

Como nos apresentam Deleuze-Guatari, Gabriel Tarde é o responsável pela 

elaboração de uma teoria sociológica particular que se afasta de forma significativa das 

bases tradicionais da sociologia durkheimiana, e isso basicamente no seguinte sentido: 

se para Durkheim o objeto privilegiado são as grandes “representações coletivas”, frutos 

de uma “consciência coletiva”; para Tarde, o objeto privilegiado seria justamente o que 

essa “consciência” pressupõe sem explicar, isto é, a similitude de muitos indivíduos. 

Assim, ao invés de vincular ou derivar o estudo do social das grandes representações 

coletivas, Tarde prefere investigar as pequenas engrenagens que compõem os vínculos 

sociais (através das pequenas imitações, oposições e invenções), e será justamente por 

meio dessa dinâmica, digamos, “microssocial” – numa espécie de caminho inverso – 

que ele vai introduzir o problema da subjetividade no campo das preocupações 

sociológicas.  

 

O que Tarde reprovara em Durkheim era justamente a tentativa de criar 

um estudo sobre o social baseado em um tipo de “mitomania” 

metafísica ao falar de “consciência coletiva” ou “alma de grupo”, sem 
que se pudesse interrogar sobre a materialidade e sobre a precisão de 

tais conceitos. Espécie de autor anônimo e abstrato, todo organizador à 

forma de um Deus cartesiano, que se desdobraria coercivamente sobre 
os comportamentos subjetivos. É como se as relações sociais 

independessem de cada um dos relacionados. Para Tarde, aí está o 

grande passe de mágica promovido por Durkheim. Se a produção do 

social está destacada da produção das subjetividades, é como se a 
sociedade estivesse sustentada no ar. Portanto, o que há para Tarde são 

subjetividades em relação, em sobreposição, agenciadas, relacionadas, 

de maneira específica. O que será de extrema importância é, justamente, 
a necessidade de precisar essa lógica relacional das subjetividades; 

lógica escorregadia, imprecisa, que traz, como diz Tarde, o ilógico em 

seu coração (grifos meus) (Themudo, 2002: 08).  
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 A grande questão é que, diferentemente de Durkheim, para quem o social era 

uma realidade sui generis, para Tarde, como vimos, a palavra “social” tem um 

significado peculiar, uma vez que não corresponderia a uma dimensão específica da 

realidade ou uma espécie de zona ontológica particular reservada unicamente aos 

homens, mas o social designaria toda e qualquer espécie de “associação” deixando 

dessa forma de ser pensado como substancia para ser pensando sempre como relação 

(Tarde, 2007:21). 

 O outro ponto que, no nosso entendimento, relaciona Tarde à TAR e, por 

conseguinte, às nossas pretensões nesse trabalho, diz respeito à renovação que ele 

empreendeu na teoria monadológica de Leibniz,
114

 renovação esta que consistiu 

basicamente na abertura das mônadas, até então consideradas unidades fundamentais 

fechadas.    

 Na obra de Leibniz, podemos entender a “mônada”, grosso modo, como a 

substância elementar da Natureza, isto é, uma vez que podemos identificar 

“compostos”, far-se-ia necessário identificar as substâncias simples que o compõe que, 

no caso, seriam as mônadas, espécie de “verdadeiros átomos da natureza”. Essas 

unidades primeiras teriam qualidades específicas que as diferenciariam umas das outras, 

definindo um campo de heterogeneidades, uma complexidade interna que explicaria a 

complexidade imanente dos sistemas compostos.
115

  

 Nesse universo de diferenças irredutíveis (presentes não só entre as mônadas, 

mas também numa tendência a uma mudança interna dentro das mesmas), o que guiaria 

o processo evolutivo de diferenciação, seria uma espécie de “razão suficiente”, uma 

“força metafísica”, Deus; o que acabaria implicando, de qualquer forma, numa 

harmonia pré-estabelecida; harmonia que responderia pela ordenação das mônadas, 

consideradas como autônomas em sua interioridade fechada. Como diria Deleuze: 

 

                                                             
114 Segundo Themudo, “Se podemos identificar algo que seja capaz de nos fornecer um fio condutor para 

desvendar a lógica que sustenta as ideias sociológicas de Tarde, certamente a obra filosófica de Leibniz se 

apresenta como uma grande opção. Leibniz se apresentou a grande âncora de sustentação das reflexões 

filosóficas do sociólogo francês” (Themudo,2002;31).  
115

“É a qualidade desses elementos e sua importância na dinâmica dos conjuntos que irá marcar uma linha 

de separação com a epistemologia positivista. É o heterogêneo e não o homogêneo que habita o coração 

das coisas” (Themudo, 2002;35).  
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[...] elas não atuam umas sobre as outras, não tem correlação horizontais 

entre si, não tem relações intramundanas, mas somente uma relação 

harmônica indireta, [...] elas „entre-expressam-se‟, mas sem que se 
captem mutuamente (Deleuze,1988.124. Apud. Themudo, 2002;37). 

  

É nesse ponto que Tarde incidirá sua contribuição. E isso se dará na medida em 

que, diante das questões que são postas no sentido de entender a lógica de um mundo 

que produz ordem diferenciando-se e que se diferencia ordenando-se, sem, é claro, 

admitir a hipótese leibniziana de “Deus”, ou a racionalidade científica de leis universais, 

Tarde vai “abrir” as mônadas que, em Leibniz, segundo ele, eram “sem portas nem 

janelas”, concebendo-as abertas, interpenetrando-se, em vez de serem tomadas 

exteriores umas às outras”.  

 

Em um sistema monadológico ou atomista qualquer, todo fenômeno é 
uma nebulosa de ações emanadas de uma multiplicidade de agentes que 

são como pequenos deuses invisíveis e inumeráveis. Esse politeísmo, ou 

ainda, esse miriaeísmo, deixa inexplicável o acordo universal, mesmo 

que imperfeito, dos fenômenos. Se os elementos do mundo nasceram à 
parte, independentes e autônomos, [...]; não se sabe por que um grande 

número dentre eles, senão todos, parecem ser cativos e sujeitados, tendo 

renunciado a essa liberdade absoluta que implica sua eternidade; enfim, 
não se sabe por que a ordem, e não a desordem é, inicialmente, a 

condição primeira da ordem, a concentração crescente, e não a 

dispersão crescente, resulta de suas relações. Aqui também parece ser 
preciso recorrer a novas teorias. Como complemento de suas mônadas 

fechadas, Leibniz faz de cada uma delas um quarto escuro no qual o 

universo inteiro das outras mônadas se pinta em tamanho reduzido 

através de um ângulo especial; e, além disso, ele precisou imaginar a 
harmonia preestabelecida, da mesma maneira que, como complemento 

de seus átomos errantes e cegos, os materialistas tiveram de invocar as 

leis universais ou a fórmula na qual caberiam todas essas leis, espécie 
de comando místico ao qual todos os seres obedeceriam e que não 

emanaria de nenhum ser, espécie de verbo inefável e ininteligível que, 

sem jamais ter sido pronunciado por ninguém, seria, no entanto, sempre 
e em todos os lugares escutado.[...] Tantas características, tanto 

mistérios que aprisionam sigularmente o filósofo. Pode-se esperar 

resolvê-los concebendo as mônadas abertas, interpenetrando-se, em vez 

de serem exteriores umas às outras? Assim me parece [...] (Tarde, 2003; 
45-46). 

 

 Podemos concluir assim que a construção de uma microanálise do social por 

Tarde está diretamente vinculada à superação da condição de fechamento das mônadas 

de Leibniz, superação a partir da qual (levando agora em conta as relações horizontais), 
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agora se considera os elementos diferenciais como interpenetráveis, conectáveis, 

modificáveis um pelos outros, se definindo mutuamente, seja para cooperações ou 

exclusões recíprocas. Mas como isso se relaciona à TAR? Simples: assim como o átomo 

decomposto na física quântica, se revelou como um conjunto de relações, as mônadas 

abertas são como os atores, ou os agentes, que não só compõe redes, mas que são 

compostos e atravessados por estas. Logo, considerar os nossos agentes ao longo do 

nosso trabalhos (objetos, instituições, imagens, evetos, discursos, publicações, 

indivíduos etc.) como atores-redes é também vislumbrá-los sobre a herança de uma 

neomonadologia tardiana, cuja contribuição foi brilhantemente sintetizada por Henri 

Bergson: 

 

Eis o que Tarde coloca no fundo da realidade: elementos análogos, em 

certos aspectos, às mônadas de Leibniz, mas, diferentemente das 
mônadas leibnizianas, capazes de se modificar umas às outras. Diversas 

desde o início, elas acentuam incessatemente sua diversidade, graças à 

ação que exerce sobre elas seu entorno, graças à ação que exercem 
sobre si mesmas. Elas compõem assim uma sociedade em que cada um 

desenvolve sua própria individualidade, e, por uma espécie de radiação, 

a individualidade dos outros. Elas formam um universo ao qual o jogo 

cada vez mais variado das iniciativas, que entram cada vez melhor num 
acordo mútuo, confere cada vez mais o aspecto de uma obra de arte 

(Tarde, 2003;108).
116 

 

Assim, para fecharmos essa nossa “parada estratégica”, observemos que a idéia 

de propor um raciocínio que procure pensar não a substancia, mas sempre a relação –  o 

que justamente tentamos exercitar ao longo desse capítulo e o ponto do qual partimos 

também para essas reflexões que tiveram lugar nessa nossa “parada” – nos levou ao 

“principio de irredutibilidade,” proposto por Stengers, que nos conduziu a uma 

“sociologia das associações”, implicada nos pressupostos definidos por Latour sobre a 

TAR, na qual a contribuição de Gabriel Tarde tentamos destacar a partir de sua proposta 

neomonadológica, cujas mônadas, agora abertas e intra-ativas, foram por nós 

relacionadas aos agentes da TAR, que são possíveis dentro da perspectiva de um 

“social” ampliado, portanto, afastado dos reducionismos – o que é sintetizado pelo 

                                                             
116

O texto está compreendido como posfácio à referida tradução do livro de Gabriel Tarde e consiste 

numa reprodução do prefácio de Henri Bergson à edição de homenagem, publicada logo após a morte do 

amigo Gabriel Tarde no ano de 1904, contendo uma introdução e trechos escolhidos de suas obras por 

seus filhos, publicado pela Ed. Louis-Michaud, Paris, em 1904 (N.T). 
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princípio que Stengres toma de empréstimo a Latour, ao qual inclusive, dedica o seu 

livro. Eis um bom exemplo do que Dosse definiu como “sinergia teórica”.    

 Avaliado o nosso percurso, e discutidos, como nos propusemos, alguns aspectos 

específicos da forma como lidamos com a nossa pesquisa, detenhamos nossa atenção 

agora por um momento na projeção e direção dos nossos próximos passos. 

 Como já fizemos questão de destacar no início desse nosso capítulo, todas as 

nossas discussões aqui se encaminhariam para um ponto em específico, qual seja, 

aquele no qual adentramos nas dimensões do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte, instituição promotora (além de outras iniciativas) das comemorações 

do centenário de 1917 – e promovida também por estas, como veremos – no seio das 

quais o nosso Obelisco é idealizado e inaugurado, e o que estará diretamente implicada 

na constituição do quadro encomendado a Antônio Parreiras. Assim, o Instituto, lugar 

privilegiado de produção de memória e agremiação fornecedora da maior parte das 

fontes às quais tivemos acesso, se constituirá na orientação que tomaremos a partir de 

agora. 

 

IHGRN  

 

No dia 29 de março de 1902, na cidade do Natal, no salão do Ateneu Norte 

Riograndense, onde então funcionava a Biblioteca Estadual, reuniram-se doze senhores, 

entre eles os doutores Alberto Maranhão, Olympio Manuel dos Santos Vital, Francisco 

de Salles Meira e Sá, Visconde Simões Pereira de Lemos, Francisco Carlos Pinheiro da 

Camara, Francisco Pinto de Abreu, Luiz Manuel Fernandes Sobrinho, Manuel Dantas e 

Thomaz Ladim, os Coroneis Pedro Soares e Joaquim Manuel Texeira de Moura e o 

cidadão Verissimo de Toledo, para a fundação,   

 

Nesta Capital, de um Instituto Historico e Geographico, que tomando o 

encargo altamente patriótico de firmar com dados authenticos, colhidos 

em pacientes e constantes investigações, a verdade histórica da vida 
Potyguar em qualquer sentido, promovesse todos os meios conducentes 

a realização desse desideratum. [...].
117

  

 

                                                             
117 Ata de instalação do IHGRN, Rev. N°. 1, v. I, ano 1903; N°. 2, v. I, ano 1903; 06. 
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 Na primeira Revista publicada pela nova agremiação, já em 1903, na qual foram 

veiculados a sua “Ata de instalação” e seus “Estatutos”, temos manifestadas as 

principais intenções que orientavam a constituição da instituição, representada pela 

própria Revista, então impressa. 

 Segundo o texto de apresentação que abria essa primeira edição, temos a 

vinculação daquela ocasião a todo um “legado” deixado pelo século precedente, de um 

“vasto conhecimento da história da humanidade no tempo e no espaço”, associado a um 

“reviver” dos “grandes homens” e dos “factos memoráveis”. Esse legado é assim 

identificado às diversas associações que vinham sendo organizadas e mantidas, 

sobretudo os “ultilíssimos” institutos de arqueologia, história, geografia e etnografia, 

nos quais os pesquisadores desses ramos da história iriam encontrar material para a 

construção do conhecimento.    

 

Foi na certeza, portanto da necessidade de uma instituição entre nós que 

não deixasse perderem-se, no pó de velhos archivos descurados, 

documentos valiosos da historia patria, e especialmente do Rio Grande 

do Norte, que possam servir de base e fornecer elemento seguro ao 

futuro historiador. Foi nessa certeza, sim, que um grupo de homens que 

se não desinteressam das coisas do espírito conseguiram fundar nesta 

Capital, em 29 de Março de 1902, o Instituto Histórico e Geographico 

do Rio Grande do Norte, que esta Revista representa na Imprensa.
118

 

 

 Percebamos os elementos que aqui estão em jogo: o Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte nasce, nesse seu “plano de intenções”, criando, ou 

melhor, a partir de uma vinculação com uma concepção e prática de ciência do século 

XIX, que pauta uma dada visão de história, definindo-se esta no diálogo com uma 

concepção de memória e com uma ideia de Nação,
119

 através do conhecimento dos 

“grandes homens” e dos “factos memoraveis”. 

 Essa vinculação se dá, de forma mais precisa, pelo fato do Instituto Histórico se 

inscrever no campo mais amplo das instituições já existentes enquanto expressões dessa 

                                                             
118

 Rev. IHGRN, N°. 1, v. I, ano 1903; N°. 2, v. I, ano 1903;04. 

 
119 Lembremos da relação estabelecida por Nora entre História, memória e Nação, marcada por uma “[...] 

uma circulação natural; uma circularidade complementar, uma simbiose em todos os níveis, científico e 

pedagógico, teórico e prático [...]” (Nora, 1993; 11).      
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História-Memória-Nação, se constituindo a nova agremiação norte-rio-grandense – 

dentro das suas intenções – em mais um elemento dessa rede de produção de uma 

história, de uma memória e de uma Nação. Produção esta vinculada a uma série de 

outros elementos (estatutos, arquivos, sócios, regimentos, recursos, objetos, instalações, 

eventos, premiações, publicações etc.) que compõem cada elemento dessa rede.
120

        

Ao tomar os estatutos da nascente instituição, especificamente os três primeiros 

artigos de seu capítulo primeiro, que dispõe sobre o “Fim e objetivo do Instituto”, 

temos: 

 

Art. 1 O Instituto Historico e Geographico do Rio Grande do Norte tem 

por fim colligir, methodizar, archivar e publicar os documentos e as 
tradições, que lhe for possível obter, pertencente á história, geographia, 

archeologia e ethnographia, principalmente do Estado, e á língua de 

seus indígenas, desde a epocha do descobrimento do Brasil. 

Art. 2 O Instituto procurará manter correspondência com todas as 

sociedade de egual naturesza e bem assim com as associações litterarias 
existentes nos diversos Estados da União, para mais fácil desempenho 

dos fins a que se propõe. 

Art. 3 Publicará, duas vezes por anno, a Revista do Instituto Historico e 
Geographico do Rio Grande do Norte – a qual terá, pelo menos, 

quarenta e oito paginas em cada numero, em oitavas francezas, e 

fornecerá uma edição uniforme. 
121

 

 

A princípio temos a vinculação ao modelo do IHGB, presente na intenção 

expressa no primeiro artigo;
122

 associação esta ligada, necessariamente (lembremos da 

discussão que estabelecemos entre o nacional e o regional), à relevância da 

documentação referente ao Estado norte-rio-grandense. Em seguida, observamos, 

presente no segundo artigo, o que colocamos mais acima sobre a inserção da instituição 

num campo mais amplo das outras agremiações de “egual natureza” e de outras 

associações literárias dos “diversos Estados da União”. Esse ponto é importante para 

que possamos estabelecer que essas iniciativas são localizadas ao mesmo tempo que – 

de forma imprescindível para seu estabelecimento e sustentação – vinculadas a uma 

                                                             
120 Aqui é interessante observar mais uma vez a vinculação do nosso raciocínio ao princípio “ator-rede” e 

à proposta de base de uma “sociologia das associações”, que parte, por sua vez da perspectiva tardiana de 

abertura das mônadas de Leibniz, ou de sua “neomonadologia”. 
121

 Rev. IHGRN N°. 1, v. I, ano 1903; N°. 2, v. I, ano 1903;09. 
122 Ver o tópico “Instituto Histórico e Geográfico: „ator-rede‟ da história-memória-nação” desta 

dissertação, no qual destacamos as atribuições às quais respondia a criação do IHGB.  
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dinâmica mais ampla, e que se o IHGRN pode ser entendido como uma “conseqüência 

local” de um projeto nacional, também precisa ser tomado como uma “causa” da 

estruturação e da manutenção dessa mesma dinâmica geral.
123

   

No terceiro artigo nos deparamos com um outro elemento estruturante da 

instituição que se instalava em 1902: a Revista. Sua relevância pode ser atestada pelo 

fato de que no primeiro capítulo dos estatutos, no qual os objetivos principais são 

estabelecidos, e que é composto por quatro artigos, ela responde, como matéria, por 

dois, entre os quais, o terceiro, único a se desdobrar em um parágrafo. Se o Instituto 

Histórico foi tomado por nós como elemento privilegiado para discutirmos a produção 

de uma memória-nação republicana, sem dúvida a sua Revista é um ponto de 

convergência (e dispersão) fundamental dessa instituição. 

Nela, segundo o parágrafo único do terceiro artigo, seriam publicadas as atas das 

sessões, os discursos do Presidente e do orador e os relatórios do 1° Secretário, assim 

como as memórias e documentos referentes à história do Rio Grande do Norte e à sua 

geografia, os trabalhos produzidos pelos sócios e as notícias relativas à história do 

Estado que tenham sido publicadas em outros meios, no país ou no exterior. Assim, a 

Revista, cuja publicação se daria duas vezes ao ano, reuniria a base da produção de toda 

a instituição.   

Nesse sentido, ela se constitui num componente importante da construção de 

uma memória republicana, por ser um dos elementos fundamentais da estrutura do 

IHGRN; elemento este que se integra a uma rede de outros recursos, como os 

propriamente financeiros,
124

 que custeiam a sua publicação ao mesmo tempo em que 

são alimentados pela renda gerada com a sua venda.  

Por falar na receita do Instituto, esta, de acordo com o nono capítulo em seu 

artigo 51, deveria ser aplicada: nas despesas gerais (livros, móveis e pessoal necessário 

à secretari); na impressão e distribuição da Revistas e das obras avulsas publicadas pelo 

Instituto; e na concessão de prêmios aos melhores trabalhos sobre “as matérias que 

fazem o objecto do Instituto”; o que nos aponta mais uma vez a importância da Revista 

                                                             
123 Entendida dessa forma, a “Nação” não estaria localizada “num lugar”, mas sim na relação entre 

lugares, que se definem e se distinguem também por intermédio dessas mesmas relações. 
124 A receita da Instituição, de acordo com o artigo 50, do nono capítulo dos estatutos, seria proveniente 

das “jóias” pagas pelos associados, pelos donativos, pelo produto das assinaturas e vendas avulsas das 

Revistas e das obras publicadas, e pelos subsídios concedidos pelos poderes públicos (Rev. IHGRN N°. 

1, v. I, ano 1903; N°. 2, v. I, ano 1903;20).  
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dentro das atribuições da instituição e também a sua preocupação mais notável, que era 

a de gerar conhecimento relativo ao Estado. Estado este que, inclusive, seria o herdeiro 

de todo o patrimônio construído pela instituição caso esta viesse em algum momento a 

se dissolver.
125

     

Diante dessas informações, podemos ter uma noção geral sobre os contornos 

iniciais dessa agremiação que iniciava a sua existência em 1902, e que nos acompanhará 

nos nossos percursos até 1919. De fato, o que temos até esse momento é apenas, como 

dissemos, um “plano de intenções”, veiculado na primeira edição da Revista, em 1903; 

e nesse sentido é importante ressaltar que a nossa discussão sobre a construção de uma 

memória republicana (pelos seus objetos e eventos) não será tomada como uma 

exposição de um universo de ação dessa instituição (como se já estivesse definida de 

antemão), a não ser na medida em que entendamos que toda “ação” é relativa e que a 

própria instituição é constituída nesse processo.  

Para que possamos compreender melhor esse raciocínio, e entender o porquê das 

nossas apreciações nesse tópico terem se restringido a esse “plano de intenções”, 

façamos desse nosso “ponto de convergência”, que é IHGRN, mais um “ponto de 

dispersão”, e nos encaminhemos para as iniciativas empreendidas por essa instituição 

no sentido das comemorações do centenário de Miguelinho, no ano de 1917, no qual o 

Obelisco (que se constitui no nosso primeiro “ponto de dispersão”) será inaugurado. 

Retomemos mais uma vez esse objeto, no sentido de entender, agora através de um 

percurso no qual o Instituto está diretamente implicado, de que forma aquele se torna 

uma “memória de pedra”.  

 

   

 

 

 

 

                                                             
125 Assim dispõe o artigo 54 do nono capítulo, parágrafo único. (Rev. IHGRN N°. 1, v. I, ano 1903; N°. 2, 

v. I, ano 1903;21). 
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CAPÍTULO II 

Memória de pedra 

 

Todo cais... é uma saudade de pedra. 

Fernando Pessoa. 

 

 “Todo cais, é uma saudade de pedra”... Imagem bela e sugestiva para as nossas 

discussões nesse capítulo. Pois um cais só se torna, somente se constrói como saudade 

de pedra, pelas relações, pelos agenciamentos recíprocos entre as pessoas e a 

materialidade do lugar.
126

 O cais é o limite, a baliza, a fronteira entre a terra e o mar, 

entre o acolhimento do pouso e a incerteza da viagem, é o lugar que possibilita a 

chegada e a partida, e portanto, que produz a saudade –  é de lá que se vislumbra o 

horizonte das expectativas, de onde se  espera parado pregado na pedra do porto.
127

 Mas 

a saudade aqui só é possível pelas relações que as pessoas estabelecem com aquele 

lugar, relações entre pessoas e pessoas, entre pessoas e lugares e entre pessoas 

mediatizadas por lugares, e vice-versa, enfim, por redes heterogêneas. O que é 

importante notar é que nesse processo não se constroem apenas lugares, mas também 

pessoas. Ver o cais aqui como “saudade de pedra” é tomá-lo, por fim, como um 

“híbrido”, para usar um termo latouriano,
128

 no qual não se pode separar sujeito de 

                                                             
126 A ideai de agenciamento aqui pressupõe uma certa reciprocidade dos termos envolvidos. Não se trata 

de mero “construtivismo subjetivo”. Segundo Maia, “Toda agência é „intra-ativa‟, como diz Karen Barad 

(1999, 2001, 2007), ela ultrapassa a mera função interativa. Isto é, a agência é constitutiva das partes aí e 

assim envolvidas, é a forma de relação pela qual cada ser se faz e se refaz continuamente. Na agência é 

que os seres ganham suas existências. Existir é agenciar. A fenomenologia da existência é a 

fenomenologia da agência. (Maia, 2009b;18-19). Essa perspectiva de constituição múltipla pode nos levar 

a afirmação de uma “estética”, definida por Stengers da seguinte forma: “estética designa de início uma 

produção de existência que releva da potência de sentir: potência de ser afetado pelo mundo sobre um 

modo que não é aquele de interação sofrida, mas de uma dupla criação de sentido, de si e do mundo” 

(Stengers,1993;167 Apud Morais, 2001-2002;63). 
127 A referência aqui é à música “Minha História”, versão de Chico Buarque e Gesù Bambino, na qual a 
personagem se funde ao cais, “Esperando, parada, pregada na pedra do porto...”   
128 A noção de “híbrido” parte da ideia de que embora o pensamento moderno tenha se pautado por um 

processo de purificação e divisão, nunca deixamos de produzir seres, eventos e objetos que são uma 

mistura de natureza, técnica, cultura, sociedade, significados etc. Essa noção de  foi utilizada por Latour, 

a princípio, como o próprio afirmou, para “testá-la” e, em termos mais práticos, para iniciar a sua 

discussão, contudo, posteriormente, ele deixou de utilizá-la, simplesmente por entender que o termo não 

poderia ser utilizado num sentido de distinção, “pois, a rigor, só há híbridos, em toda parte” (Latour, 

2004b). Todavia, como no nosso trabalho estamos a introduzir essa perspectiva, acreditamos que sua 

utilização seja válida. 



97 
 

objeto, natureza de cultura – é uma pedra encharcada de saudade, é uma saudade 

repousada na pedra.  

A nossa intenção nesse capítulo será a de traçar uma proposta interpretativa 

inspirada nessa perspectiva, isto é, que entenda o monumento como uma “memória de 

pedra”; pensando tanto a construção de uma memória a partir do objeto, quanto 

analisando a função do objeto na construção dessa memória. Assim, estabelecer um 

percurso e uma rede de relações na qual possamos entender de que forma um 

monumento se torna, por fim, uma memória de pedra. 

Depois da nossa caminhada ao longo do primeiro capítulo, no qual, a partir do 

Obelisco de 1917, levantamos algumas questões mais gerais sobre memória, e 

chegamos ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte como um ponto 

de convergência importante para pensar a construção de uma memória republicana em 

Natal, no começo de século XX, nos direcionamos nesse momento para um outro ponto 

de convergência: o evento das comemorações do centenário, em 1917.  

 Todas as discussões que serão aqui levantadas pretendem cumprir um duplo 

objetivo: entender como podemos discutir, através de um percurso, a produção dessa 

memória numa relação dialógica com o Obelisco de 1917; e fornecer uma base, levando 

em consideração o processo mais amplo em torno da figura de Frei Miguelinho, para 

que possamos proceder, nos nosso último capítulo, na análise do quadro intitulado 

“Julgamento de Frei Miguelinho”, executado pelo pintor fluminense Antônio Parreiras – 

entendendo este quadro como objeto privilegiado para pensarmos na rede de elementos 

que se relacionam para a construção dessa memória.  

  

O ponto de chegada: nosso ponto de partida 

 

No dia 12 de junho de 1917, na cidade do Natal, na principal praça de então 

(denominada, desde 1888, de Praça André de Albuquerque), onde se localizavam os 

principais prédios públicos,
129

 e que outrora se constituíra no largo onde a cidade teria 

sido fundada, um evento mobilizou a população. Muitas pessoas se reuniram na praça, 

                                                             
129 Como o Palácio do Governo, a Igreja Matriz (Catedral), a Câmara de Vereadores e o prédio da Cadeia 

Pública. 
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vindas em sua maior parte conduzidas por um cortejo cívico que parecia ali findar sua 

procissão: 

 

Eram trez horas e trinta e cinco minutos da tarde, quando o carro 

triunfal chegou em frente ao monumento Miguelinho, que ia ser 

inaugurado. 

Occuparam então os logares que lhes estava destinados, o exm° 

governador do Estado, o Instituto Histórico, o presidente da Intendência 
de Natal, altas autoridades, ficando as escolas, as commissões do 

préstito, nas alamedas do jardim, cheio de uma das maiores 

agglomerações de povo que temos visto nesta cidade. [...] 

Em meio deste scenário grandioso, ergueu-se H. Castriciano, que, em 

surtos de verdadeira eloqüência, trouxe aquella assembléia presa, 

durante mais de meia hora, ouvindo, com religiosa attenção o seu 
discurso [...] peça talhada nos moldes de uma grande affirmação de fé 

republicana. 

Ao findar o discurso de H. Castriciano, desceu a cortina que velava o 

monumento, o qual foi, neste momento, entregue pelo  presidente do 

Instituto Histórico ao presidente da Intendência de Natal. 

Terminou a cerimônia com o Hymno de Miguelinho, cantado por um 

grupo de senhoritas, acompanhado da grande orchestra (Rev. IHGRN, 

N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 1917; 84). 

 

Toda essa mobilização se dava em torno e, em grande medida, em função desse 

objeto – o Obelisco –, pois todo o préstito cívico fora organizado para que findasse 

diante desse monumento, que se encontrava coberto por uma cortina e envolto por uma 

bandeira da Revolução de 1817; indicando que o momento mais esperado seria, 

precisamente, o de sua inauguração. É à sua base que o intelectual Henrique 

Castriciano, membro do Instituto e da comissão que organizou o evento, profere seu 

discurso. Foi por esse objeto que hinos foram entoados.  Tratava-se, como já indicamos, 

de um obelisco de 5,10 metros de altura, (feito de granito das minas do município de 

Lages) sob um pedestal que, segundo a descrição presente na Revista do Instituto 

Histórico, trazia em suas faces quadro medalhões de bronze (de 88 X 65 cm), com os 



99 
 

seguintes dizeres (respectivamente, na face diante da Catedral, no lado direito, no lado 

oposto e no lado esquerdo):
130

  

 

A Miguel J. de Almeida Castro e André de Albuquerque Maranhão/ 
Que muito soffreram pela liberdade pátria/ A qual, morrendo 

valorosamente, exaltaram/ Seus concidadãos Erigiram este monumento 

para Ser venerado pela posteridade. [...] 

O escudo do Rio Grande do Norte. [...] 

17 de Dezembro de 1597 – Aqui aportou a expedição dos exploradores 

que, guiados por M. Mascarenhas Homem, primeiro occuparam esta 

região. [...] 

As bandeiras da Revolução de 17 e da Republica Brazileira, 

entrelaçadas, com as legendas; 6. III. 1817 – 15. XI. 1889 (Rev. 

IHGRN, N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 1917; 85-86).  

 

 Cada um desses medalhões se constituindo num ponto de ligação com elementos 

que concorrem para a construção dessa memória, na mesma cadência em que compõem 

um outro atuante fundamental dessa construção, que é o próprio Obelisco, objeto que ao 

mesmo tempo em que se constitui numa “rede” de relações (um projeto, a pedra, a 

forma de obelisco, sua altura, sua centralidade, a relação com espaço circundante, a 

matéria prima das terras do Estado, as inscrições que ostenta, os símbolos e o peso das 

inscrições em latim), é também um “ator”, um “agente” que mobiliza recursos, pessoas, 

discursos e todo um préstito cívico que se organiza em função da sua inauguração.     

Essa inauguração, aliás, foi o ponto alto de um dia inteiro de comemorações, 

cujo planejamento a antecedeu cerca de um ano, e cujos elementos aí envolvidos nos 

remetem pelo menos ao início do século XX. Notadamente o ponto de chegada dessas 

comemorações, o Obelisco vai se constituir aqui, mais uma vez, no nosso ponto de 

partida, para que possamos levantar nossas questões nesse capítulo. 

  Já tivemos oportunidade de, na introdução e no primeiro capítulo, chamar a 

atenção para as implicações de tomarmos o Obelisco antes de tudo como um objeto, um 

artefato que se impõem enquanto monumento não só pelas inscrições que ostenta, mas 

primeiramente pela sua materialidade, pelas suas dimensões e pela relação que 

                                                             
130Duas dessas inscrições estão em latim, mas temos traduções publicadas tanto na revista do IHGRN, 

comemorativa do centenário, em 1917, quanto na Revista de Ensino publicada em junho no mesmo ano, 

quanto no Jornal A República. 
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estabelece com o espaço à sua volta, e, evidentemente, com os nossos corpos. Essas 

relações, que poderíamos colocar como de “agenciamento material”,
131

 são, portanto, os 

primeiros elementos que podemos levantar para entender porque é precisamente esse 

objeto que se constitui no ponto referencial, no ponto guia, no “ponto alto” (no sentido 

de mais importante, e de fisicamente mais alto) das comemorações do dia 12 de junho 

de 1917.  

 Seguindo outras pistas, detenhamo-nos agora nas inscrições que foram cravadas 

em bronze na pedra.
132

 As quatro faces podem ser divididas em dois grupos: um 

contendo somente inscrições, e outro definido por duas composições figurativas. Neste 

último, iniciemos pelo medalhão do lado esquerdo, que contém duas bandeiras 

entrelaçadas; a da Revolução Pernambucana de 1817 e a da República Brasileira, com 

uma legenda que liga as dadas emblemáticas nesse momento, 6 de março de 1817  e 15 

de novembro de 1889. 

 

                                                             
131A noção de “agenciamento material”, partindo do conceito de “agencia” (nota 1), chama atenção, 

precisamente, para o potencial de agente dos objetos. 
132E nessa medida também as inscrições são investidas do desejo de perpetuação pelo material no qual são 

inscritas, ou seja, a resistência e longevidade do material se relacionam diretamente à inscrição, e nesse 

sentido a forma é tão importante quanto o conteúdo, sendo mais um elemento a ser considerado. 
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 Quando analisamos a produção de uma memória republicana a partir do Instituto 

Histórico, no regime republicano no começo do século XX, chamamos a atenção para o 

fato de que esta se deu em parte pela vinculação de um discurso historiográfico, que 

tentava estabelecer uma continuidade entre a experiência republicana de finais do século 

XIX e inícios do XX, e os movimentos nativistas coloniais. Nesse processo de 

afirmação, intentava-se construir um momento de origem para esses ideais republicanos, 

um momento referencial que legitimasse o regime contemporâneo no sentido de lhe 

fornecer uma história com seus episódios e heróis.  

Nesse ínterim, cada Estado da nova república federativa procurou construir uma 

memória para si, estabelecendo ligações com episódios que ao mesmo tempo tivessem 

uma repercussão a nível nacional e fossem capazes de destacar a participação desses 

mesmos Estados nesse processo (havendo uma relação de determinação mútua, como 

vimos, entre o nacional e o regional), fornecendo, assim, eventos emblemáticos nos 

quais heróis pudessem ser forjados para encarnar seus ideais. 

 A Revolução Pernambucana de 1817 pareceu cumprir esses requisitos, se 

constituindo num elemento central na composição de uma memória norte-rio-

grandense: significativa na construção de uma memória republicana nacional, entre 

outros motivos por ter constituído um governo provisório, a Revolução de 1817, 

repercutiu na província do Rio Grande do Norte, na qual se chegou a criar uma junta de 

governo sobe a liderança do coronel de milícia André de Albuquerque Maranhão, que 

prendera o então governador de província José Ignacio Borges.
133

 Além do que, a 

referência a esse movimento forneceu o ensejo para um elo ainda mais importante entre 

o mesmo e a história do Estado: Frei Miguelinho. Uma vez que este, participante ativo 

do movimento e do governo provisório em Pernambuco, era um norte-rio-grandense 

(nos deteremos mais sobre esses pontos em outro momento).  

 O fato é que, diante do medalhão, o que vemos é precisamente esse esforço de 

memória, o estabelecimento dessa relação que, em uma dimensão ao mesmo tempo 

material e simbólica, em sua “forma-conteúdo, organiza a ordem temporal, ligando 

passado e presente no ponto preciso em que as bandeiras (da Revolução de 1817 e da 

República Brasileira), como signos dos dois movimentos, se tocam e são unidas por um 

laço. Abaixo das bandeiras a ligação ainda é reforçada de forma mais explicita quando 

                                                             
133 Rev. IHGRN, N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 1917;107. 
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as duas datas, comemorativas dos dois movimentos, são dispostas, da esquerda para 

direita, de forma contígua. 

 É importante aproveitar esse momento para retomar um tópico aqui considerado 

fundamental na forma de analisarmos nossos objetos. Quando entendemos a mensagem 

do medalhão a partir disso que chamamos de “esforço de memória” de uma experiência 

republicana, não estamos aqui afirmando que uma coisa seja mero resultado ou reflexo 

da outra, sendo redutíveis, portanto, uma a outra (lembrar do que falamos sobre o 

“princípio de irredutibilidade”).
134

 Não existiria, a nosso ver, primeiro um “Estado 

republicano” e depois um “discurso” que visaria instaurar homogeneidades e 

continuidades artificiais com o objetivo único de legitimação. Entendemos que o Estado 

republicano se fez também “através” do próprio discurso, num movimento de 

determinação mútua, isto é, se definindo à medida que tentava definir, se inscrevendo a 

medida em que inscrevia. Logo, o medalhão não é um efeito ou o mero instrumento de 

um discurso ideológico,
135

 mas sim um elemento de uma rede de relações que 

constituíram a memória e, por conseguinte, a própria experiência republicana naquele 

momento.
136

  

  Passando para o próximo medalhão desse primeiro grupo, aquele que se 

encontra no lado direito do obelisco, nos vemos diante do escudo ou brasão de armas do 

Estado, que pode ser entendido, basicamente, como símbolo da unidade do Estado no 

âmbito da Federação. 

                                                             
134 Ver discussão proposta sobre esta noção, tomada de empréstimo a Bruno Latour, por Isabelle Stengers 

no tópico “Parada estratégica I”, do nosso Capítulo I. 
135 A ideia de discurso aqui nos remete à perspectiva apontada por Albuquerque, no que foi delimitado de 

campo da histórica cultural, na qual o discurso seria mero – e problemático – mediador da nossa relação 

com um mundo, um mundo situado aparentemente num universo extra-discursivo. Essa orientação vai 
nos remeter também ao que Maia chama de visão “mentalista” da linguagem. Trataremos mais 

especificamente dessa noção na “Parada estratégica” desse capítulo.  
136Percebamos que ao não considerar o medalhão – e no final das contas tudo aquilo que chamamos 

“fonte” – como reflexo, efeito, restos de outras relações “sociais” que responderiam por suas “causas”, 

começamos a enxergá-lo não mais como um “resto” do passado, um “vestígio”, mas como o próprio 

passado, presente na existência desses objetos, um passado que compõe o que chamamos de presente, 

muito mais cheio de arcaísmos do que de novidades, como colocou Michel Serres; um passado tão 

presente que continua se definindo e definido outras redes de relações, como aquela que é sistematizada 

nessa dissertação. 
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Segundo Milton, o termo “brasão” viria do alemão blasen: “tocar buzina”, o que 

nos remeteria ao som da buzina sob o qual avançavam os cavaleiros para o combate, à 

época das Cruzadas, sendo também “depois do toque clássico de clarim que o arauto 

anunciava, nas justas, os nomes dos campeões e „blazonava‟ [registrando as vitórias] os 

seus escudos” (Milton,2005;91-92). A princípio prerrogativa exclusiva da nobreza 

feudal, e mais tarde dado como sinal de distinção aos vassalos, o brasão teria atingido 

seu apogeu entre os século XII e XIV.  

No Brasil, à época da colonização portuguesa, segundo o autor, essa “arte 

heráldica” já estava em franco declínio, entrando numa fase por ele denominada de 

“alegórica e realista”, ou seja, a criações de brasões deixava de se ater estritamente às 

regras heráldicas ancestrais, para expressar de forma mais livre as associações 

simbólicas (Milton, 2005;101-102). Todavia, o que aqui nos interessa é que o brasão, 

além de representar a unidade de famílias, também passou a representar a unidade das 

províncias e, com a República, dos Estados, e é nesse âmbito que o brasão em alto 

relevo no medalhão do Obelisco se inscreve. 



104 
 

 Chamamos de “escudo” de armas porque efetivamente o brasão tem como base 

um modelo de um escudo (remetendo à sua origem medieval quando estes eram 

utilizados nas batalhas e nas justas e sobre os quais as glórias eram ostentadas), dentro e 

ao redor do qual os elementos do brasão são dispostos. No caso do escudo de armas do 

Rio Grande Norte, criado pelo Decreto n°201/1909, com o desenho de autoria do 

escultor Corbiniano Vilaça,
137

 temos como modelo uma variação do escudo samnítico, 

também chamado de “francês moderno” (Milton, 2005; 93).  

 Segundo o decreto de 1909, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 

“tendo ouvido a respeito” o Instituto Histórico e Geográfico, decretava em seu primeiro 

artigo: 

 

Art. 1º - O brasão de armas do Estado do Rio Grande do Norte é um 

escudo de campo aberto, dividido a dois terços de altura, tendo no plano 
inferior o mar, onde navega uma jangada de pescadores, que 

representam as industrias do sal e da pesca. No terço superior, em 

campo de prata, duas flores aos lados e ao centro dois capulhos de 

algodoeiro. Ladeiam o escudo, em toda sua altura, um coqueiro á direita 
e uma carnaúbeira á esquerda , tendo os troncos ligados por duas cannas 

de assucar, presas por um laço com as côres nacionaes. Tanto os móveis 

do escudo, como os emblemas, em cores naturaes, representam a flora 
principal do Estado. Cobre o escudo uma estrella branca, symbolizando 

o Rio Grande do Norte na União 

Brasileira.
138

  

 

 Observemos que através deste brasão, 

símbolo da unidade do Estado encravado no 

Obelisco, podemos identificar as associações que 

garantem a afirmação da particularidade deste 

mesmo Estado no conjunto da Nação. Os elementos 

definidos como “móveis do escudo”, marcam precisamente as relações entre as 

especificidades norte-rio-grandenses, “a indústria do sal e da pesca” e sua “flora 

                                                             
137 http/www.rn.gov.br/conheça-o-rn/símbolos. 
138Palacio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 1º de Julho de 1909, 21º da República 

(http/www.rn.gov.br/conheça-o-rn/símbolos). O segundo artigo do referido Decreto, determinava que o 

original do desenho seria arquivado na Secretaria do Governo e dele seria tirada uma cópia autentica para 

o  arquivo do Instituto Histórico e Geográfico do Estado. A ilustração do brasão de armas à direita foi 

extraída do mesmo site. 
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principal”, e a unidade da Nação, através do laço com as cores nacionais, e, sobretudo, 

da estrela branca que é ostentada sobre o brasão.   

Nosso segundo grupo de medalhões, como pudemos observar, é composto por 

inscrições das quais apresentamos as traduções, mas que nas placas de bronze estão em 

latim. Os textos foram escritos e propostos pelo cônego Estevam Dantas, membro da 

comissão do Instituto Histórico que organizou o evento.
139

 Aqui poderíamos nos 

questionar, antes de tudo, pelo sentido de gravar as inscrições em latim e não na língua 

vulgar, afinal de contas, se o monumento cumpria uma função em certa medida 

“didática”, não seria adequado se expressar em signos de leitura pouco acessível. Mas 

pensar assim seria limitar a importância da presença das próprias inscrições como parte 

constituinte do monumento, sob o pretexto de esquecer a dimensão material destas em 

favor de uma visão estreita do que seria uma “leitura” do medalhão.  

Acreditamos aqui que a conformação física dos elementos conjugados pode ser 

mais rica que a possibilidade de leitura textual isolada, pois se é certo que o texto destas 

inscrições contribui para dar sentido ao monumento, esse sentido não pode ser reduzido 

ao conteúdo desse mesmo texto. A questão para a qual devemos atentar é que nos 

próprios meios ou instrumentos de expressão, já estão estabelecidas determinadas 

relações, determinadas intenções. Nesse caso, a “forma” de expressar a mensagem em 

latim, já traz ali um “conteúdo” associativo – no caso, ao um sentido sagrado e 

universal.
140

  

Uma linguagem sagrada não poderia assim ser tomada como mera transmissão 

de informação, mas sim como sendo ela mesma, na sua performatividade, um tipo de 

ação que visaria um efeito específico, de modo que esse tipo de mensagem, assim como 

aponta Latour, precisa ser julgada não tanto pelo seu conteúdo, “mas por suas 

capacidades performativas” (Latour,2004a). E essa “performatividade”, no nosso 

entender, está associada ao uso do latim.
141

 

O latim expressa uma disjunção presente e notadamente acentuada na maioria 

das religiões mundiais, entre uma linguagem profana e outra religiosa, assim como o 

                                                             
139 Rev. IHGRN, N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 1917;.8-9. 
140“Uma posição extrema é representada pelos muçulmanos, para quem o corão só é eficaz no árabe 

original, e pelos judeus, para quem a palavra de Deus é em hebreu” (Connerton, 1999;76-77). 
141

 Nesse sentido, estamos expressando nossa vinculação a uma perspectiva que considera a linguagem 

como ação. Para uma discussão mais aprofundada da linguagem como ação ver Maia (2009a, 2009b, 

2009c). 
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hebreu, para os judeus, o sânscrito védico, para os Hindus e o árabe, para os 

muçulmanos. 

 

O latim havia suplantado o grego como língua de adoração desde finais 
do século III. A partir de então foi considerado como a língua sagrada 

da Igreja ocidental e, até 1967, a Igreja Católica manteve-se fiel ao 

ponto de vista de que os ritos religiosos deviam ser proferidos na língua 
da liturgia latina. [...] A questão de se os que participam no rito 

compreendem as palavras é, portanto, secundária e não se considera que 

afete a eficácia do ritual. O que interessa é que os ritos devem 
manifestar o dom das línguas (Connerton, 1999; 76-77). 

 

 A questão aqui é que existe uma linguagem performativa na inscrição em latim 

que vai além, ou que agrega valor à mensagem que ali é veiculada, e nesse sentido o 

enunciado não é apenas a descrição de uma ação, mas é ele mesmo um tipo de ação, um 

evento. Assim, acreditamos que a intenção ali tenha sido justamente a de criar esse 

“elo” com uma língua investida de sacralidade (uma vez que fora proposta por um 

religioso e que era nela que se expressava a liturgia católica), ao mesmo tempo em que 

conferia à mensagem e ao monumento um sentido de universalidade.  

Com relação à dúvida sobre sua possível “ineficiência didática”, devemos levar 

em consideração que foram divulgadas as devidas traduções, segundo nossa pesquisa, 

não só na Revista do IHGRN daquele ano de 1917, como no Jornal oficial (em duas 

edições) e numa revista secundária, o que consiste em mais um indício para acreditar 

que o valor da inscrição não estava somente repousado no simples sentido legível do 

texto escrito, no simples transporte de uma informação. 

  Feita essa ponderação, retomemos os medalhões. O primeiro desses que 

identificamos como segundo grupo, e que gostaríamos de nos deter é o que se encontra 

no lado oposto à Matriz, no qual temos uma inscrição que faz referência ao dia 17 de 

dezembro de 1597, e à expedição de Mascarenha Homem, que nesse dia teria ali 

aportado, constituindo-se esse medalhão numa “inscrição commemorativa da conquista 

do território do Rio Grande, realizada, de ordem de El Rei, [...] pelos capitães Manoel 

Mascarenhas Homem e Jeronymo de Albuquerque” (Rev. IHGRN N°. 1, v. XV, ano 

1917; N°. 2, v. XV, ano 1917; 09). Esse episódio, no qual uma expedição, por ordem do 

rei Felipe II, teria vindo para tomar posse efetiva dessas terras em nome da Coroa 
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Ibérica, seria assim tomado como momento fundador da história do Estado e da cidade, 

quando, depois de tomada a terra, se fundara, precisamente naquele lugar onde se 

encontrava a praça e o obelisco, a cidade do Natal.  

 

A inscrição, assim, procura criar nesse momento mais um elo entre a experiência 

republicana e a própria história da cidade e do Estado, na medida em que não só se 

apropria por meio da sua forma-conteúdo da referencia a um episódio significativo na 

construção dessa história, mas que também cria uma relação física com aquele espaço, 

não menos significativo. O monumento, nesse sentido, cria uma relação com a história 

da cidade pela referência nas inscrições que ostenta e, ao mesmo tempo, pelo diálogo 

com o espaço físico que ocupa.   

Chegamos nesse momento ao último medalhão, e talvez o mais importante, uma 

vez que é ele aquele que faz referência, em grande medida, à razão de existência do 

próprio monumento. Nele, temos uma inscrição que homenageia Miguel Joaquim de 

Almeida Castro (Frei Miguelinho) e André de Albuquerque Maranhão, por terem eles 

sofrido e morrido pela liberdade pátria, o que justificaria o fato de que em sua 
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homenagem fosse erigido, pelos seus “concidadãos”, um monumento, para que seu 

exemplo fosse “venerado pela posteridade”.  

 

A principal relação que aqui podemos identificar, embora não explicitada, é 

aquela que se refere à Revolução de 1817, incorporada pelas figuras dos dois 

homenageados. A Revolução enquanto episódio originário e emblemático da defesa dos 

ideais republicanos (uma das bases, como estamos estabelecendo, da constituição dessa 

memória), e os heróis enquanto personificações desses ideais, que servem, no caso, 

como elementos que ligam a história da experiência republicana no Estado à história 

daquela que assume dimensões nacionais – uma vez que Miguelinho havia participado 

ativamente da revolução em Pernambuco e André de Albuquerque  havia liderado a 

instauração de uma junta de governo na capital. Assim, é em homenagem a esses heróis, 

tomados como exemplos por terem “se sacrificado” em nome de um ideal (no caso, a da 

“liberdade da pátria”), que seus “concidadãos” erigem o monumento, com a intenção de 

que este fosse venerado pela posteridade.  

Percebamos que a partir dessa inscrição podemos ler uma espécie de “lógica do 

monumento”, que se constitui, segundo o historiador Paulo Knauss, a partir de uma 
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“estrutura narrativa” que ordenaria uma determinada leitura da história, na qual, a partir 

das datas e das citações, “costura-se a história do Brasil em linearidade através do 

tempo”, estabelecendo uma ligação entre um “fato fundador” (no caso, a Revolução de 

1817), e uma experiência presente (a constituição do regime republicano no início do 

século XX).
142

  

Além disso, através dessa inscrição, nos vemos diante também de uma parte 

importante dessa rede de relações que concorrem para a construção dessa memória 

republicana, como: a identificação de um momento fundador incorporado por heróis que 

servem de ligação no processo de construção de uma história que se articula entre uma 

dimensão regional e outra nacional.  Por essas questões, vai ficando aos poucos claro 

um dos porquês desse objeto – para além e articulado com suas dimensões físicas –, se 

constituir como ponto alto e referencial dessas comemorações, e em certa medida, o 

porquê de o escolhermos aqui para ser o nosso ponto de partida. 

Já que nos referimos às comemorações, antes de entrar propriamente nos 

aspectos mais específicos de seu conteúdo – ou da sua forma-conteúdo –, gostaríamos 

de chamar a atenção para alguns pontos gerais que vão nos conduzir a um outro tópico. 

Na primeira citação que nesse capítulo apresentamos, que tratava do momento da 

inauguração do Obelisco, alguns elementos nos chamaram a atenção, e o primeiro deles 

foi a referência feita ao “monumento Miguelinho”. Perguntamos: por que uma 

referência assim tão direta e exclusiva, já que na sua concepção a homenagem era feita 

aos “dois heróis”? E a preponderância dessa associação continua, quando ao término da 

inauguração é cantado por um conjunto de senhoritas o “hymno a Miguelinho”. 

De certa forma, essas referências não surpreendem quando levamos em conta 

que o dia alto das comemorações foi o dia 12 de junho, dia do centenário não da 

Revolução de 1817, nem da instauração da junta de governo republicano em Natal, nem 

da morte de André de Albuquerque, mas sim da execução de Frei Miguelinho, ocorrida 

no Campo de pólvora em Salvador, na Bahia; e que o préstito cívico teve seu início com 

uma missa no lugar onde se presumia fosse a casa onde o frei teria nascido, findando 

como vimos, naquele que foi chamado de “monumento Miguelinho”. A presença dessa 

associação parece assim trespassar a construção dessa memória, e para entendermos a 

                                                             
142

KNAUSS, Paulo. O descobrimento do Brasil em escultura: imagens do civismo. Projeto História 

(PUCSP), São Paulo, v. 20, p. 175-192, 2000. 
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força dessa presença, dessa ligação, devemos considerar que ela antecede a realidade 

dessas comemorações – pelos menos de forma mais incisiva desde 1906. 

 

A imagem de Frei Miguelinho: o viajante e o caminho. 

 

Quando, na tarde do dia 12 de junho de 1917, o carro triunfal se encontrou com 

o Obelisco, o préstito cívico chegou ao seu fim, dando o ensejo para a inauguração do 

monumento. Aos pés da agulha de granito, Henrique Castriciano, um dos idealizadores 

das comemorações, inicia seu discurso: 

 

Senhores! Eis-nos enfim chegados... E, ao chegarmos, sinto o mesmo 
deslumbramento daquella inolvidável manhã de 12 de junho de 1906, 

em que o Instituto reuniu, como hoje, quase toda população da Cidade 

em torno da memoria de Miguelinho. Quando, então, a dous passos 
deste obelisco, um padre resava ao altar em lembrança do Martyr, as 

innumeras pessoas que assistiam ao acto, viram descer do firmamento o 

brilho de um arco-iris, envolvendo no mesmo esplendor este outro arco-

iris, o da bandeira de dezessete, symbolo das aspirações de tantos 
heroes trucidados pela independência brazileira e a imagem do 

Nazareno, crucificado há vinte séculos pela liberdade humana. (Rev. 

IHGRN N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 1917; 87). 

 

Esse episódio ao qual Castriciano faz referência se constituiu nas comemorações 

ao 89° aniversário da morte de Frei Miguelinho, organizado pelo Instituto Histórico e 

Geográfico, no ano de 1906. Percebamos que ao iniciar seu discurso, o orador procura 

já estabelecer um elo com o lugar que ocupa, e que fora “sacralizado” onze anos antes, 

por uma homenagem que, segundo ele, ainda estava impressa na memória da população. 

É interessante observar que essa “sacralização” não se deu somente pela missa que ali 

fora rezada, mas também se dava através do próprio discurso de Castriciano, que elegeu 

e relacionou elementos singulares, como o arco-íris descido do céu, que foi ligado ao 

arco-íris da bandeira da Revolução de 1817, que, por sua vez, o encaminhou para os 

mártires que morreram pela liberdade da pátria, assim como Cristo havia morrido pela 

“liberdade humana”. 
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Sem dúvida temos aí elementos extremamente fortes, apelativos e comoventes 

nessa ocasião, que vão compor o instante da inauguração e, consequentemente, do 

próprio monumento (nos ocuparemos deles ao final desse capítulo), mas nossa intenção 

nesse momento, por enquanto, é outra: é a de chamar a atenção para o episódio ao qual 

o discurso de Castriciano faz referência, uma vez que o identificamos como momento 

primeiro e significativo da construção do herói Miguelinho.
143

 

Na sessão do dia 18 de março de 1906, foi sugerido pelo mesmo Henrique 

Castriciano que o Instituto Histórico e Geográfico organizasse uma festividade para 

comemorar, no dia 12 de junho daquele ano, o 89° aniversário da morte de Frei 

Miguelinho. A 8 de abril, foi então nomeada uma comissão, a qual foi confiada a tarefa 

de angariar fundos e organizar todo o programa da festa que seria realizada.
144

 

Segundo o programa que foi elaborado, o evento teria início com uma missa 

campal à porta da Igreja Matriz, na Praça André de Albuquerque, depois da qual dali 

sairia o préstito cívico, que se organizaria em grupos, da seguinte maneira: à frente, uma 

bandeira ou estandarte
145

 era empunhado por um sócio do Instituto, guardado em 

seguida por um corpo militar ou outro tipo de grupo, seguidos estes, por fim, por uma 

banda de música. O grupo que abria o cortejo era composto pela bandeira da 

“Revolução de 1817,” conduzida pelo sócio Dr. Affonso Barata, guardada por um 

piquete de lanceiros e seguida pela Banda do Batalhão de Segurança, e o grupo que 

fechava era composto, por sua vez, pelo Estandarte de “Frei Miguelinho”, empunhado 

pelo sócio Padre José de Calazans, e guardado por 37 senhoritas que representavam os 

municípios do Estado.
146

  

                                                             
143 Observar que a ideia de um “primeiro momento”, está vinculada à Revista do IHGRN. Nesta, 1906 

seria o primeiro momento em que temos referencia desse esforço de consagração de Miguelinho. É a 

partir desse ano que ele passa se constituir em tema. Alias, no texto da própria Revista desse ano temos a 

constatação de que essa comemoração teria sido “[...] o primeiro passo para a consagração da memória do 

inolvidável patriota norte-rio-grandense” (Rev. IHGRN, N°. 1, v. IV, ano 1906; N°. 2, v. IV, ano 1906; 309).   
144 A comissão era composta pelos sócios Henrique Castriciano, Pedro Soares, Pinto de Abreu, Manoel 

Dantas, Luiz Lyra, José de Calazans, José Correia, Heliodoro Barros e Segundo Wanderley. (Rev. 

IHGRN N°. 1, v. IV, ano 1906; N°. 2, v. IV, ano 1906;309). 
145 Na verdade a única bandeira era a da Revolução de 1817. Os estandartes são um determinado tipo de 

bandeira, ricamente ornamentadas, que não se prestam para ser hasteadas, mas para servir como “guias” 

das tropas.  
146 Na descrição de todo o cortejo temos: 1 - Bandeira da revolução de 17, conduzida pelo sócio do 

Instituto, Dr. Affonso Barata, guardada por um piquete de lanceiros e precedida de um clarim. 2 – Banda 

do Batalhão de Segurança. – Estandarte de André de Albuquerque, conduzido pelo sócio do Instituto, 

Coronel Manoel Lins Caldas, e protegido por officiaes do 2° Batalhão de Infantaria, da Segurança e da 

Guarda Nacional. 4 – Banda de musica “12 de Outubro”. 5 – Estandarte de Augusto Severo, conduzido 

pelo sócio do Instituto, Professor João Tiburcio, e guardado pela mocidade das escolas. 6 – Banda de 
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Segundo o itinerário, o préstito circularia pelas principais ruas da Cidade Alta, 

descendo em seguida pela Avenida Junqueira Ayres em direção a então Rua 12 de 

Maio, na qual, junto ao local onde teria nascido Frei Miguelinho, seria inaugurada uma 

lapide comemorativa do nascimento e da morte do homenageado. A esse evento seguir-

se-ia, das 4 às 8 horas da noite, no jardim da Praça Augusto Severo, então decorado e 

iluminado, uma retreta (significado) pelas diversas bandas de música que compunham o 

cortejo. Às 8 horas, no teatro Carlos Gomes, se realizaria a sessão magna do Instituto 

Histórico e Geográfico, em homenagem a Frei Miguelinho, seguida da excussão do 

“hymno a Miguelinho” (letra de H. Castriciano e música do maestro L. Smido), cantado 

pelas 37 moças que representavam os municípios do Estado, e por fim, uma 

“Apotheose”, na qual o poeta Segundo Wanderley recitaria um poema de sua autoria. 

Nesse ínterim, ficaria exposta “em logar devidamente preparado”, uma estola que teria 

pertencido ao homenageado (Rev. IGHRN N°. 1, v. IV, ano 1906; N°. 2, v. IV, ano 

1906; 312-313).    

 A par do resumo desse programa, nos vemos diante de vários elementos que 

podem suscitar questões, contudo, para fins da nossa análise, e levando em consideração 

as dimensões do nosso trabalho, precisamos privilegiar apenas alguns. Antes de tudo, 

devemos atentar para a participação diretiva do Instituto Histórico e Geográfico nesse 

processo de construção de memória, que se dá a partir da imagem de Miguelinho. Isso, 

uma vez que levamos em conta que a iniciativa de Castriciano apenas se efetiva na 

medida em que se inscreve nos estatutos da instituição. É através do Instituto que, como 

vimos, se elege uma comissão não só para em seu nome angariar fundos, mas também 

para organizar todo o programa das comemorações. 

 O Instituto Histórico e Geográfico era considerado o guardião da história e da 

memória do Estado e, consequêntemente, da própria Nação. Caberia a ele assim tomar a 

frente dessas iniciativas. Todavia, precisamos observar que a posição de proeminência 

dessa instituição só pode ser entendida no percurso desse processo, ou seja, é através 

                                                                                                                                                                                   
musica “Tobias Barretto”. 7 – Estandarte de Felipe Camarão, conduzido pelo sócio do Instituto, Dr. José 

Correia, e protegido pelas sociedades dos Empregados do Commerio, Liga Artístico-Operaria, Mocidade 

Catholica, Gremio Tobias Barretto e outras. 8 – banda de musica “3 de Maio”. 9 – Estandarte Clara de 

Castro, conduzido pelo sócio do Instituto, Coronel Luiz Emyglio, e protegido pelos alunnos do collegio S. 
Antonio. 10 – banda de musica “Antonio Andrade”. 11 – Estandarte de Frei Miguelinho, conduzida pelo 

sócio do Instituto, Padre José de Calazans, e guardado por 37 senhoritas representando os municípios do 

Estado. 12 – Sócios do Instituto, autoridades, imprensa, povo. 13 – Musica do 2° Batalhão de Infantaria. 

(Rev,IHGRN N°. 1, v. IV, ano 1906; N°. 2, v. IV, ano 1906;311). 
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dessas iniciativas, e na realização desses eventos, que o Instituto vai associando à sua 

história a história do Estado. E nesse sentido, temos um processo de constituição mútua, 

dialógica, uma vez que entendemos que é na construção desses eventos que o Instituto 

se constrói como entidade que toma a frente dessas iniciativas, num processo no qual 

delimita os espaços da cidade delimitando, no mesmo movimento, seu espaço na cidade, 

vinculando a construção de um panteão de heróis às homenagens que são prestadas pela 

instituição; e por fim, gerando objetos, não só monumentos e relíquias, mas também 

documentos, leis, decretos, notas na imprensa, todo um material que vai compor suas 

revistas – elemento constitutivo de sua existência. O Instituto aqui realiza as 

comemorações ao mesmo tempo em que se realiza através delas.
147

 

  Definida a forma como pretendemos enxergar esse processo, nos direcionemos 

agora para alguns dos aspectos mais específicos dessas comemorações. Depois de 

atentar para o papel diretivo do Instituto, voltamos nossa atenção para o motivo 

principal do evento que é então promovido em 1906: o aniversário da morte de Frei 

Miguelinho, no dia 12 de junho. 

 A referência aqui à figura de Miguelinho se dá, como acreditamos, na medida 

em que ele se constitui num “elo” (por ser norte-rio-grandense), entre a história do 

Estado e a história do movimento republicano de 1817, que acabou se destacando como 

referência importante na construção de uma memória nacional republicana.
148

 Podemos 

observar essa relação no grupo que abre e, portanto, que conduz o préstito cívico: 

                                                             
147 Quando estabelecemos na nossa perspectiva teórica que nossa intenção era fugir às essencializações e 

pensar as relações, era disso que tratávamos: uma análise essencialista, consideraria que o Instituto seria 

uma entidade essencial, em si, que dirigiria as comemorações e a construção da memória a partir de seus 

interesses. Nessa perspectiva, quase “ideológica”, a instituição (ou os termos equivalentes de “Estado” ou 

“elite política e intelectual”), estaria como que “fora” da “realidade social”, manipulando esta – criando 

homogeneidades e identidades – através de um discurso “sobre” a mesma; uma visão que tipicamente se 

baseia na lógica da “representação” (e numa visão mentalista da linguagem), segundo a qual somos nós os 

únicos agenciadores do mundo. Aqui, se as coisas mudam de sentido é em função unicamente das nossas 

diferenciações sociais, e se assim o é, nossa única opção seria nos deter nessas “diferenciações”, e, 

portanto, analisar os interesses dos grupos, das classes, ou as disputas pelos sentidos entre estes, etc. Mas 

o que se ignora aqui é que o que se chama de “discurso” também constitui essa realidade social, e que 
nada se define fora das relações que aí são estabelecidas, ou seja, os discursos, como objetos, também 

agenciam, também definem, na medida em que são agenciados. Se tirássemos do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte, por exemplo, todas as comemorações das quais tomou a frente e 

toda a documentação e objetos que produziu, desde o momento de seu nascimento, apenas nos restaria um 

mero estatuto de fundação, um plano de intenções, inspirado naquele no IHGB, que alguns intelectuais e 

políticos locais redigiram na sala de uma biblioteca, em Natal, em 1902, do qual, muito provavelmente, 

não teríamos a mínima notícia.   
148 O caráter referencial da Revolução de 1817 na construção de uma memória republicana nacional pode 

ser entendido, entre outras coisas, porque a referencia a esta permitiu que se destacasse em âmbito 
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- Bandeira da Revolução de 1817, conduzida pelo sócio do Instituto, Dr. 

Affonso Barata, que ia a Cavallo. Essa bandeira era guardada por um 

piquete de vinte lanceiros – tantos quantos são os Estados da Federação 

– [...]” (Rev. IHGRN, N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 

1917;316). 

 

 À frente, a Revolução de 1817, representada por seu símbolo mais consagrado 

(que inspirou, inclusive, a bandeira do Estado de Pernambuco), conduzido pelo Instituto 

Histórico e Geográfico, na pessoa de um de seus sócios, guardados ambos pelos Estados 

da república federativa, cada qual empunhado sua lança. A construção dessa memória 

republicana parece encontrar aqui alguns de seus elementos básicos: a identificação de 

um momento de origem, fundador, a direção do Instituto Histórico e a associação 

necessária entre uma dimensão nacional e outra regional. Contudo, todos esses 

elementos só parecem ser viáveis na medida em que seja possível personificá-los, e 

assim, o mesmo movimento que, a partir da referência a Miguelinho, nos levou à 

Revolução de 1817, nos trás de volta ao Frei norte-rio-grandense e ao grupo que fecha o 

préstito cívico:  

 

- Estandarte de Frei Miguelinho, de sentim encarnado, com as 

inscripções: Frei Miguelinho – 1768 – 1817 – Não, a letra é minha... – 

12 de junho – 1906 – Esse estandarte era conduzido pelo sócio do 
Instituto, Padre José de Calazans e guardado por 37 senhoritas 

representando os 37 municípios do Estado [...]” (Rev. IHGRN N°. 1, v. 

IV, ano 1906; N°. 2, v. IV, ano 1906;317-318). 

 

 Aqui temos a referência ao grande homenageado das comemorações, guiado em 

seu estandarte por um representante do Instituto Histórico e Geográfico e guarnecido 

pelos trinta e sete municípios do Estado.  Na inscrição ostentada no estandarte, temos: 

os elementos que destacam a trajetória de sua vida, entre o nascimento em Natal e a 

morte na Bahia; um trecho da famosa resposta que deu ao Conde dos Arcos, quando 

este o havia perguntado se acaso as assinaturas nos papéis que o incriminavam eram 

falsas; e, por fim, a data da comemoração do aniversário de sua morte, naquele ano de 

                                                                                                                                                                                   
nacional o papel de vários Estados da região Norte, entre os quais, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba 

e Rio Grande do Norte.   
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1906. Se atentarmos para a seqüência que aí está impressa, vamos perceber a linha 

narrativa e de sentido que é traçada entre esses elementos: Frei Miguelinho se relaciona 

com a data de seu nascimento, que o caracteriza como norte-rio-grandense; em seguida, 

sua pessoa é associada ao ano de 1817, ano da Revolução da qual tomou parte, e 

também o ano da sua morte; esta, por sua vez, é ligada ao momento emblemático (sobre 

o qual nos deteremos no último capítulo) de seu julgamento e martírio, quando assume a 

sua responsabilidade e empenha conscientemente a vida em favor de seus ideais; por 

fim, esse momento fundador na construção dessa memória se liga às comemorações que 

são realizadas no dia 12 de junho de 1906.    

 É interessante observar aqui que, diante desse grupo que fecha o cortejo cívico, 

podemos, mais uma vez, identificar elementos-chave nesse processo de construção de 

memória, isto é: Miguelinho, enquanto encarnação dos ideais republicanos, ligando o 

Estado norte-rio-grandense, pela sua natalidade, ao movimento de 1817, de dimensões 

nacionais, é a imagem que conduz, nas comemorações que lhe constroem a memória, a 

história do próprio Estado, que é representado na ocasião pelas 37 senhoritas que 

fecham a composição desse último grupo.  

 Os elementos que vão tentando estabelecer essas ligações, no sentido de 

construir essa memória no interior do préstito cívico, percorrendo as principais ruas da 

cidade, vão encontrar o seu momento alto na inauguração de uma lápide comemorativa, 

no lugar onde se acreditava o Frei homenageado teria nascido. Era ali que, de certa 

forma, essa procissão cívica encontrava o seu sentido.    

 Na ocasião da cerimônia, ao som do hino nacional, o Governo do Estado e o 

Instituo Histórico e Geográfico entregaram à cidade do Natal, na pessoa do presidente 

da Intendência Municipal, a lápide comemorativa, que carregava a seguinte inscrição: 

 

1768 – 17 de Novembro – 1817 – 12 de junho – Quod scripsi, scripsi – 
AO INSIGNE PATRIOTA PADRE MIGUEL JOAQUIM DE 

ALMEIDA CASTRO – FREI MIGUELINHO – O povo do Rio Grande 

do Norte, em comemoração civica, no 89°. Anniversario de tua morte 
gloriosa, ufana-se de perpetuar, nesta lapide, solemnemente posta no 

próprio logar em que nasceste, teu nome immortal de heroe e martyr. 

1906     (Rev. IHGRN, N°. 1, v. IV, ano 1906; N°. 2, v. IV, ano 1906 

1906;333). 
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Está claro que entre os sentidos desta placa está o de registrar em bronze o 

coroamento de toda a solenidade e de prestar mais uma homenagem, no caso mais 

perene, a Frei Miguelinho. Contudo, acreditamos que o sentido mais significativo aí 

incorporado seja o de marcar solenemente e espacialmente a natalidade do herói 

republicano, uma vez que a ligação de Miguelinho com o Estado (que se dá 

eminentemente pelo fato de ali ter nascido) era um elemento de fundamental 

importância para dar sustentação à construção dessa memória. Diante da não existência 

de um túmulo, a lápide é posta no lugar onde o Frei teria nascido, para que se pudesse 

demarcar, na cidade, a vinculação de sua figura à história do Estado e desta à da nação.  

Para reforçar essa demarcação que se processa redefinindo os espaços da cidade, 

no dia anterior, a Intendência Municipal baixava uma resolução segundo a qual: 

“Denominar-se-à Frei Miguelinho a rua em que nasceu esse inolvidável patriota e na 

qual será inaugurada a lapide commemorativa de seu glorioso martyrio, [...]”. (Sala das 

Sessões da Intendência, em 11 de Junho de 1906” (382-383).[procurar referencia no 

Jornal].  
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Assim, tanto a modificação do nome da rua, como a inauguração da placa (como 

momento alto do préstito cívico), podem ser considerados como representativos desse 

elemento constitutivo de uma memória republicana norte-rio-grandense, que é 

justamente a construção da imagem de Miguelinho enquanto um herói antes de tudo 

potiguar.
149

 

Na noite desse mesmo dia 12 é realizada ainda a sessão magna do Instituto 

Histórico e Geográfico, reunindo além dos membros do Instituto e do Governador do 

Estado, diversas autoridades e a população. No palco do então Teatro Carlos Gomes 

(hoje Alberto Maranhão) se dispuseram as 37 senhoritas que representavam os 

municípios do Estado, as cadeiras e os camarotes foram ocupados por uma numerosa 

platéia e desses últimos pendiam os estandartes que conduziram os grupos do préstito 

cívico. Depois do discurso do orador oficial do Instituto, o Dr. Pinto de Abreu, e de 

encerrada a sessão, foi cantado pelas senhoritas que representavam os municípios, 

dispostas no palco de forma a compor um grande “M”, o “Hynno Frei Miguelinho”, 

letra de Henrique Castriciano e música do maestro L. Smido, ao que se seguiu a 

declamação de uma poesia de autoria de Segundo Wanderlei.
150

  

Nesse momento em que finda o dia de comemorações, podemos observar mais 

uma vez, embora não nos detenhamos aqui em aspectos mais específicos, as vinculações 

que são estabelecidas, sob a posição diretiva do Instituto Histórico e Geográfico, entre a 

construção da imagem de Miguelinho e a constituição da história do Estado, ambos se 

definindo mutuamente num diálogo constante.                    

 Ainda nessa ocasião de encerramento das comemorações, devemos atentar para 

um último elemento importante: a exposição, numa espécie de “nicho” que foi arranjado 

no teatro, da estola de damasco encarnado que havia pertencido a Miguelinho, e que 

estava sob a guarda da família Castro, de Mossoró.
151

 Esse objeto é significativo para 

nossas pretensões aqui não só porque compõe, na qualidade de relíquia, a rede de 

associações que vão aos poucos construindo essa memória a partir da figura de 

Miguelinho, nas comemorações de 1906, mas porque também será atuante de um outro 

momento desse processo. 

                                                             
149 A esse respeito um outro elemento aqui precisa ser destacado: a certidão de nascimento do Frei, que se 

encontra nos arquivos da Instituição (ver anexo A) e cuja cópia, hoje, está exposta no armário junto com a 

estola. 
150

Rev. IHGRN N°. 1, v. IV, ano 1906; N°. 2, v. IV, ano 1906;335. 
151

Idem; 339. 
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Em 1910, é registrado pelo Instituto Histórico e Geográfico o recebimento de 

uma carta, datada de Recife, 4 de maio daquele ano, da Sra. Rosa Maria Antunes de 

Almeida e Castro, dirigida ao Presidente dessa instituição, na qual aquela manifestava a 

vontade de seu marido, Dr. Miguel Joaquim de Almeida e Castro, sobrinho neto de Frei 

Miguelinho, que antes de morrer lhe solicitou que oferecesse à instituição norte-rio-

grandense, “berço do seu inditoso tio”, a estola que pertencera a este e que era guardada  

até então pela família.
152

 Recebida a estola, o presidente do Instituto chama a atenção 

para a conveniência de uma exposição a ser realizada no próximo dia 12 de junho, 93° 

aniversário da morte do Frei, para que fosse “admirada” pelos concidadãos. A proposta 

é assim coloca em votação, e depois de aprovada é nomeada uma comissão encarregada 

de levar a exposição a efeito.
153

 

O jornal A República de 11 de junho daquele ano, em sua primeira página e 

numa grande nota, intitulada “12 de junho”, dá notícia do 93° aniversário da morte de 

Frei Miguelinho, ao final da qual temos a referência à exposição pública que ocorreria 

de uma às três da tarde e de seis às nove da noite, da estola pertencente ao 

homenageado, num salão convenientemente decorado e iluminado.
154

   

 Ainda nessa nota, outros elementos importantes se destacam. A princípio a 

associação que já estabelecemos da imagem de Miguelinho como um elo entre a história 

do Estado e a da nação, quando ele é referido como aquele que “representou 

condignamente a aspiração da terra rio-grandense no maior movimento que se levantou 

em prol da liberdade pátria”. Em seguida, depois de uma breve retomada da história de 

seu martírio, a nota manifesta a esperança, diante da constatação de que se vinha 

“acentuando a manifestação de culto cívico”, de ver Miguelinho “melhor trajado”, tendo 

“a sua homenagem suprema, traduzida na eternidade do bronze”. E essa esperança de 

ver uma estátua ou busto do Frei vai ser apontada para as iniciativas do Instituto 

Histórico, considerado enquanto “fiel depositário” das tradições e “avançada sentinela 

                                                             
152 Rev. IHGRN N°. 1, v. VIII, ano 1910; N°. 2, v. VIII, ano 1910; 220. 
153 Idem; 224. 
154 A República 11 de junho de 1910. Ano, XXII N° 123 p.1. Observemos aqui o poder de mobilização do 

objeto. Se podemos dizer que a estola foi apropriada ou investida de um sentido de relíquia, ela é 

responsável pela mobilização de cartas, (que se transforma em documentos na Revista do IHGRN)  de 

uma instituição, de recursos para decorar e iluminar a sala que a abrigaria, e, por fim, de pessoas que 

acorreram para vê-la. O poder algo fetichista que podemos atribuir à relação que se estabelece com esse 

objeto, poderá ser melhor compreendido quando das nossas discussões da “parada estratégica” desse 

capítulo, sobretudo a partir da discussão elaborado por Bruno Latour sobre a noção de “crença”.  
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das nossas glórias” e para a ocasião conveniente que se aproximava da comemoração do 

centenário, em 1917.
155

         

Sabemos que uma estátua de bronze não chegou a ser edificada nas 

comemorações de 1917, mas, é para nós muito significativa a manifestação desse desejo 

que associa uma imagem personificada a uma homenagem mais “digna”, elemento 

fundamental para que possamos compreender, no final do nosso trabalho, a importância 

do quadro que é encomendado a Antônio Parreiras, em 27 de junho de 1917.   

Ao final desse tópico, no qual tentamos mostrar que a proeminência da imagem 

de Frei Miguelinho em 1917, tem uma história e, portanto, faz parte de um processo 

mais longo, gostaríamos de sintetizar a forma como enxergamos esse processo. Tendo 

como base as fontes do IHGRN, que enquanto instituição se constituiu num dos 

elementos base da construção dessa memória republicana, pudemos observar que a 

constituição da imagem de Miguelinho (significativa, por ser, como já frisamos, um elo 

importante), se deu através de iniciativas que datam pelo menos dos primeiros anos do 

século XX, e que tiveram como momento mais significativo as comemorações de 1906, 

nas quais podemos destacar, além da própria referencia à morte do homenageado, todas 

as associações que se materializaram no préstito cívico, a inauguração da lápide 

comemorativa, a modificação do nome da rua onde esta se localizaria, a composição de 

discursos, poemas, hinos, e a exposição de sua estola – doada ao Instituto em 1910, e 

mais uma vez exposta num dia 12 de junho daquele ano.
156

 

Todos esses elementos e objetos são atravessados por um elemento comum: a 

referência a Frei Miguelinho como herói norte-rio-grandense. Contudo, ao mesmo 

tempo em que são atravessados por ele, esses artefatos o atravessam e o constituem 

nesse processo. Isto é, a imagem dele, ao mesmo tempo em que é uma referência 

mobilizadora dessas relações, é mobilizada pelas mesmas. Por fim, se é a imagem do 

herói republicano Miguelinho que dá sentido às comemorações, aos estandartes, à 

lápide, à rua, aos discursos, aos poemas, e faz de uma estola uma relíquia, são esses 

rituais e esses objetos que compõem, perpetuam e dão sentido à existência desse mesmo 

herói. Dessa forma, só podemos entender essa imagem errante, se a considerarmos no 

                                                             
155 Idem. 
156 Percebamos a mobilização de recurso, pessoas e objetos que estão implicados na construção dessa 

memória, o que torna o argumento que toma esse processo e esses elementos como meramente 

“simbólicos”, ou inseridos na lógica da “representação” e do “discurso”, tão pouco consistentes como a 

definição desses mesmos conceitos. 
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processo de seus percursos, mas para tanto, precisamos entender que, se são os passos 

do caminhante que fazem o caminho, são os caminhos que definem o viajante.  

Com essa metáfora na qual a imagem de Miguelinho é ao mesmo tempo viajante 

e caminho, findamos esse nosso tópico, que representou uma breve digressão, ou 

melhor, uma breve incursão por espaços de sentido relacionados à nossa discussão. 

Agora, munidos dessas outras referências, propomos uma incursão ao ano de 1916, que 

participa também desse mesmo processo de construção de uma memória republicana 

tendo como eixo a imagem do Frei, e no qual se iniciam os preparativos oficiais para as 

comemorações do centenário no ano seguinte, no qual o Obelisco foi inaugurado. 

 

Preparativos e prelúdios 

 

O povo do Rio Grande do Norte, por iniciativa do Instituto Histórico, 

num formoso movimento de civismo, prestou, no dia 12 de junho deste 

anno, a mais justa e tocante das homenagens do seu amor e da sua 

veneração á memória, sempre augusta, do Padre Miguel Joaquim de 

Almeida Castro, cognominado o “Frei Miguelinho”, com a celebração 

do 1° centenário do seu martírio [...] (Rev. IHGRN, introdução). 

  

Essas palavras abrem a edição de 1917 da Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte, comemorativa do primeiro centenário do martírio 

de Frei Miguelinho. Aqui, além dos elementos já apresentados, de uma memória que se 

constrói em associação com a Revolução de 1817 e ao redor da figura de Frei, temos um 

outro ponto interessante: a associação com a participação popular. 

Para uma memória que se pretendia comum, ou seja, agregadora, a participação 

dos mais variados setores da sociedade era um componente chave do seu 

estabelecimento, mais um elemento a ser relacionado para que essa memória ganhasse 

força.
157

 Nesse sentido, vamos poder observar o esforço empreendido pelo Instituto para 

                                                             
157 Em certa medida, todo esforço de memória comum é agregador, e as distinções entre as várias 

memórias é apenas uma questão de escala. Uma memória estadual tenta se definir como uma coerência 

interna – congregando todos os seus habitantes - se afirmando, ao mesmo tempo, frente à memória dos 

outros Estados da Federação (ressaltando a sua importância no conjunto da Nação); a memória de uma 

nação, por sua vez, enquanto se esforça por harmonizar as distinções entre seus vários Estados, se afirma 

como distinta frente à memória das outras nações; da mesma forma, a memória de um pequeno grupo 
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congregar a maior parte da sociedade através das diversas instituições e agremiações, e, 

ao mesmo tempo, a recorrência do argumento que defendia que a festa do centenário 

“associou desde o cidadão modesto á mais graduada personalidade que é o Chefe do 

Estado, desde a mais tenra creança escolar até as mais altas corporações de lettras, de 

artes e de sciencias”.
158

 

Temos assim, de um lado, o estabelecimento do Instituto Histórico como 

instituição responsável por guardar as tradições e a história, cabendo a ele a maior 

parcela de esforços para a realização das comemorações, autorizado, inclusive, por ter 

empreendido a festa cívica de 1906; e de outro, o reconhecimento da participação 

efetiva da população que haveria tomado parte no evento, colaborando para que as 

festas adquirissem “um realce extraordinário e um cunho acentuadamente popular”;
159

 

participação esta que, aliás, era tomada como sintomática de um “fazer sentir”, entre os 

conterrâneos da “justa noção de dever cívico de glorificar os heróes desaparecidos, pela 

comprehensão de que isso é um dos laços mais fortes para a existência de um povo”. 

Por fim, como conseqüência de todas essas iniciativas, temos o reconhecimento de que 

o perfil de Miguelinho, entendido como herói e mártir, “mais avoluma e scintila á 

proporção que os annos passam e o povo melhor comprehende o alcance dos idéaes por 

que elle foi immolado heroicamente á sanha dos régulos de além-mar”.
160

 

Observemos os interessantes elementos que aqui estão em jogo, que aqui são 

postos em relação. Na data significativa que define o martírio do herói norte-rio-

grandense, o Instituto Histórico e Geográfico vai construindo o seu status de instituição 

guardiã das tradições e da história – responsável pelo “culto esclarecido do passado” – 

ao mesmo tempo em que vai solidificando a sua posição diretiva nesses eventos 

comemorativos, se valendo, inclusive, de seu percurso, através da referência às 

comemorações de 1906. Mas para que a construção dessa posição vinculada a essa 

memória ganhe força, necessita agregar a participação da sociedade que ele representa, 

                                                                                                                                                                                   
dentro de uma sociedade, embora marque uma distinção diante de uma memória mais “oficial”, ainda 

assim é agregador dos elementos do grupo, mesmo havendo micro-dissenções internas. Dessa forma, o 

fato da memória ser dirigida por um determinado grupo, para as nossas pretensões aqui não tem muita 
forma argumentativa, uma vez que em todo processo de construção de memória um grupo forçosamente 

tomará à frente, seja um Estado frente à memória da Nação, uma “oligarquia” frente à memória do 

Estado, ou uma associação de moradores frente à memória de um bairro. A não ser, é claro, que se 

acredite, como pareceu indicar Pierre Nora, que em algum momento existiu uma memória “natural”, 

vivida de forma espontânea e harmônica e consensual entre todos os membros de uma comunidade.    
158

 Rev. IHGRN, N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 1917, (Introdução). 
159 Idem. 
160 Idem. 
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e seu esforço nesse sentido será notório, como vamos poder observar em breve. Nesse 

trajeto, vai se reconhecendo, como o passar dos anos, que um certo “dever cívico” vai se 

construindo, a medida em que se compreende “o alcance dos ideaes” e a necessidade de 

se glorificar os heróis passados como um “laço” forte da existência de um povo.  

Importante observar aqui é que esse “senso cívico” não pode ser desvinculado 

das iniciativas que vieram sendo empreendidas pelo Instituto, pelo menos desde o 

começo do século XX, como já observamos. Se por um lado, a necessidade de 

construção de uma memória republicana parte da afirmação deste “senso de dever”, é 

através das iniciativas, dos discursos, das imagens, dos objetos, das relações 

estabelecidas e de tudo que concorre para a realização dessas comemorações que esse 

“senso” vai estabelecendo seus contornos, ganhado força, uma força que o torna 

também agente, elemento mobilizador dos rituais que o instituem. 

Analisados esses elemento, passemos agora para o conjunto de iniciativas que 

vão compor o que chamamos de “preparativos e prelúdios”, tentando observar de que 

forma eles são significativos para as nossas discussões nesse capítulo, que tem, como 

ponto alto, o dia 12 de junho de 1917, no qual se comemora o primeiro centenário da 

morte de Frei Miguelinho e no qual o Obelisco é inaugurado.  

 Ainda na introdução da Revista comemorativa de 1917, afirma-se que era 

preocupação dominante no Instituto Histórico, já há alguns anos, a forma como melhor 

deveria se realizar as comemorações do primeiro centenário de Miguelinho, ressaltando 

os esforços que foram empreendidos no sentido de congregar os representantes do 

Poder Público, as associações, as escolas e o povo em geral, para que colaborassem nas 

comemorações. Na sessão de 07 de maio de 1916, é tomada a resolução para a 

comemoração; na sessão de 18 de junho daquele ano, o coronel Pedro Soares, então 

presidente do Instituto, estabelece que fossem iniciados os estudos das possibilidades 

para o evento e que cada sócio apresentasse uma ideia viável a respeito, sendo nomeada 

na ocasião uma comissão especial formada pelos senhores H. Castriciano, Manoel 

Dantas, cônego Estevam Dantas, Hemeterio Fernandes, Dionysio Figueira, Antonio 

Soares, Luiz Lyra, Horacio Barretto e Nestor Lima, exclusivamente para organizar um 

projeto para as festas comemorativas. Na sessão de 5 de novembro do mesmo ano, o 

Instituto apresenta-se ao Congresso Legislativo do Estado, para que fosse votado um 
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“auxilio material” para as festas, ao passo que na sessão do dia 19 daquele mês foram 

examinados os diversos projetos para o monumento aos heróis de 1817.
161

  

 Os projetos do monumento a ser construído no jardim da Praça André de 

Albuquerque, teriam sido organizados pelos engenheiros André Rebouças e Willy 

Fischer, sendo aprovado aquele que pareceu mais exeqüível e prático,
162

 que seria 

executado pelo construtor italiano Miguel Micussi.
163

 Na sessão do dia 3 de dezembro, 

o cônego Estavam Dantas submeteu à casa a inscrição em latim, composta por ele em 

honra aos homenageados do monumento. Em relação a este, ficou definido que seria 

feito em forma de obelisco, sobre um pedestal quadrangular, apresentando nas quatro 

faces, em placas de bronze e em alto relevo,  

 

[...] a inscrição, já aprovada, em memória dos dois heróis André de 

Albuquerque Maranhão e Frei Miguelinho; um trophel das bandeira da 
Revolução de 1817 e da República de 1889; o escudo do Rio Grande do 

Norte e uma inscripção commemorativa da conquista do território do 

Rio Grande [...].
164

 

  

Podemos observar aqui todo um esforço e toda uma mobilização de recursos em 

função de um elemento básico: as festas comemorativas, nas quais a construção do 

monumento ocupa um papel de destaque. Toda a Instituição se organiza no sentido de 

empreender essas ações e de envolver a sociedade nas mesmas, e esse esforço para nós é 

muito significativo, uma vez que mostra a importância desses elementos na construção 

dessa memória. 

 Segundo Connerton, que procura investigar justamente a questão de como se 

transmite e conserva a memória de um grupo, “as imagens do passado e do 

conhecimento dele recolhido são [...] transmitidos e conservados através de 

                                                             
161 “Resoluções e Preparativos”R – Revista IHGRN, N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 1917 ; 08.  
162 A Revista do Instituto se limita a essas informações. Infelizmente, as atas do ano de 1916, não foram 
publicadas em nenhumas das Revistas posteriores, e não tive acesso ao arquivo administrativo da 

instituição   
163 Miguel Micussi, natural de Udine, na Itália, nasceu em 1870. Emigrou ainda jovem para o Brasil, 

primeiro para Minas Gerais, onde se casou, e depois para Natal, onde exerceu o ofício de empreiteiro e 

construtor, realizando diversas obras, sendo a primeira de destaque o Obelisco aos heróis de 1817 

(PAIVA, Diego Souza de. Dossiê Micussi: notas e documentos. Natal: Acervo da ACIBRA (Associação 

Ítalo-Brasileira do Rio Grande do Norte), 2011.  
164 Rev. IHGRN, N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 1917,09. 
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performances (mais ou menos rituais)” (Connerton,1999; 04). Ou seja, a ideia básica 

defendida é a de que se existe algo que pode ser definido como uma “memória social” é 

provável que seja encontrada nas cerimônias comemorativas, na medida em que estas 

são performativas, rituais, e nesse sentido, estudar a construção da memória seria 

estudar esses atos de transferência que tornam possível se “recordar” em conjunto.
 165

 

 A importância dada a esses atos rituais e comemorativos parece estar 

relacionada, assim, à sua força em promover a coesão em direção ao um objetivo 

comum. Contudo, se faz necessário antes de tudo deixar claro o que aqui se entende por 

“ritual” e de que forma ele pode ser considerado um elemento significativo na 

construção de uma memória. Connerton se vale da definição de Lukes, segundo a qual o 

termo ritual designaria “a actividade orientada por normas, com caráter simbólico, que 

chama a atenção dos seus participantes para objetos de pensamento e de sentimento que 

estes pensam ter um significado especial” (Lukes, Apud. Connerton, 199;50). Não 

precisamos, pois, fazer muito esforço para identificar as comemorações que são 

realizadas em Natal, em 1917, como atos rituais, uma vez que essas são orientadas por 

normas prescritas (presentes na organização), são de caráter simbólico (indissociáveis 

dos elementos materiais), e procuram direcionar a atenção dos participantes e dos 

espectadores para objetos de pensamento e sentimento, investidos de um sentido 

especial – no caso, a criação de uma memória republicana a partir da figura de Frei 

Miguelinho.   

 O que definiria um ato ritual seria antes de tudo o seu caráter performático, o 

fato de ser um tipo de linguagem performativa. Um enunciado deste tipo não forneceria 

simplesmente a descrição de algo, de uma ação, mas seria ele mesmo, o próprio 

enunciado, um certo tipo de ação (assim como a utilização das inscrições em latim, no 

Obelisco). Existiria um fazer no dizer, de forma que poderíamos afirmar que “o ato 

                                                             
165 É importante deixar claro que a noção de “recordar” está diretamente relacionada à ideia de 

“codificação”. Levando em conta que uma recordação literal é destituída de sentido, o ato de recordar não 

corresponderia a uma reprodução, mas sim a uma construção, de modo que seria “a construção de um 
„esquema‟, de uma codificação, que nos permite discernir e, por isso recordar” (Connerton, 1999;30). A 

grande questão aqui é que a noção de “recordar” está associada à capacidade de formar uma sequencia 

narrativa com sentido, sendo, pois, em função de um determinado compromisso narrativo (no nosso caso, 

a construção de uma memória republicana) que os elementos são integrados num todo coerente. Quando 

no nosso capítulo I discutimos a relação entre lembrança, esquecimento e memória, estabelecemos que 

não podendo ser confundida como sinônimo de nenhum dos dois primeiros termos, a memória deveria ser 

entendida como um processo que visa interiorizar certos conteúdos, e é nesse sentido que devemos 

encarar os mecanismos das práticas de memória que estamos expondo ao longo do nosso percurso e que, 

sem dúvida, estão implicados na discussão de Connerton que se dá em função da performatividade. 
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realiza-se na e pela enunciação” (Connerton, 1999; 67). Além disso, uma das 

especificidades do evento ritual, e o que faz com que ele seja tomado como privilegiado 

para o estudo da formação da memória, seria o fato de que nele existe um 

comprometimento por parte daqueles que dele participam: 

 

Os ritos não são meramente algo formal. Exprimimos vulgarmente a 

nossa percepção do seu formalismo falando de tais actos como 
“meramente” rituais, ou como formas “vazias”, e pomo-los 

frequentemente em contrate com actos e declarações às quais nos 

referimos como “sinceras” ou “autênticas”. Mas isto é enganador, pois 

aqueles que celebram os ritos sentem que estes são obrigatórios, mesmo 
que não incondicionalmente (Cornneton, 1999; 50-51). 

 

 Na medida em que entendemos que os rituais, atos performativos, tem essa força 

de coesão e são atos que se realizam na e através da própria enunciação, podemos ter 

uma pequena noção da importância que lhes é conferida na construção das memórias, e 

podemos entender o esforço despendido na sua organização e realização, na nossa 

pesquisa em específico. 

 Entendida a importância e a função primeira dessas comemorações, 

encaminhemo-nos para os passos que se seguem, até que possamos encontrar 

novamente os elementos que entram em relação para a construção dessa memória nas 

realizações do dia 12 de junho de 1917. 

 Por resolução de 11 de fevereiro de 1916, e em virtude do convite dirigido pelo 

Instituto Histórico, Arqueológico de Pernambuco, o Instituto Histórico resolveu fazer-se 

representar nas festas do dia 6 de março, em Recife, em comemoração ao centenário da 

Revolução de 1817. E nessa mesma ocasião foi nomeado presidente de honra de todas 

as solenidades do centenário de Miguelinho o Governador do Estado, o Desembargador 

Joaquim Ferreira Chaves (Rev. IHGRN, N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 

1917; 10). 

 No dia 6 de março, data comemorativa do advento da Revolução Pernambucana 

de 1817, que estava se firmando como referencial no calendário republicano, o IHGRN 

realiza uma sessão solene no Palácio do Governo, sob a presidência do Governador 

Ferreira Chaves; e nesse mesmo dia, o Governo do Estado, por meio de um “decreto 

especial”, declarou feriado estadual “mandando fazer prelecções nas escolas, hastear o 
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pavilhão brazileiro e illuminar as fachadas dos edifícios públicos, em signal de gala pela 

celebração do 1° centenário da Revolução”.
166

 Na ocasião da sessão, que reuniu no 

Palácio do Governo funcionários públicos, representantes do clero, corporações civis e 

militares, associações literárias e artísticas além de estabelecimentos de ensino e 

membros da impressa,
167

 discursou, na condição de orador oficial, o membro do 

IHGRN, o Dr. Eloy de Souza. 

 Em seu discurso, Eloy de Souza procurou enfatizar, antes de tudo, a intenção 

que ele identificava como notória de se “reanimar sentimentos cívicos adormecidos, 

abrindo nossos olhos para a clara e lúcida visão de uma pátria rejuvenescida [...]”.
168

  

Nesse sentido, iniciava seu pronunciamento criando desde já uma relação direta e 

necessária com um passado e com ideais que longe de serem circunstanciais, faziam 

sentido numa história mais longa, embora estivessem adormecidos. A imagem de um 

“abrir de olhos”, de um “despertar” é aqui extremamente sugestiva, uma vez que, ao 

mesmo tempo em que se considera o período imperial como um interregno, um período 

incerto de escuridão, um “sono” dos sentimentos cívicos, ancora-se esses mesmos 

sentimentos num passado ideal e toma-se a experiência república presente como um 

claro e lúcido (percebamos a associação positiva com a luz e a claridade) despertar de 

uma pátria renovada. Essa associação se mostra ainda mais “clara”, quando o orador faz 

questão de ponderar em seu discurso: 

 

Esta homenagem aos antepassados significa, egualmente, o applauso do 

Instituto aos pioneiros da Patria nova, realidade tangível do sonho pelo 

qual tantos daquelles cortiram as amarguras do exílio, a morte, e todos 
sairam do martírio para a gloria. O que aqui nos deve reunir, e 

effectivamente nos reúne, é a communhão do ideal que liga o passado 

ao presente, confundindo na mesma devota admiração os patriotas de 

hotem e os de hoje, os homens de vontade e de fé fundadores da nossa 
nacionalidade [...].

169
 

   

  Dificilmente poderíamos ser mais enfáticos e precisos: “O que aqui nos deve 

reunir, e effectivamente nos reúne, é a communhão do ideal que liga o passado ao 

presente, confundindo na mesma devota admiração os patriotas de ontem e de hoje”, ou 

                                                             
166 Rev. IHGRN, N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 1917;11. 
167 Idem;12. 
168

 Idem. 
169 Idem: 14-15. 
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seja, a comunhão entorno de um ideal que liga passado e presente, confunde, na 

admiração, os patriotas de ontem e de hoje. O que temos aqui é uma excelente 

oportunidade de uma análise dialógica, relacional, senão vejamos: A função dos 

elementos que concorrem para a construção dessa memória e que estão envolvidos 

nessas comemorações, como o discurso de Eloy de Souza, por exemplo, é a de criar essa 

comunhão em função de um dado ideal cívico, republicano; essa comunhão então dá 

sentido a essas iniciativas, a esses objetos e a esses discursos à medida em que é 

construída por eles. Ao mesmo tempo, na base dessa comunhão está uma dada narrativa 

histórica que, ligando passado e presente, fornece um sentido coeso a este enquanto 

estabelece um sentido comum para aquele, e ambos se definem mutuamente. Nesse 

processo, na “admiração”, ou melhor, na enunciação do discurso, efetivamente se 

confunde aqueles que seriam os patriotas de ontem e os de hoje, uma vez que estes se 

ancoram na notoriedade daqueles, e aqueles só ganham notoriedade à medida que se 

ligam e estes. 

 Seguindo ainda o discurso, temos a entrada em cena do tema da Revolução de 

1817, sobre o qual o orador discorre, identificando seus antecedentes, ideais, principais 

personagens e eventos, até o estabelecimento do governo provisório, me Pernambuco. 

Em seguida, num movimento que parece ser estruturante na construção dessa memória e 

que está presente na maioria dos elementos que estamos analisando, passa-se para o 

componente que liga a história do Estado à do movimento republicano: “É natural, 

minhas senhoras e meus senhores, que, falando da Revolução de 1817, me detenha mais 

longamente em nossa terra, estudando, summariamente embora, o papel que nelles 

tiveram André de Albuquerque e Miguelinho [...]”.
170

 

 “É natural...”. Se “natural” aqui está sendo entendido no sentido usual e 

moderno de termo, como sinônimo de essencial, de inato, fundamental, permanente, e 

considerando a forma como temos encaminhando o nosso argumento, forçoso é 

concordar com o orador, pois a passagem de um elemento –Revolução de 1817 – para o 

outro – heróis norte-rio-grandenses –, é algo que se mostra fundamental nesse enredo. 

Isso, uma vez que entendemos que um confere o sentido ao outro; ou seja, os heróis só 

são considerados como tais por terem tomado parte na Revolução de 1817 e esta, por 

sua vez, é digna de notoriedade porque nela tomaram parte norte-rio-grandenses. Logo, 

                                                             
170 Rev. N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 1917;19. 
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no enunciado do discurso, dentro da narrativa histórica que este institui, ligam-se os 

primeiros dois elementos principais que, segundo a nossa perspectiva, concorrem para a 

construção dessa memória republicana. 

 O discurso se encaminha, na sequencia, para as considerações sobre os dois 

norte-rio-grandenses. Ao se referir à participação André de Albuquerque no movimento 

republicano em 1817, o orador chama a atenção para uma “versão histórica”, segundo 

ele, “mal elucidada”, que teria estabelecido uma diferença de grau de culto entre os dois 

homenageados, pautada na firmeza das convicções de um em contraste com a dubiedade 

e hesitação do outro que, segundo a referida versão, teria sido arrastado pelo calor das 

circunstâncias sob a influência que sobre ele exercia o vigário de Goyaninha, Antonio 

de Albuquerque Montenegro. Assim, mesmo que tivesse pagado com a vida a afirmação 

de um ideal republicano, talvez não tivesse André de Albuquerque “alcançado” a 

importância deste para além da mera emancipação da tutela de Portugal.  

Embora Souza tente ponderar sobre essa “versão histórica”, dando um lugar 

mais digno a André de Albuquerque, comparativamente ela – a versão – mostra sua 

força quando o mesmo passa a se referir a Frei Miguelinho. Este é tomado como seguro 

e sincero na “efficiencia de suas convicções”, e entre todos os companheiros que 

assumiram o governo, Miguelinho teria sido  

 

[...] sempre o sacerdote austero e virtuosos, o mesmo doutrinador 

eloqüente, que por ocasião do “Te-Deum” celebrado na matriz de Santo 

Antônio para soleminisar a posse do Governo provisório, proferiu o 

celebre sermão da concórdia, fallando egualmente ao coração de 
brasileiros e portugueses, confundindo uns e outros na tocante emoção 

de sua palavra pacificadora [...]   

 

 O revolucionário, o membro do governo instituído, o religioso, o orador, o 

republicano, o pacificador, o norte-rio-grandense. Dificilmente, mesmo restituindo 

méritos a André de Albuquerque, Miguelinho correria o risco de ser preterido. Ele se 

mostra um elemento muito mais forte na composição dessas relações. E essa sua 

proeminência continua a deixar suas marcas quando o orador retoma, para fechar seu 

discurso, o fio dos acontecimentos da Revolução de 1817, cujo desenlace é composto 

em função de dois momentos dramáticos, que tem como personagem principal 
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Miguelinho: a ocasião em que diante da repressão da coroa e da perseguição dos que 

nela estavam envolvidos, ele, na iminência de ser preso, teria se reunido com a irmã, 

Clara de Castro, para queimar os documentos que incriminavam seus companheiros; e o 

momento de seu julgamento na Bahia, quando, diante das insinuações do Conde dos 

Arcos, assume sua responsabilidade, empenhando a vida em favor dos ideais que 

defendia.
171

 Aqui, por fim, o ocaso da própria Revolução se confunde com o momento 

de nascimento do herói e mártir republicano – e, claro, norte-rio-grandense.  

 Fechando a referência ao dia 6 março, temos na sessão do Instituto Histórico de 

18 de março, a apresentação, pelo 2° secretário Nestor Lima, do relatório da comissão 

que fora incumbida de representar a instituição nas festas que ocorreram em Recife, no 

primeiro centenário da Revolução, no qual se acentuava “o brilhantismo das 

solennidades e as deferências de que foram alvo os membros da mesma commissão, por 

parte do Instituto Archeologico Pernambucano, cujas saudações trazia as mais 

affetuosas e gratas [...]”.
172

  

 O que temos aqui, basicamente, é a associação com o primeiro elemento da 

construção dessa memória, que é a Revolução de 1817, tomada como ponto de origem 

privilegiado. Essa associação vai se construindo aos poucos através de iniciativas, 

referências, objetos e discursos (objeto entre objetos), desde a divulgação do convide 

feito pelo Instituto Histórico, Arqueológico Pernambucano, passando pelo envio de uma 

comissão de sócios do IHGR para as festas realizadas em Recife, pela sessão solene 

realizada no dia 6 de março em Natal – na qual analisamos brevemente o discurso de 

Eloy de Souza – até chegar à divulgação do acima citado relatório; todas essas 

informações coligidas e documentadas na mesma revista comemorativa de 1917 

(também ela um elemento dessas relações), dentro da sessão dos antecedentes dos 

eventos do centenário de Miguelinho. Nesse percurso, e através dessas associações, a 

comemoração norte-rio-grandense se fortalece e se legítima, ao mesmo tempo em que 

fortalece e legitima, como um dos pontos de ancoragem da memória republicana, a 

referência à Revolução de 1817. 

                                                             
171 A dramaticidade do momento do julgamento, que mostra sua força à medida que vai sendo construída 

nesse processo, será um dos elementos básicos para entendermos o quadro que será pintado por Antônio 

Parreiras, em 1918. 
172 Rev. N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 1917;65. 
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   Na mesma ocasião da divulgação do relatório, na ordem do dia, o Sr. Manoel 

Dantas, orador oficial das comemorações, divulga o programa geral das festas cívicas 

do 1° Centenário de Miguelinho, no qual constava uma missa campal, procissão cívica, 

inauguração do monumento, sessão solene do Instituto, cinema público e outras festas 

populares, no dia 12 de junho; programa este que, com pequenas alterações, foi 

aprovado na assembléia. Aprovado o programa geral, o Instituto tomou a resolução de 

fazer convites coletivos às autoridades, às escolas, repartições e associações da capital e 

de interior do Estado.
173

 

 Na sessão de 20 de maio, sob a direção do 2° secretário, o Sr. Nestor de Lima, o 

Instituto resolveu promover, nos dias precedentes ao da comemoração, festas esportivas, 

convidando os clubs náuticos e os de futebol da capital.  Antes que detenhamos nossa 

atenção nesses eventos esportivos, contudo, acompanhemos sumariamente algumas 

notas publicadas no jornal oficial do governo, que, sistematicamente, ao começar o mês 

de junho, vão dando conta dos preparativos das comemorações.
174

  

 O jornal do dia 4 de junho traz em sua primeira página um tópico que se tornaria 

recorrente nesse espaço, intitulado Centenário de Miguelinho. Neste dia vinculam-se 

algumas informações, como: o registro pelo Instituto Histórico e Geográfico do 

crescente número de adesões às comemorações, tanto da sociedade norte-rio-grandense, 

                                                             
173

 Rev. IHGRN, N°. 1, v. XV, ano 1917; N°. 2, v. XV, ano 1917; 65. 
174 Tomar unicamente as informações do jornal oficial do governo talvez possa parecer pouco 

recomendado, uma vez que  poder-se-ia aventar que estaríamos a “comprar” uma dada “versão” desses 

acontecimentos. Contudo, isso seria pressupor a crença que opõe “versão” de um lado e “acontecimento” 

do outro – como se esses elementos pudessem ser pensados de forma isolada.  Nossa preocupação não se 
aplica aos “fatos” como algo que pudesse ser alcançado destituído de versões, mas sim a um processo de 

construção de memória republicana em Natal, na qual o jornal oficial ocupa um papel de destaque, uma 

vez que não só veicula informações e convocações, mas também fornece material para a composição das 

Revistas do Instituto Histórico. Acusar a visão do jornal de “interessada”, seria pressupor a existência de 

alguma visão que em certa medida pudesse ser destituída de interesses, logo, para nossas pretensões, a 

mera identificação de um “lugar de fala” não é um argumento suficiente. Tomar, por fim, o jornal como 

uma “visão” particular, ou simplesmente como um “discurso”, é negligenciar a sua condição de artefato, 

de algo que não apenas nos fala de outras ações, mas que é ele mesmo, em sua materialidade discursiva, 

uma ação.    

Esses documentos, esses eventos e esses objetos que constituem as nossas “fontes” apontam para um 

esforço de memória comum. Nossa intenção é olhar para esse esforço e pensar como essa memória se 
estrutura através desses elementos. Dessa forma, observando os jornais dos quais retiramos alguns dados, 

podemos perceber a associação dos elementos que concorrem para a construção dessa memória: a posição 

diretiva do Instituto Histórico; a sua vinculação com o Governo do Estado, pela nomeação do governador 

como presidente de honra das comemorações, como já vimos, e agora pela vinculação com o órgão da 

imprensa oficial; a preocupação com a adesão dos diversos setores da sociedade; a veiculação dessas 

adesões; a participação de grupos que tem como patrono o homenageado, Grupo Escolar Frei Miguelinho 

e Centro Cívico Literário Frei Miguelinho, elementos significativos do processo mais amplo de 

construção-associação em relação a essa imagem; e a importância dada à construção do monumento, 

ponto alto do cortejo cívico. 
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por intermédio de suas agremiações, como por parte de outras instituições, como o 

Instituto Histórico do Ceará que em nota elegia um correspondente seu para as 

festividades; as medidas tomadas para a organização do préstito; a solicitação por parte 

do Instituto para que o comercio da capital mantivesse suas portas fechadas no dia 12; e 

a recomendação, por parte do professor Luiz Soares, então diretor do grupo escolar Frei 

Miguelinho, situado no bairro do Alecrim, para que todos os moradores do bairro 

iluminassem as fachadas de suas residências no dia do centenário.
175

 

 Como já destacamos no início desse tópico, um dos elementos que vão marcar a 

construção dessa memória, dado o seu teor agregador, é essa vinculação com a maior 

parte da população, o que fica expresso não só no esforço por parte do Instituto para a 

mobilização dos diversos setores da sociedade, mas na recorrência e no espaço que 

ocupam as referências a essas adesões. Nessa mesma edição de 4 de junho, volta-se a 

noticiar, “O Instituto Histórico tem recebido varias communicações de que se acham 

promptas para tomar parte no grande préstito cívico do sai 12 de junho muitas 

corporações, sociedades e escolas desta cidade.”;
176

 fazendo questão, inclusive, de citar 

o nome das escolas que até ali confirmaram sua presença e manifestando a esperança do 

Instituto por mais adesões: 

 

Podemos adeantar que, além de outras, formarão as seguintes escolas: 

Afheneu, Escola Normal, Cursos anexos, Grupo Escolar „Frei 

Miguelinho‟, Collegio „Santo Antonio‟, Externato Magalhães, Escola da 

Liga, Centro e União Operarias, Escolas Municipaes Feminina e Mixta, 

a de d. Benigna Silva e a Escola de Aprendizes Marinheiros [...] O 

Instituto Histórico espera ainda receber communicação, a respeito de 

outras escolas desta capital.
177

 

 

 Percebamos que aqui não temos só mais uma vez destacada a importância que a 

participação dos vários setores da sociedade, destacadamente das escolas, tinha para 

esse evento sob a direção do Instituto, mas também a dimensão que ia tomando essa 

adesão e a força sem dúvida que a veiculação dessas informações tinha para estimular 

ainda mais a participação dos setores da sociedade. Isto é, cada vez mais o evento ia 

                                                             
175 A República 04 de junho de 1917. Ano, XXIX N° 124, p.1 
176 Idem. 
177 Idem. 
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tomando a dimensão que pretendia de congregar a maior parte ou uma parte 

significativa da população e essa adesão se transformava em argumento mobilizador, 

uma vez que era paulatinamente noticiada, para arregimentar ainda mais participações. 

Outra nota que merece destaque nessa edição do jornal do dia 4 de junho é a 

referência ao vapor “Ibiapaba”, que esperado do sul do país no próximo dia 6 daquele 

mês, traria os medalhões de bronze que haviam sido mandados fundir no Rio de Janeiro, 

para serem colocados “no monumento a erigir-se na Praça André de Albuquerque por 

iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico deste Estado, para perpetuar a memória 

dos heroes de 1817”.
178

Assim, temos presente aqui dois elementos destacáveis e 

importantes da organização das comemorações do centenário; a adesão da sociedade e a 

construção do monumento. 

No jornal do dia seguinte, continuaram sendo veiculadas as adesões. O 

presidente do Natal Club, major Antônio Gurgel, comunicou ao Instituto Histórico que 

aquela associação se faria presente nas festas do centenário, por intermédio de uma 

grande comissão de seus sócios; o Atheneu Norte-Rio-Grandense expressou sua 

intenção em aderir às festas, comparecendo a todas as manifestações; e o presidente da 

Liga do Ensino e da Comissão Executiva do Diretório Regional da Liga da Defesa 

Nacional, o senhor F. de S. Meira e Sá, comunicou que essas associações participariam 

às festas cívicas do dia 12.
179

  

 No dia 6 do mesmo mês, confirmam a participação a Associação Comercial do 

Estado, representada por sua Diretoria e por uma comissão de negociantes e associados, 

e o Tesouro do Estado; e nesse dia também foi noticiada a chegada no dia anterior dos 

blocos de granito, mandados vir do município de Lages, para compor o monumento, 

noticiando que o trabalho de assentamento se iniciaria no dia seguinte. Merece destaque 

da mesma forma, as iniciativas dos integrantes do Centro Cívico Literário Frei 

Miguelinho, que tomaram o encargo de ornamentar as praças do então Teatro Carlos 

Gomes por ocasião das festas, e os ensaios realizados no mesmo teatro pelas senhoritas 

que no dia 12 daquele mês estariam incumbidas de cantar o hino de Frei Miguelinho, 

                                                             
178 Idem. 
179 A República 05 de junho de 1917. Ano, XXIX N° 125, p.1 
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chamando-se a atenção para a pontualidade e dedicação com que diariamente os ensaios 

vinham sendo conduzidos, sob a direção do professor José Borrajo.
180

 

  No jornal do dia 8 de junho é noticiada a conferência do padre dr. Ignacio de 

Almeida, intitulada “Sublime trisagio de 1817”, a ser proferida no 11 de junho, a 

convite do Centro Cívico Literário Frei Miguelinho. O mesmo Centro noticia que 

festejaria no dia do centenário do seu patrono uma sessão extraordinária, a ser realizada 

no Atheneu Norte rio grandense para dar posse à nova diretoria e comemorar o terceiro 

aniversário de fundação dessa agremiação.    

  Na mesma ocasião, o Presidente da Intendência comunica ao Presidente do 

Instituto que se incorporariam aos festejos do centenário todos os intendentes e demais 

funcionários daquela repartição, e mais uma vez é dado destaque aos ensaios do hino a 

Frei Miguelinho: “continuam em franco êxito os ensaios do hymno a Frei Miguelinho. 

As moças que vão cantar aquella inspirada composição do maestro Luigi M. Smido 

teem revelado grande conhecimento da difficil arte do canto, cujo aperfeiçoamento foi 

confiado ao maestro Babini [...]”.
181

 No dia 9 de junho, por fim, o tópico “centenário de 

Miguelinho”, divulga o programa geral das comemorações do dia 12. 

  No dia 10 de junho, as comemorações tiveram início com o programa das festas 

esportivas. A primeira delas foi a “Grande regata do Centenário”, patrocinada pelo 

Instituto Histórico e Geográfico, na qual tomaram parte o Centro Náutico Potengy, o 

Sport Club de Natal, a Escola de Aprendizes Marinheiros e os marítimos da Alfandega e 

da Capitania do Porto.
182

 Na ocasião, o desembargador Ferreira Chaves, governador do 

Estado e presidente de honra das festas do Centenário, marcou presença a bordo da 

lancha oficial, e da mesma forma, a diretoria e os demais membros do IHGRN, 

destacando-se aí uma comissão especialmente designada para fiscalizar o evento, se 

fizeram presentes a bordo da lancha “Affonso Barata”.
183

  

Tendo como ponto de partida o Paço da Pátria e como chegada o Cais da 

Alfândega, foram organizados seis páreos nos quais em diferentes modalidades as 

agremiações competiram, na seguinte ordem: 1° páreo – Riachuelo; 2° páreo – Instituto 

Histórico; 3° páreo Clara de Castro; 4° páreo – Miguelinho; 5° - páreo André de 

                                                             
180 Idem. 
181

 A República 08 de junho de 1917. Ano, XXIX N° 128. p.1. 
182 Rev. IHGRN, vol XV, n° 1 e 2, 1917; 67. 
183 Idem. 
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Albuquerque; e 6° páreo – Centenário. A bordo da lancha “Natal”, fundeada no ponto 

de chegada, a banda de música do Batalhão de Segurança tocou durante a festa, e ao 

final das competições (o 1° pareo correu às 14 horas e o último às 16), uma comissão de 

senhoritas fez a entrega aos vencedores de medalhas de prata, mandadas confeccionar 

pelo Instituto Histórico especialmente para a ocasião.   

 Os eventos esportivos tem continuidade no dia seguinte, 11 de junho, com a 

partida comemorativa de Futebol. Esta foi realizada no “ground” da Praça Pedro Velho 

e opôs as equipes do America F.C e do Potyguar F.C, sob o patrocínio do Instituto 

Histórico e Geográfico. O vencedor na ocasião foi o Potyguar, pelo placar de 1X0, com 

o gol marcado pelo “in side left” José Tavares.
184

 Terminada a partida, o membro do 

Instituto, Nestor de Lima, representando essa instituição, conferiu aos vencedores as 

medalhas de prata com inscrições comemorativas da ocasião.
185

   

Percebamos o que temos aqui, literalmente, “em jogo”. Antes de mais nada, 

estamos diante de uma associação entre as comemorações do centenário e atividades 

esportivas, competições que carregavam sua própria performatividade e que sem dúvida 

prometiam atrair particularmente a atenção da população. No jornal A República de 4 de 

junho, por exemplo, temos a noticia de que a grande “Regata do Centenário” vinha 

despertando um extraordinário entusiasmo no meio esportivo natalense:  

 

O pareo entre as baleeiras da Capitania do Porto e da Alfandega é, 

particulamente, do maior interesse, porque, em anteriores regatas, tendo 

sido vencedora a da Capitania, parece que a tribulação da baleeira da 

Alfandega tem desejo de sahir vitoriosa, desta vez. Consta que já 
existem animados concursos e apostas, acerca do referido pareo – 

Alfandega versus Capitania.
186

  

 

A competição esportiva gera assim uma expectativa adicional, um interesse 

caracteristicamente mobilizador que vai se vê associado às festas do centenário pelos 

elementos que vão particularizar essas disputas. Sob o patrocínio e direção do Instituto 

Histórico e Geográfico, a essas competições é adicionada uma performatividade 

específica, referências e associações que vão desde sua inserção no programa mais 

                                                             
184

 Rev. IHGRN, vol XV, n° 1 e 2, 1917; 71. 
185 Idem; 73. 
186 A República 04 de junho de 1917. Ano, XXIX N° 124, p.1 
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amplo das comemorações, passando pela presença do Governador do Estado – na 

condição também de Presidente de honra das festas –, pela organização e fiscalização do 

IHGRN, representando por sua Diretoria e seus sócios, pelos nomes dados aos páreos da 

regata, em homenagem a ícones da construção dessa memória, pela presença da banda 

de música do Batalhão de Segurança, e por fim, pelos objetos, como as medalhas 

comemorativas do centenário que são oferecidas aos vencedores.
187

 

Esses eventos são assim, a nosso ver, iniciativas importantes nas comemorações 

de 1917, e na construção dessa memória, uma vez que neles se agregam valores 

importantes, basicamente, o valor da disputa esportiva e dos elementos estruturantes 

dessa memória (o Estado, o IHGRN, a referência à imagem de Miguelinho, ao próprio 

centenário et.); além do que, potencializa-se a capacidade de congregação da população 

da cidade.    

Fechando o dia 11 de junho, véspera das comemorações centrais do centenário, e 

assim também fechando o que denominamos nesse tópico de “preparativos e prelúdios”, 

temos a conferência já referendada do padre Dr. Ignacio de Almeida, realizada na 

sessão extraordinária do Centro Cívico Literário “Frei Miguelinho”, no Palácio do 

Governo. Conferência esta que se destaca para nós por dois motivos: por ter reunido os 

elementos estruturantes das comemorações, uma vez que lá se encontravam o 

desembargador Ferreira Chaves, o Dr. Henrique Castriciano, o vice-governador, Mon-

senhor Alfredo Pegado, governador geral do Bispado, o presidente e demais membros 

da Diretoria e sócios do Instituto Histórico (Rev. 1917; 73-74); e por ter sido o discurso 

do convidada paraibano, Dr. Ignacio de Almeida, às vésperas do dia 12, mais um 

exemplo da estruturação e da construção dessa memória republicana a partir da 

dramatização dos eventos que envolviam a Revolução de 1817, destacando-se a partir 

daí as figuras de André de Albuquerque e Frei Miguelinho, notadamente este último, 

pelos motivos que já destacamos e pelos que ainda vamos destacar. 

Ao chegar à noite do dia 11 de junho, olhamos em perspectiva para todo esse 

processo, que mapeamos desde o início do século XX, e observamos a quantidade de 

recursos, de pessoas, de discursos, de objetos, de imagens, de espaços que foram 

mobilizados em função da construção dessa memória e como a estruturação desta é 

                                                             
187 As medalhas haviam sido confeccionadas na “Pendula America” e ficado expostas na vitrine dessa 

loja. (A República 04 de junho de 1917. Ano, XXIX N° 124). 
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inseparável desse percurso e desses elementos.
188

 Sem dúvida, um dos pontos altos, 

onde vários desses componentes serão mobilizados e outros acrescentados, serão a 

comemorações do dia 12 de junho de 1917, grande dia do centenário, e é para elas que 

pretendemos direcionar nossa a atenção.    

  

Parada estratégica II 

 

Não subestimo meus fantasmas, ainda que sejam inventados. 

Fabrício Carpinejar.189  

 

O perigo aqui é confundir criação com controle. Apenas porque nós 

podemos criar e manipular as coisas, não significa necessariamente 

que nós podemos controlar nossas criações. Qualquer pessoa que se 

aventure na criação faz bem em lembrar que logo que alguma coisa 

passe a existir, nós começamos a perder o controle sobre mesma.  

 Patricia Piccinini.190 

 

Antes de analisarmos os elementos que vão compor as comemorações do dia 12, 

gostaríamos aqui de propor mais uma “parada estratégica”. Resumidamente, nossa 

intenção nesse capítulo até o presente momento foi a de compor uma rede de relações a 

partir de alguns elementos que identificamos como significativos para compreender a 

construção de uma memória republicana. A idéia básica foi, assim, a de pensar essa 

construção a partir desses elementos, tendo como ponto de referência o Obelisco, ao 

mesmo tempo em que discutimos a participação destes na construção dessa memória. 

 Nesse processo, identificamos uma referência estruturante, Frei Miguelinho 

que, como vimos, transpassa, dando sentido a vários objetos (documentos, inscrições, 

estandartes, lápide, estola, jornais, rua, discursos, hino, poema) ao mesmo tempo em 

que tem sua existência condicionada por esses mesmos objetos. Uma imagem que 

                                                             
188Importante ressaltar que o propósito de nossa discussão não é opor agentes humanos de um lado e 

objetos (agentes não-humanos) do outro, mas sim tentar mostrar como uns estão colados e implicados nos 

outros – e é isso o que definimos dentro da nossa perspectiva filosófica, como “redes-heterogêneas”.  
189 A presente citação foi retirada de uma crônica do livro “Mulher Perdigueira”. CAPINEJAR, Fabrício. 

Mulher perdigueira: crônicas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. p. 79. 
190 Patricia Piccinini é artista plástica. A frase foi retirada da sua página oficial, ver: 
http://www.patriciapiccinini.net/. 
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estrutura uma rede de relações que se estende no espaço-tempo, dando sentido a objetos 

e lugares (também eles um tipo de objeto), dos quais retira os seus sentidos. 

Esse raciocínio “relacional” que aqui empregamos é embasado por uma 

perspectiva, como começamos a ver na nossa introdução, que procura superar a 

dicotomia moderna que opõe “realismo” e “construtivismo social”, e embora essa 

perspectiva venha sendo exercitada ao longo da nossa análise, gostaríamos de nos deter 

por um momento, aproveitado o ensejo dessa “parada”, para discutir mais detidamente 

algumas noções que podem deixar a defesa de nossas ideias senão mais clara, ao menos 

mais explícita. 

Para tanto, propomos um diálogo aqui entre nossa postura até o momento e o 

texto do antropólogo Bruno Latour, intitulado “Reflexão sobre o culto moderno dos 

deuses Fe(i)tiches”.
191

 E esse diálogo terá como propósito o enfrentamento de algumas 

questões para nós fundamentais, a saber: essa memória republicana da qual estamos nos 

ocupando e que se estrutura em função da referência a Frei Miguelinho, é real ou é 

construída? É um “fato” ou produto da “construção social”? Ao tentar mostrar, ao longo 

desse nosso capítulo, por fim, como essa memória foi sendo “fabricada” ou “inventada”, 

estaríamos a negar a sua “verdade”, o seu poder, a sua eficiência, não funcionando mais 

esta memória depois de escrutinada pelo nosso trabalho crítico? Se a resposta a essas 

perguntas parece à primeira vista óbvia, é sinal de que a reflexão que propomos nesse 

momento é, de fato, necessária. 

Resistamos assim à tentação de respondê-las de imediato, e passemos a uma 

síntese das idéias defendidas por Latour nesse texto, para que possamos retomar as 

questões mais adiante com outros olhos e para que possamos também dar sentido às 

epígrafes que encabeçam esse tópico.  

 Latour escolhe como centro da sua discussão a noção multiforme de “crença”,
192

 

entendida não como um tipo de estado metal, mas sim como o efeito das relações entre 

os povos, mais especificamente, uma forma dos “modernos” se definirem por oposição 

aos “antigos” ou aos “selvagens”; os primeiros como livres de crenças – a não ser na 

                                                             
191 LATOUR, Bruno. Reflexão sobre o culto moderno dos deuses Fe(i)tiches. Tradução Sandra Moreira. 

Bauru, SP: EDUSC,2002.  
192 A perspectiva desenvolvida por Latour a partir da noção de crença já vinha sendo desenvolvida, ver: 

LATOUR, Bruno. “Não congelarás a imagem”, ou: como não desentender o debate ciência-religião. 

Mana, vol.10 n°2. Rio de Janeiro Oct. 2004a.  
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razão – e os segundos como adoradores de “fetiches”. Para o antropólogo francês, por 

todos os lugares por onde os modernos passaram, encontraram povos que adoravam 

objetos que aos olhos dos modernos não significariam nada, e por não ter como explicar 

a si mesmos a estranheza dessa adoração (onde aparentemente nada de objetivo seria 

percebido), supuseram, entre os crentes fetichistas selvagens, uma espécie de estado 

mental que apenas remeteria ao que é interno, sem referencia à exterioridade. Para 

elucidar seu argumento, nos traz um exemplo: 

 

A acusação, pelos portugueses, cobertos de amuletos da Virgem e dos 

santos, começa na costa da África Ocidental, em algum lugar na Guiné: 

os negros adoravam fetiches. Intimidados pelos portugueses a responder 
à primeira questão: “Vocês fabricaram com suas mãos os ídolos de 

pedra, de argila e de madeira que vocês reverenciam?”, os guineenses 

responderam sem hesitar que sim. Intimidados a responder à segunda 
questão: “Esses ídolos de pedra, de argila e de madeira são verdadeiras 

divindades?”, os negros responderam com a maior inocência que sim, 

claro, sem o que, eles não os teriam fabricado com suas próprias mãos! 

Os portugueses, escandalizados mas escrupulosos, não querendo 
condenar sem provas, oferecem uma chance aos africanos: “Vocês não 

podem dizer que fabricam seus fetiches, e que estes são, ao mesmo 

tempo, verdadeiras divindades, vocês tem que escolher, ou bem um ou 
bem o outro; [...] Pressionados pelas questões, obstinam-se a repetir que 

fabricam seus ídolos e que, por conseqüência, os mesmos são 

verdadeiras divindades. Zombarias, escárnio, aversão dos portugueses 
frente a tanta má fé (Latour, 2002; 15-16). 

 

 Para dar sentido à adoração dos negros, os portugueses teriam se valido do 

adjetivo “feitiço”, que advém de “feito”, particípio passado do verbo fazer, dar forma, 

figurar, configurar, mas também que está ligado a artificial, fabricado, bem como a 

fascinado e encantado. Nesse sentido, percebamos que a própria etimologia da palavra 

condensa – como os negros da Costa da Guiné –, os dois sentidos de “fabricado” e 

“encantado”, conciliando uma aparente ambigüidade de algo que é feito e ao mesmo 

tempo gera efeito, atua, fascina. 

 Embora o próprio termo concilie em si esses dois sentidos, o pensamento 

moderno, segundo Latour, parece ter se pautado na insistência da escolha entre uma 

coisa ou outra: ou bem se admite que algo é construído, ou bem se reconhece seu poder 



139 
 

de ação, que nesse sentido só poderia exercer sua eficácia na medida em que se 

dissimulasse o processo de sua fabricação:
193

 

 

Da boca dos Fontenelle, dos Voltaire, dos Feuerbach, surge sempre a 

mesma escolha cominatória: “Ou bem vocês manipulam cinicamente as 
cordas, ou bem se deixam enganar”. Mais ingenuamente ainda: “ou bem 

isso é construído por vocês ou bem é verdade”. [...] Enquanto os 

adeptos designam algo que não é nem inteiramente autônomo nem 
inteiramente construído, a noção de crença quebra em duas partes essa 

operação delicada, essa ponte frágil lançada entre fetiche e fato, e 

permite aos modernos ver em todos os outros povos, crentes ingênuos, 

hábeis manipuladores ou cínicos que iludem a si próprios. (Latour, 
2002; 22-23).  

 

 Todavia, se através dessa nova forma de entender a noção de “crença”, percebemos que 

a acusação de fetichismo não pode ser usada para descrever a prática dos negros da Costa, da 

mesma forma a reivindicação dos acusadores de serem antifetichistas, não pode ser entendida no 

sentido de qualificar indivíduos livres de fetiches, porque por todos os lugares por onde fazem 

funcionar as suas máquinas de destruir ídolos, estes produzem em seus lugares seres de natureza 

semelhante, que não se sabe dizer se construídos se compilados, se imanentes ou 

transcendentes.
194

 Como então definir essa oposição? 

 Para Latour, o antifetichista deve ser definido como aquele que acusa um outro de ser 

fetichista e no conteúdo desta denuncia estaria a concepção de que o fetichismo se processaria 

dissimulando a origem de sua força, isto é, apesar de ter fabricado um ídolo com suas próprias 

                                                             
193

  Para Latour, poder-se-ia ler “[...] ler em Bourdieu „la délégation et Le fétichisme politique‟. In Choses 

dites. Paris: Minuit, 1987, p. 185-202, a exposição desse desprezo pela representação política na qual o 
antifetichismo é levado ao seu limite extremo. „O mistério do ministério só pode agir caso o ministro 

dissimule sua usurpação, bem como o imperiumque ela lhe confere, afirmando-se como um simples e 

humilde ministro (p.191), e ainda: „Logo, a violência simbólica do ministro só pode ser exercida com essa 

espécie de cumplicidade que lhe concedem, pelo efeito de desconhecimento que a denegação estimula, 

aqueles sobre os quais se exerce essa violência‟ (id.). Não se pode menosprezar mais o trabalho de 

representação assim como sabedoria dos representados. Somente o illusio permite aos sociólogos não ver 

a contradição gritante do antifetichismo, enquanto ela é utilizada (ingenuamente?) pelo sociólogo crítico 

para retratar a incapacidade dos atores comuns em ver a contradição gritante do fetichismo! Nenhum 

outro rei está mais nu do que o sociólogo crítico, que se crê o único lúcido em um asilo de loucos” 

(Latour, 2002, 48). 
194 “Em todo lugar onde os modernos tem que, ao mesmo tempo, construir e se deixar levar por aquilo 
que os arrebata, nas praças públicas, nos laboratórios, nas igrejas, nos tribunais, nos supermercados, nos 

asilos, nos ateliês dos artistas, [...] é preciso imaginar que tais fe(i)tiches são erigidos como os crucifixos 

ou as estátuas dos imperadores de outrora. Mas todos, como os Hermes castrados por Alcibíades, todos 

são destituídos, quebrados a golpes de martelo por um pensamento crítico, cuja longa história nos 

remeteria aos gregos, que abandonaram os ídolos da Caverna, mas erigiram as Idéias; aos judeus 

destruidores do Bezerro de ouro, mas construtores do Templo; aos cristãos queimando as estátuas pagãs, 

mas pintando ícones; aos protestantes caiando os afrescos mas erguendo sobre o púlpito o texto verídico 

da Bíblia; aos revolucionários derrubando os antigos regimes e fundando um culto à deusa Razão [etc.]. 

Para fetiche, fetiche e meio (Latour, 2002; 51). 
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mãos, sendo este um fruto do trabalho humano e das suas fantasias, o individuo atribuiria o 

próprio trabalho e as fantasias ao objeto por ele fabricado. Dessa forma, a função do 

antifetichista seria a de desvendar a ineficiência do ídolo, revelando-o como fabricação e 

restituindo a força à sua origem: o homem. Contudo o processo dessa crítica também se dá no 

sentido inverso – o que complica um pouco as coisas –, uma vez que se o antifetichista denuncia 

a crença ingênua, com o intuito de revelar o trabalho humano que lhe sustenta, ele também 

denuncia, no outro extremo, a crença não menos ingênua que o ator humano individual 

atribuiria à sua própria ação, isto é:  

 

Se vocês acreditam ser manipulados pelos ídolos, vamos mostrar-lhes 

que vocês os criaram com suas próprias mãos; mas se vocês se 
vangloriam orgulhosamente de poder acreditar tão livremente, vamos 

mostrar-lhes que vocês são manipulados por forças invisíveis e 

organizados á sua própria revelia. O pensador crítico triunfa duplamente 

sobre a ingenuidade consumada do ator comum: ele vê o trabalho 
invisível que o autor projeta sobre as divindades que o manipulam, mas 

vê também as forças invisíveis que movimentam o ator quando ele 

acredita estar manipulado livremente! (Latour, 2002; 22-23). 

 

 Essa operação complexa vai se dar não em função da eliminação do feitiche, 

mas sim da distinção entre os feitiche alheios e os próprios. Assim, o pensamento crítico 

vai colocar da lista dos “objetos-encantados”, cuja ineficiência é denunciada por sua 

fabricação humana, aqueles nos quais não mais se acredita – a religião, a cultura 

popular, as superstições, a mídia, os monumentos, os amuletos, a ideologia, etc. – e, na 

lista dos objetos-causa (que parecem não ter sido também fabricados e que, portando, 

respondem por condicionar as ações dos indivíduos), aqueles nos quais se acredita de 

forma convicta – a economia, o capitalismo, a sociologia, a lingüística, a história, a 

genética, as neurociências, a mecânica, etc. De forma recíproca, no pólo do sujeito 

contabilizará como crédito a individualidade, a inventividade, a responsabilidade, e 

como débito as emoções, os interesses, as fantasias etc. Assim, a crença ingênua se vê 

encurralada pelas duas denuncias dos que se dizem antifetichistas, de forma que,   

 

Ela [a crença] atribui aos objetos-fetiche um poder que vem da única 

engenhosidade humana – algo que lhe é bruscamente revelado pela 

primeira denúncia [...]; ela se atribui uma liberdade que lhe é concebida 
por um grande número de determinações causais, que agem em despeito 
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do que isso lhe provoca, revelando-lhe, de forma complacente, a 

segunda denúncia crítica (Latour, 2002; 35-36).  

 

 Agora parece esta mais claro que a noção de “crença”, como defende Latour, 

longe de explicar a conduta dos ditos fetichistas e de justificar a postura dos 

antifetichistas, permite distinguir dois repertórios de ação opostos, que dissimulam um 

ponto onde a distinção entre fato e fetiche é transposta, transposição que está presente 

na fala fictícia dos negros da Costa da Guiné, segundo a qual aquilo que eles constroem 

os supera. Se ousarmos suspender por um momento a noção de crença, vamos nos dar 

conta de que os cientistas não diferem dos negros da Costa nesse aspecto, uma vez que 

também são responsáveis pela construção de elementos que os superam. 

 Entender a noção de crença por esse prisma e aceitar a sua suspensão, 

abandonando, por conseguinte, a agenda do pensamento crítico, nos encaminha para 

uma perspectiva na qual “construtivismo” e “realismo” devem ser tomados como 

sinônimos. Aqui, Latour concilia a ambigüidade das palavras fetiche e fato, de origem 

etimológica comum, e funda o conceito de fe(i)tiche:
195

 

 

Todas as duas dissimulam, na profundeza de suas raízes latinas, o 

trabalho intenso de construção que permite a verdade dos fatos como a 

dos espíritos. É essa verdade que precisamos distinguir, sem acreditar, 
nem nas elucubrações de um sujeito psicológico saturado de devaneios, 

nem na existência exterior de objetos frios e a-históricos que cairiam 

nos laboratórios como do céu. Sem acreditar, tampouco, na crença 

ingênua. Ao juntar as duas fontes etimológicas, chamaremos fe(i)tiche a 
firme certeza que permite à prática passa à ação, sem jamais acreditar 

na diferença entre construção e compilação, imanência e 

transcendência. (Latour, 2002; 46). 

 

  A perspectiva implicada nessa nova noção de fe(i)tiche, supõe a superação da 

distinção executada pelo pensamento crítico entre a interioridade dos sujeitos e a 

exterioridade das coisas, até então ligadas pela noção (para nós pouco sustentável) de 

“representação”. Segundo esta, o sujeito da interioridade subjetiva projetaria sobre a 

                                                             
195 Na nota do tradutor temos: “O original Francês grafa faitiche. Este termo, sem equivalente em 

português, condensa duas fontes etimológicas que apresentam, ao mesmo tempo, fonemas quase 

idênticos: fait adj. feito; s.m. feito, fato e fetiche s.m. fetiche. Isto permite que se estabeleça, em francês, 

um jogo sutil entre os sentidos e as sonoridades das palavras faitiche e fetiche” (Latour, 2002). 



142 
 

“realidade exterior” os seus códigos, próprios de seu “lugar de fala”, que serviriam 

como uma lente ou filtro através dos quais esse “real” seria codificado. Contudo, ao 

analisar esses códigos, o que se costuma afirmar é que eles lhe seriam dados de fora, por 

uma espécie de determinação unilateral vinda da estrutura da língua, de 

condicionamentos de classe, institucionais, de determinismos sociais, históricos, 

culturais etc. Percebamos como esse raciocínio é confuso: um sujeito, tomado como 

“fonte ação” que e dotado a princípio de uma subjetividade e de uma consciência, 

codificaria, de forma mais ou menos arbitrária, a “realidade exterior” que, portanto, 

existiria independente dele, mas que, ao mesmo tempo, determina por outras vias os 

parâmetros da própria representação. 

 Para entendermos melhor o que esse raciocínio pressupõe, passemos a uma 

provocação um tanto cáustica de Latour ao pensamento crítico e ao construtivismo 

social:
196

 

 

O provérbio chinês, “Quando o sábio mostra a Lua, o imbecil olha para 

o dedo”, se aplica primorosamente à atitude denunciadora do 
pensamento crítico. Ao invés de olhar para o que chama a atenção 

apaixonada dos atores, o antifetichista se crê muito astucioso, porque 

denuncia, com um dar de ombros, o objeto da crença – que sabe, pela 
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 A crítica ao “construtivismo social” está certamente implicada nas críticas mais gerais que Latour faz 

ao que chama de “pensamento crítico”, contudo, em determinado momento de seu texto sua referência é 

explícita: “O construtivismo social é o criacionismo do pobre. Não há mais criação por um deus-fonte do 

que construção por um homem-fonte. Ao querer rebaixar o orgulho do homem construtor pelo grosso fio 

do deus criador, os clérigos se enganaram tanto quanto os livres de preconceitos, que pretendem cortar 

todas as ligações e dominar o que fabricam, abaixo de si próprios, sem nenhum senhor acima de si 
próprios” (Latour, 2002;104). Ainda sobre o pensamento crítico, mais especificamente sobre as filosofias 

críticas, e não menos incisivo, Michel Serres se posiciona nos seguintes termos: “[...] elas permitem, para 

começar, situar-se para observá-lo ou para pegá-lo com a boca na botija, às costas de alguém que 

dissimula ou crê esconder algo. Ora, essa posição remete, de imediato, a um terceiro personagem que se 

situaria, por sua vez, nas costas daquele que já está nas costas do primeiro, pego com a boca em outra 

coisa ou na mesma botija; e assim por diante, ao longo da série que se pode imaginar. Esse argumento, 

renovado a partir do terceiro homem, abre um conjunto de astúcias perpétuas, como uma cadeia de 

policiais e ladrões. Assim, a filosofia se torna automaticamente policial: uma polícia exige sempre, com 

efeito, uma outra polícia para policiá-la. Enquanto que, às costas de cada um, ela sonda os rins e os 

corações, seria preciso supor que ela não possui nem costas, nem coração, nem rins? Eis-nos lançados 

numa lógica de detetive. E o melhor detetive será finalmente aquele que não é interrogado jamais, que se 
põe numa posição tal que não se pode suspeitar dele. 

O objetivo final do crítico é escapar de toda crítica possível, é ser não criticável. Ele se põe às costas de 

todos, e persuade a todos de que não possui costas, que não tem coração. Põe todas as questões de forma 

que não se possa questioná-lo nunca. Dito de outro modo, o melhor policial é o mais inteligente dos 

ladrões. A filosofia crítica termina, surpreendentemente, como um inspetor Dupin. 

Melhor ainda: como nomear a única pessoa da qual se pode pensar que está nas costas de todos sem ter 

costas? Deus. Desconfie portanto das filosofias que põem aquele que as pratica nesse lugar augusto, onde 

se tem sempre razão, onde se é o mais sábio, mais inteligente e mais forte; elas se reduzem, sempre, a 

estratégias guerreiras (Serres,1999;175). 
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ciência infusa, ou antes, confusa, que ele não existe – e dirige sua 

atenção para o dedo, depois para o punho, para o cotovelo, para a 

medula espinhal, e, de lá para o cérebro, depois para o espírito, de onde 
torna a descer, em seguida, ao longo das causalidades objetivas 

oferecidas pelas outras ciências, na direção da educação, da sociedade, 

dos genes, da evolução, em suma, do mundo pleno, que as fantasias dos 

sujeitos não conseguiriam ameaçar (Latour, 2002;80). 

 

  Diante dessa muito apropriada imagem do provérbio chinês, o sociólogo ou 

historiador crítico, que pensa através da noção de “representação”, poderia se posicionar 

dizendo que só podemos falar sobre ou entender a “Lua” por intermédio da 

interpretação – social-politicamente interessada – presente na “representação” daquele 

que aponta o dedo. O que, de um lado, impossibilitaria para sempre (pela sobreposição 

deturpadora e infinita de várias representações) nosso acesso a “realidade”, e de outro, 

justificaria a atenção dada ao “dedo” – única possibilidade do nosso conhecimento. 

Todavia, dentro desse raciocínio, que pauta a maior parte dos trabalhos dentro da 

perspectiva crítica, identificamos alguns problemas. O primeiro deles é que essa lógica 

parte de uma premissa não discutida (ignorada?) de que não temos acesso “direto” às 

“coisas”, mas parecemos tê-lo em relação à  “representação” das mesmas. Quem 

poderia solucionar esse problema? O que justificaria essa “assimetria”?  

 O que parece estar implicado nessa forma de raciocínio, que gera essa 

“assimetria”, é uma separação de base entre sujeito e objeto, entre realidade de um lado 

e representação do outro: nesse mundo, existiria uma “realidade exterior”, “extra-

discursiva”, independente do que dizemos sobre ela e da compreensão que dela temos, 

sobre a qual intermediaria um discurso imaginário de caráter representativo interior, 

uma espécie de filtro ou lente, como dissemos, através do qual esse “real” seria 

selecionado e distorcido. Percebamos que temos aqui a oposição de dois termos, 

“realidade” e “representação”, essencializados por essa distinção, isto é, pensados como 

dimensões que podem ser definidas por elas mesmas. Contudo, essa essecialização gera 

problemas. Analisemos brevemente esses termos. 

 A ideia de “realidade” como algo exterior e independente, inalcançável senão 

por uma representação parcial que incidi “sobre” ela, nos remete à noção de “coisa em 

si”. Gabriel Tarde, no século XIX, já chamava nossa atenção para o fato de que “É 

logicamente insustentável reconhecer, de um lado, que se ignora o que é o ser em si de 
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uma pedra, de um vegetal, e, ao mesmo tempo, obstinar-se e dizer que, por outro lado, 

que esse ser em si é” (Tarde, 2003;32). Ou seja, não faz sentido afirmar que não 

podemos alcançar ou dizer a coisa em si, a realidade, uma vez que somos limitados pelo 

lugar do qual falamos, pela nossa subjetividade e pela nossa linguagem, em suma, pela 

“representação” que fazemos desse “real” e, ao mesmo tempo, afirmar e defender a 

existência dessa mesma realidade como um a priori.
197

 

 De forma mais precisa, Maia afirma que um tipo de compreensão que trabalhe 

com a noção de conhecimento como representação se caracterizaria pela busca de uma 

fidelidade desse conhecimento com aquilo que é representado, de onde adviria se 

compromisso com critérios de Verdade que sirvam de garantia de tal conhecimento 

como reprodução do Real. Segundo o autor, 

 
Há aqui, nessa perspectiva, dois protocolos estabelecidos e que se 
mostram bastante problemáticos: um epistemológico, que introduz o 

conceito de Verdade; e outro, metafísico, que delineia no horizonte de 

expectativas os contornos do Real. Verdade e Real navegam em uma 

operação casada que foi modelar para o ideário das teorias 
representacionais pelos séculos XVII a XIX e avançou pelo XX. (Maia, 

2009; 2342). 

 
 

E continua mais adiantes, 

 
 

Essa associação das teorias representacionais com o realismo e com o 
corte sujeito-objeto constituirá o cerne de suas dificuldades futuras. São 

dificuldades que decorrem de uma ideia bastante questionável e 

simplista de objetividade como algo que emergiria do objeto, sem a 
influência do sujeito. Um realismo ingênuo no qual o objeto, o Real, se 

mostraria em si e por si. (Idem, 2343) 

 

Da mesma forma, a noção de “representação” como algo que parece não fazer 

parte da realidade, uma vez que é tomada como elemento de intermediação entre o 

sujeito e o objeto, parece nos conduzir ao que Maia chama de visão “mentalista da 

linguagem”, na qual esta é entendida como mero formato comunicante de eventos, 

como representação de coisas como se estas representações fossem ou estivessem numa 

instância distinta daquilo que é descrito ou representado (Maia, 2009; 2341), em suma, 

                                                             
197 Essa discussão foi sistematizada e levantada na apresentação: PAIVA, Diego Souza; ANAYA, Gabriel 

Lopes. Discussões Bizantinas: sobre Verdade, Ciência e História. (Apresentação) IV Semana de Estudos 

Históricos (UFRN), 2010. 
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como se a linguagem habitasse uma dimensão ontológica, não considerando-a como 

participante das relações dentro das quais ela foi construída. Na epígrafe que abre o 

referido artigo de Maia, temos a instigante consideração:
198

 

 

A impressão que se tem é que primeiro existe a linguagem (com 

palavras que tem significados, afirmações capazes de serem verdadeiras 
ou falsas) e depois, isso dado, vem ela a entrar dentro do 

relacionamento humano e a ser modificada por aquele particular sistema 

de relações humanas dentro do que assim entra. (...) O que se omite é 
que essas mesmas categorias de significado etc., são logicamente 

dependentes, para seu próprio sentido, da interação social entre os 

homens. (...) Não se discute como a própria existência dos conceitos 

depende da vida em grupo (Winch, 1958, p 44. Apud, Maia, 2009 – 
Variação linguística) 

  

Observemos, por fim, que a essencialização desses termos (realidade e 

representação), produz noções de difícil sustentação lógica: de um lado, como bem 

observou Tarde, não podemos afirmar a existência de algo que não alcançamos sob 

qualquer dimensão, de outro, a partir do artigo de Maia, não podemos pensar a 

linguagem como estrutura representacional que não surgiu das relações necessárias com 

as coisas e com o mundo – sendo a própria linguagem uma “coisa” em sua 

materialidade. Essas bases frágeis se revelam na própria lógica representacional que 

tentamos delinear mais acima a partir das considerações de Latour. 

 Diante agora dessas breves discussões conceituais, cabe a nós tentar explicitar 

como elas se articulam com as nossas pretensões nesse capítulo – que tem, 

invariavelmente, implicação para o trabalho como um todo. 

                                                             
198 Maia defende a necessidade de superar essa perspectiva “mentalista”, a partir de uma noção de “pós-

social”, para que a linguagem possa ser compreendida “Como parte intrínseca do mundo, da sua 

materialidade”, considerando que a representação e as coisas encontram-se necessariamente 

amalgamadas, e nesse sentido, a linguagem se tornaria constitutiva do mundo, de seus objetos tanto 

quanto de seus sujeitos. A proposta seria assim a de um rompimento com esse caráter “representacional” 
em favor de uma linguagem que passasse a fazer parte integral do que chamamos de mundo “exterior” 

aos sujeitos (Maia, 2009a; 2341). Em termos mais precisos, o artigo de Maia se situa “contra a 

interpretação da linguagem como uma invenção da mente racional voltada para expressar ideias que já 

estariam pré-estabelecidas [...]. Esse modelo de linguagem, típico de uma teoria da comunicação ingênua, 

dá sustentação à noção de representação das ideias que capturam a realidade diretamente do mundo 

sensível. Nossa compreensão de linguagem – afim com a Antropologia Linguística contemporânea – a 

pressupõe como agência de interação. Uma interação múltipla: dos agentes humanos entre si e destes com 

o meio circundante que os coage. Trata-se de um agenciamento mútuo que vincula forma e conteúdo, que 

consolida contexto e texto em uma unidade de ações recíprocas” (Idem; 2349) 
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 O que fizemos até este momento do capítulo foi mostrar um processo no qual a 

todo o momento coisas eram produzidas, fabricadas, construídas, ao mesmo tempo em 

que estas mostravam sua força, superando ligeiramente seus criadores – e conduzindo, 

em certa medida, a ação dos mesmos. Ao trabalhar de forma relacional, fosse com o 

Obelisco, com o “senso cívico”, com a posição diretiva do Instituto Histórico e 

Geográfico, com a referência à Revolução de 1817 (como momento fundador), com a 

imagem de Frei Miguelinho (herói republicano), ou com a própria memória republicana 

de uma forma geral, o que observamos foi a construção de fetiches, ou de fe(i)ches, de 

artefatos reais justamente por serem construídos.
199

 A nossa intenção foi precisamente a 

de voltar a nossa atenção para o esforço de memória que era empreendido e para os 

elementos que eram mobilizados em função desse propósito, e nesse sentido o que 

fizemos, e pretendemos continuar fazendo ao longo do trabalho, é olhar para a “Lua” 

que o dedo aponta, como na metáfora do provérbio chinês.
200

 

A imagem de Miguelinho, sobre a qual nos detivemos, por exemplo, é 

construída, como vimos, pelos elementos a que ela dá sentido, mas se torna também 

elemento mobilizador de ações, de pessoas, de discursos, de poemas, e redefine os 

espaços da cidade. De forma semelhante, o Obelisco, produto literal da mão humana e 

composto de vários elementos que o fabricaram (projeto, materiais, técnicas etc.), 

também supera sua concepção, pois constrange os corpos, se torna referência espacial, 

                                                             
199 O próprio Latour reconhece a aproximação entre a sua noção de fe(i)tiche e aquela de “artefato”: “Ao 

contrário do fato, o artefato surpreende, porque descobrimos ali a ação humana quando não esperávamos 

por isso. A palavra assegura, portanto, a transição entre a superação dos fatos e a dos fetiches. [...] 

(Latour, 2002;46). 

200 A referência ao provérbio chinês pode nos remeter ao trabalho já citado de Paul Connerton, uma vez 

que este procura ressaltar a performatividade dos rituais. O pesquisador inglês identifica uma tendência 

entre os historiadores a “insistir na invenção das tradições e, logo, na questão de até que ponto os rituais 

devem ser vistos como respostas intencionais a contextos sociais e políticos particulares e variáveis” [...] 

[Contudo, ressalta que] “A unilateralidade da abordagem que insiste na invenção das tradições resulta da 

incapacidade de ver a performatividade do ritual. O resultado é obscurecer a distinção entre a questão da 

invenção dos rituais e a questão de sua persistência. O historiador exige que passemos em revista as 

intenções dos criadores de um ritual, exigência que, em alguns casos, é pedida explicitamente de 

empréstimo a profissionais recentes da história das idéias. Esta exigência, porém, não só não é suficiente, 
mas também não é, muitas vezes, uma condição necessária para a compreensão de um ritual. Por isso, eu 

diria que a noção de “ler” um ritual é aqui tomada de forma demasiado literal. Em consequencia, as 

características identificadoras e parcialmente constitutivas do ritual – tais como a formalidade e a 

performatividade – tentem a ser largamente ignoradas, na tentativa de se aproximar tanto quanto possível 

a interpretação do ritual da de um folheto político literário, por exemplo” (Connerton, 1999;118).  

Percebamos que, ao denunciar uma perspectiva que ignora o conteúdo e a performance do ritual, 

buscando apenas o que seria uma “representação” do mesmo, Cornneton se aproxima da ideia que 

implicada no provérbio chinês citado por Latour e na postura de ante do pensamento crítico, também 

denunciado por Serres.   
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referência de memória (memória de pedra), ponto alto do desfile cívico, e constrói um 

lugar – que também o constrói no diálogo, como vimos no começo do nosso trabalho.  

Poderia se pressupor aqui que estamos a esvaziar o “sujeito da ação”, mas isso 

seria pressupor equivocadamente, um vez que dentro da nossa perspectiva não 

consideramos o sujeito da ação, mas sim – e sempre – o sujeito “na” ação, e “na ação” a 

definição de sua autonomia é sempre relativa. Como bem diria Latour, o sujeito “ganha 

autonomia ao conceder a autonomia que não possui aos seres que advêm graças a ele. 

Ele aprende a mediação. Ele provém dos fe(i)tiches. Ele morreria sem eles [...]” (Latour, 

2002;102). A única identidade que temos é aquela que construímos coletivamente, a 

memória que nos legitima, e se legitima, é aquela que “forjamos com”, o ídolo de pedra 

ou a imagem que nos constrange são aqueles que fabricamos – tão artificialmente 

construídos quanto realmente atuantes. 

Nesse ponto podemos retomar as questões que nos orientaram ao longo desse 

tópico e que expusemos no início do mesmo: essa memória republicada da qual estamos 

nos ocupando e que se estrutura em função da referência a Frei Miguelinho, é real ou é 

construída? É um “fato” ou produto da “construção social”?
201

 Ao tentar mostrar, ao 

longo desse nosso capítulo, como essa memória foi sendo “fabricada” ou “inventada”, 

estaríamos a negar a sua verdade, o seu poder, a sua eficiência, não funcionando mais 

esta memória depois de escrutinada pelo nosso trabalho crítico?  

 A resposta agora se torna simples: às primeiras questões, não precisamos mais 

escolher entre uma coisa e outra, entre verdade e construção, porque não podemos mais 

distingui-las,
202

 e com relação à última, a resposta é “não”, a não ser que aceitemos a 

pressuposição de que existe uma verdade que não seja construída, um poder que não 

seja forjado, uma eficiência que não seja fabricada. 

                                                             
201 A ideia de “construção social”, está implicada na definição de dois termos: “construção” e “social”. O 

primeiro como uma fabricação subjetiva feita a partir de um universo ontológico reservado apenas aos 

homens, universo este que definiria, por conseguinte, o segundo termo. Para nós, a noção de “construção 

social” seria possível somente na medida em que considerássemos “construção” num sentido relacional, 

“intra-ativo” (e talvez um termo mais adequado fosse “composição”), e “social” num sentido ampliado 

(como propomos através da contribuição de Gabriel Tarde), considerando efetivamente a dimensão de 

“agente” dos objetos e levando em conta todo e qualquer tipo de associação.  
202 Latour assim sintetiza essa questão: “A escolha proposta pelos modernos não se dá, portanto, entre 

realismo e construtivismo, ela se dá entre a própria escolha e a existência prática, que não compreende 

nem seu enunciado nem sua importância. [...] podemos, agora, escolher entre dois repertórios: aquele 

onde somos intimados a escolher entre construtivismo e verdade, e aquele onde construção e realidade 

tornam-se sinônimos” (Latour, 2002;48-49). 
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 Cumprida a intenção desse nosso tópico, passemos agora ao momento final 

desse nosso capítulo, quando, depois de munidos de todo o percurso estabelecido até o 

momento, e das referências acrescidas e relacionadas dessa nossa “parada estratégica” 

passamos ao ponto alto das comemorações do centenário de Miguelinho, em 1917. 

    

12 de junho 

  

 O dia 12 de junho de 1917 em Natal amanheceu chuvoso, o que não alterou a 

princípio o início das comemorações naquele dia. Segundo a Revista do IHGRN, apesar 

do mal tempo a população não havia deixado de se deslocar para a esplanada da Rua 

Silva Jardim, onde iria realizar-se a primeira parte das comemorações cívicas, com uma 

missa campal no lugar onde havia nascido Frei Miguelinho; local este demarcado em 

1906, quando as comemorações do 89° aniversário da morte do herói norte-rio-

grandense – organizadas pelo IHGRN – haviam tido ali seu ponto alto com a 

inauguração de uma lápide.
203

 O lugar assim escolhido para o início do desfile cívico 

ligava-se ao mesmo tempo à referencia da figura de Miguelinho e ao percurso 

(comemorações de 1906, lápide, nome da rua, à natalidade do herói republicano) no 

qual esta figura estava implicada.
204

  

 Na presença do desembargador Ferreira Chaves, presidente de honra das 

festividades, do presidente do Instituto Histórico, das diversas associações, escolas e da 

população em geral, às sete horas da manhã, o Monsenhor Alfredo Pegado, 

acompanhado pelo cônego Estevam Dantas –  membro do IHGRN –, celebrou a missa 

campal em altar erguido à frente do então edifício da Comissão de Melhoramentos do 

Porto (Rev. IHGRN, vol. XV, n° 1 e 2,1917; 80). 

É interessante observar a presença recorrente desse tipo específico de ritual – a 

missa – em eventos que estão dentro da construção de uma memória cívica republicana 

                                                             
203 Rev. IHGRN, vol XV, n° 1e 2, 1917; 80. 
204 Como podemos observar é impossível separar às dimensões simbólicas e materiais. Se por um lado são 

signos que definem os espaços e os objetos, por outro, a definição desses signos é inseparável da relação 

que estabelecem com objetos e espaços. É nesse sentido que a partir do que estabelecemos na nossa 

última “parada estratégica”, tentamos ir além da dicotomia entre “realismo” e “construtivismo social”, ou 

seja, nem são os objetos evidências que se auto-determinam (e que, portanto, independem de nós), nem é 

uma espécie de “construção social” (entendo “social” como uma espécie de zona ontológica reservada aos 

interesses e condicionamentos de uma subjetividade humana) que condicionaria de forma mais ou menos 

arbitrária a sentido das coisas.  
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e, a princípio, laica. Todavia, precisamos levar em conta, antes de tudo, que a maioria 

da população era católica e que a maior referência em termos de religião ainda era essa 

igreja. Mas acima de tudo, talvez o significado mais relevante da presença desse ritual 

esteja relacionado à sua função – pela performatividade de seu enunciado – de 

sacralização. Assim, sua importância estaria ligada à sua capacidade, pela associação 

com o programa e com os elementos do evento, de conferir a este e ao que o mesmo 

instituía um sentido “sagrado”. Sacralização esta que agiria em dois sentidos, dando ao 

objeto sacralizado (sem dúvida um fe(i)tiche) uma dimensão de ação acima da esfera 

humana, comum, ao mesmo tempo em que faria da eventual oposição a esse objeto, um 

ato de sacrilégio (Connerton, 1999; 10).    

Embora a missa campal tenha sido realizada apesar do tempo chuvoso, e que 

durante a sua execução a ela tenham acorrido aqueles que integrariam o préstito cívico 

(agremiações, escolas, delegados, autoridades), em decorrência da insistência do mal 

tempo, este teve que ser transferido para a parte da tarde.
205

 

 Com a melhora do tempo, às quatorze horas organizou-se, na rua Frei 

Miguelinho, o referido préstito cívico, obedecendo rigorosamente à ordem que havia 

sido estabelecida na programação. 

Abria o cortejo o Esquadrão de Cavalaria, com a sua banda de Clarins, sob o 

comando do Capitão Fernandes de Almeida. Em seguida, guiando todo o préstito, 

desfilava um “carro triunfal”, atrás do qual se perfilavam todos os outros seguimentos, 

entre escolas, agremiações (literários, cientificas, esportivas), representantes de 

instituições públicas e dos municípios do Estado, autoridades, intercalados todos por 

bandas de música, contando ao todo com 36 segmentos (sendo o 37° composto pela 

população), fechados pelo o Batalhão de Segurança, com sua respectiva banda de 

música.
206

 A extensão do cortejo era tal que, segundo a Revista do IHGRN, “Quando a 

                                                             
205 Rev. IHGRN, vol XV, n° 1 e 3, 1917; 80. 
206Na descrição de todos os seguimentos expressos no programa, temos: “1° O Esquadrão de Cavallaria, 

com a repectiva banda de Clarins, sob o commando do capitão Fernandes de Almeida; 2°O carro triunfal; 
3° A banda de musica da Escola de Aprendizes Marinheiros; 4° O grupo escolar “Frei Miguelinho”; 5° A 

Associação dos Empregados no Commercio; 6° Escolas Municipais feminina e mixta ;7° Associação 

Commercial; 8° Atheneu Norte-riograndense; 9° O “Natal-Club”; 10° A banda de musica de Nova Cruz; 

11° a escola da Liga Operaria; 12° A sociedade “Liga Operaria”; 13° A Escola do Centro Operário; 14° O 

Centro Operario; 15° a Escola União Artistica; 16° A União Artistica; 17° O Externato Magalhães; 18° A 

Agremiação Litteraria “Ferreira Itajubá”; 19° A banda de musica de S. Cruz; 20° A escola de d. Benígna 

Silva; 21° Associaççoes de Foot Ball; 22° O Collegio “7 de Setembro”; 23° O Thesouro do Estado e a 

commissão da Alfandega; 24° O Collegio S. Antonio; 25° A Secretaria do Governo, a Inspetoria de 

Hygiene e secretarias da Instrucção, do Superior Tribunal e do Atheneu; 26e A banda de musica de Nova 
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banda de clarins que precedia o préstito chegou ao Palácio do Governo, o povo ainda 

vinha pelo jardim da Praça „Augusto Severo‟”.
207

 

Diante da composição e extensão desse cortejo cívico, a primeira coisa que nos 

chama a atenção é a importância dada a esse tipo de ritual no momento de sua 

realização, cujo sentido está diretamente vinculado à participação dos vários setores da 

sociedade como elementos integrantes e integradores de uma memória e identidade 

comuns. No momento da realização do préstito, vemos expressa a adesão que foi, como 

vimos, gerenciada pelas iniciativas do Instituto Histórico e veiculada no jornal A 

República nos dias que precederam à comemoração do centenário. No cortejo, cada 

elemento – escolas, instituições públicas, agremiações, representantes dos municípios 

etc. – se encontra implicado (de maneiras diferentes, evidentemente), nesse esforço 

comum de construção de uma memória. Esforço encarnado no próprio cortejo, 

expressão da mobilização de recursos, pessoas e objetos, que, saindo do ponto 

referencial da casa de Miguelinho, vai dando sentido ao percurso que traça pela cidade 

até sua chegada à Praça André de Albuquerque, onde o monumento seria inaugurado – 

sendo também nesse percurso que o próprio préstito adquiri o seu sentido.   

Dentre esses elementos, um, particularmente, assume posição de destaque: o 

carro triunfal, que guia todo o cortejo. 

Este carro, muito ornamentado, era composto por uma armação em forma de 

globo, no qual uma senhorita, de nome Nena Lustosa, empunhava em uma das mãos a 

bandeira nacional e na outra a da Revolução de 1817 (Rev. IHGRN, vol. XV, n° 1 e 2, 

1917; 80-81). Ao redor do globo estavam desenhados os contornos, com seus 

respectivos nomes, dos Estados – então províncias – que tomaram parte diretamente no 

movimento de 1817 (Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte), e no centro 

                                                                                                                                                                                   
Cruz; 27° Os cursos masculinos annexos á Escola Normal; 28° O Centro Nautico Potengy; 29° Os cursos 

mixtos annexos á Escola Normal; 30° O Sport Club de Natal; 31° Os cursos femininos annexos a Escola 

Normal; 32° O Delegado do Grão Mestre da Maçonaria Brazileira e commissões das Lojas “21 de 

Março”, “Filhos da Fé” e “Evolução 2”; 33° A Escola Normal; 34° Inspectoria de Obras contra as seccas, 

Melhoramentos do Porto e Associações de Barras e Portos (Praticagem);  35° Instituto Histórico, 
Intendencia Municipal, Magistratura Federal e Estadual, Auctoridades civis e militares de terra e mar, 

chefes de repartições, o Vigario geral do Bispado, lentes do Atheneu e Escola Normal, representantes dos 

municípios e de corporações, da Egreja Presbyteriana e Escola Elisa Reed e de personalidades de fora do 

Estado, deputados esduaes, directorias da Liga de ensino, da Liga da Defesa nacional, do Conselho 

Superior de Associação Brazileira dos Escoteiros, Imprensa, Club da Guarda Nacional e Empreza 

Tracção Força e Luz; 36° Batalhão de Segurança, puxado pela respectiva banda de musica; 37° A massa 

popular”. (Rev, IHGRN, vol. XV, n° 1 e 2, 1917; 81-83)  
207 Rev. IHGRN, vol. XV, n° 1 e 2, 1917; 83. 
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deste, a senhorita referida, vestida de branco e trazendo à cabeça um barrete, sustentava 

as duas bandeiras. 

 

208
 

 O que conduz todo o préstito é assim, antes de tudo, uma ideia de “triunfo”. Mas 

triunfo de quê? A julgar, pelo barrete frígio, a senhorita como representante da 

República,
209

 é a vitória desta que parece conduzir o cortejo. A República, saída do 

globo – signo de unidade – das províncias que encarnaram a Revolução de 1817, une 

                                                             
208 Detalhe do “carro triunfal” no momento em que o préstito cívico começava a deixar a Rua Frei 

Miguelinho (Foto do Acervo do IHGRN). Seguindo o carro a banda de musica da Escola de Aprendizes 

Marinheiros e os alunos do grupo escolar “Frei Miguelinho”. (Ver foto completa no Anexo B). 
209 O barrete frígio é uma espécie de capuz ou gorro (comumente vermelho) que foi consagrado, 

sobretudo a partir da Revolução Francesa, como signo da liberdade, sendo recorrente na maior parte das 

representações da República. De uma forma geral, a própria prática de representar a República como uma 

mulher nos remete mais diretamente a essa experiência francesa. Segundo Carvalho: “A figura feminina 
passou a ser utilizada assim que foi proclamada a República, em 1792. A inspiração veio de Roma, onde a 

mulher já era símbolo de liberdade. O primeiro selo da República trazia a efígie de uma mulher de pé, 

vestida à romana, segurando na mão direita uma lança, de cuja ponta pendia um barrete frígio. A mão 

esquerda segurava um feixe de armas. Um leme completava a simbologia. O barrete frígio identificava os 

libertos na antiga Roma; o feixe de armas indicava a unidade, ou fraternidade; o leme, o governo; a lança, 

arma popular por excelência, era a presença do povo no regime que se inaugurava. A mulher também 

apareceu em alegorias vivas, como na festa do Ser Supremo, em 1794, em que a liberdade foi 

representada por uma jovem. Na praça da República, uma estátua da liberdade em forma de mulher 

presidia às execuções na guilhotina” (Carvalho, 1990; 75-76).  
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com seu corpo o presente da nação à memória do movimento republicano passado, 

criando, através de si mesma, uma ligação direta entre estes dois momentos. Assim, a 

República, nascida do movimento de 1817, é o elemento que une a experiência 

republicana daquela revolução à experiência republicana dos finais do século XIX e 

inícios do XX. 

 Durante o trajeto, a procissão se deteve em alguns lugares pré-estabelecidos para 

que fossem proferidos discursos laudatórios em homenagem àquele momento 

comemorativo. Discursaram no transcorrer do cortejo: logo ao início do préstito o Dr. 

Mysés Soares, do edifício da Comissão de Melhoramento do Porto; em seguida o 

tenente Deolindo Lima, do edifício da Associação dos Empregados do Comércio; 

seguido do Dr. João Soares, da residência do Sr. Robert Vance; o major Ezequiel 

Wanderlei, do edifício do Atheneu Norte Rio-grandense; e, por fim, do Dr. Oscar 

Brandão, de uma das Varandas do Palácio do Governo. De uma das janelas do mesmo 

palácio o desembargador Ferreira Chaves assistia ao desfilar do préstito (Rev. IHGRN, 

vol. XV, n° 1 e 2, 1917; 83). 

 O cortejo, organizado na esplanada da Rua Silva Jardim, partira assim, com uma 

missa, da casa onde Miguelinho teria nascido, seguindo toda a extensão da rua (desde 

1906, nomeada de “Frei Miguelinho”), em seguida, percorreu a Av. Tavares de Lira, 

tomando a Avenida Duque de Caxias, a Avenida Sanchet, seguindo, por fim, após 

contornar a Praça Augusto severo, para a Avenida Junqueira Aires, a caminho da 

Cidade Alta, passando em frente ao Palácio do Governo, contornando-o em direção à 

Praça André de Albuquerque.  
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210
    

 Na larga Avenida Jungueira Aires, principal via de acesso entre a Ribeira e a 

Cidade Alta (calçada e cortada pelos trilhos do bonde), o cortejo se encontra num 

momento singular para uma foto. O fotógrafo (não identificado) se posiciona num lugar 

privilegiado, numa das janelas do então prédio do Atheneu, e consegue enquadrar o rio 

Potengi (ao fundo e à esquerda), o prédio da Capitania dos Portos (ao fundo e ao 

centro), o relógio (em primeiro plano à direita) e um panorama da larga Avenida que vai 

sendo tomada pelo préstito que se aproxima, guiado pelo carro triunfal (ao centro e a 

esquerda). 

 Importante notar que as fotografias se constituem também, como objetos, 

elementos da construção dessa memória, a partir das relações que estabelecem com os 

componentes das comemorações do centenário. Passado o evento, vão constituir um 

acervo fotográfico e vão integrar a Revista comemorativa do IHGRN, de 1917. 

Percebamos que o nosso “raciocínio dialógico” também pode ser aplicado aqui, uma 

vez que, se o que constitui ou o que liga esse conjunto de fotos é a referência comum ao 

                                                             
210 Foto da Avenida Junqueira Aires quando da chegada do préstito (Acervo do IHGRN). Ao centro, um 

pouco deslocado à esquerda, pode-se ver o “carro triunfal”. 
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centenário de Miguelinho, elas são componentes constituintes desse mesmo centenário, 

na medida em que contribuem como um tipo de recurso, que tem especificidades 

associativas diferentes da de outros objetos, como os discurso, a Revista, os jornais, a 

lápide, a estola, o Obelisco etc.
211

 

 Já que estamos a falar sobre as fotos e de como elas se integram aos outros 

objetos que compõem esse esforço de memória, nos encontramos agora no momento 

alto do cortejo quando o carro triunfal chega ao seu destino diante do Obelisco, dando o 

ensejo de sua inauguração. 

                                                             
211 Entrar no mérito de uma discussão na qual a foto poderia ser acusada de mera representação, de 
construção interessada, ou tomada simplesmente como discurso, ressaltando ai a distancia entre esses 

conceitos e a “realidade”, seria voltar a um campo do qual estamos tentando nos apartar – como tentamos 

demonstrar a partir da apreciação do texto de Latourr, na nossa “parada estratégica. A forma de tomar a 

fotografia sob o prisma da “representação”, como faz, por exemplo, Peter Burke, (Burke,2004), ao tentar 

discutir a dimensão de “evidência” desse tipo de fonte (que remete aliás a uma ideia muito pobre de 

realidade), é comprar a distinção de base entre “realidade” e “representação” e, acima de tudo, 

desconsiderar a foto como um objeto específico, que tem seus próprios condicionantes. Dizemos mesmo 

“condicionantes”, e não “problemas” no nosso acesso a uma “realidade”, como parece estabelecer Burke. 

Dentro da nossa perspectiva, pretendemos tomar a fotografia antes de tudo como um objeto, como uma 

realidade, como ela mesma um tipo de evento. Um exemplo que se aproxima dessa nossa forma de lidar 

com as fotos, pode ser visto no artigo de Meneses (Meneses,2003a), que desenvolve uma análise sobre a 
famosa foto do miliciano abatido na Espanha, de Ropert Capa. A preocupação de Meneses é investigar o 

processo que fez daquela foto um “ícone” (o que chama de “processo de iconização”), e essa sua 

investigação vai se dar, antes de mais nada, pelos “atributos formais” que, segundo ele, “lastreiam 

potencial capaz de induzir tal processo” (Meneses, 2003a;138), e que agiriam “como vetores potenciais 

de conteúdos afetivos” (Idem;139-140). Sua contribuição mais relevante para nós aqui diz respeito ao fato 

de que ele insere sua discussão num  campo de propostas, dentro da História da Arte, “de incluir a 

materialidade dos signos no horizonte das preocupações e entender as imagens como coisas que 

participam das relações sociais e, mais que isso, como práticas materiais” (Idem;144).   
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212
 

 Como vimos numa das citações que abriram esse nosso capítulo: eram três horas 

e trinta minutos quando o carro triunfal chegou em frete ao Obelisco, ou mais 

precisamente, ao “monumento Miguelinho”, que ia ser inaugurado na presença do 

Governador do Estado, do Instituto Histórico, do presidente da Intendência de Natal, 

das autoridades, e das escolas e comissões do préstito, estas últimas ocupando as 

alamedas do jardim da Praça, cheia, como registrou a Revista, “de uma das maiores 

agglomerações de povo que temos visto nesta cidade. [...]”.
213

 

 A foto foi tirada de um lugar elevado (provavelmente de uma das janelas da 

matriz), de modo que registrasse a ação do encontro entre esses dois objetos, “agentes”, 

e ao mesmo tempo “redes” de associações que se autorizam mutuamente: é o 

monumento que dá sentido ao percurso do carro triunfal, e é apenas com a chegada 

deste que o propósito daquele se realiza. A ação é indicada no sentido ascendente da 

foto, cujo ponto culminante deste momento “alto” é a agulha de grazino, o Obelisco 

que, ainda exibindo sua alvura, destaca-se no plano da foto. Ladeando este encontro, 

dando-lhe força, legitimidade, enfim, sentido, estão todos aqueles que contribuíram na 

                                                             
212Acervo do IHGRN. Ver no “Anexo C” o detalhe do carro triunfal. 
213 Rev. IHGRN. Vol. XV, n° 1 e 2, 1917; 83-84. 
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sua construção, seja de forma diretiva (IHGRN), de forma somente participativa 

(escolas, agremiações), de forma representativa (autoridades, instituições públicas), 

conjugando todas essas formas ou apenas marcando presença na condução do cortejo, 

ou mesmo somente na foto –  contribuindo para a imagem “popular” da comemoração. 

Todos, de pesos e formas diferentes (mais ainda sim associativas), contribuindo para a 

construção de um evento, que, superando seus criadores (a exemplo dos fe(i)tiches 

latourianos), tinha a função de dar a estes uma memória, uma identificação, valores, 

exemplos e ideais comuns. 

O Obelisco estava envolto em um pano branco, que não chegava a ocultar-lhe, 

como podemos observar na foto, mas que cumpriria a função de algo a descortinar. Na 

sua base, estava totalmente envolto por uma bandeira da Revolução Pernambucana de 

1817, marcando mais uma vez uma associação que dentro das nossas discussões vem se 

revelando como estruturante na construção dessa memória. Uma ligação básica e forte 

que reforça mais uma vez o sentido do qual, literalmente, se “reveste” este objeto de 

memória. 

Ainda envolto, sob a base do Obelisco se posiciona Henrique Castriciano, 

intelectual, membro do IHGRN e da comissão desta instituição que organizou o evento 

(e se nos lembramos bem, aquele que também sugeriu a esta mesma instituição as 

comemorações de 1906). Aos pés do monumento, profere diante das pessoas que 

envolta do mesmo se reunião, seu discurso.  

Como 

pudemos observar 

naquela citação que 

destacamos no início 

deste nosso capítulo, 

seu pronunciamento 

tem início criando um 

vínculo com lugar na 

inauguração do 

Obelisco, quando faz 

referência à manhã do 

dia 12 de junho 1906, 
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na qual, sob a promoção do Instituto Histórico, a população da cidade ali se reunia pela 

ocasião de uma missa, marco inicial do cortejo cívico que, percorrendo as ruas da 

cidade, tinha por objetivo a casa na qual Miguelinho teria nascido, onde, como 

momento alto desse mesmo cortejo, uma lápide comemorativa seria inaugurada. 

No momento dessa referência parece que temos o fechamento de um ciclo: o 

cortejo que, em 1906, partira daquela praça pra inaugurar uma referencia espacial, 

demarcando a cidade e a natalidade do herói norte-rio-grandense através da lapide e da 

modificação do nome da rua, em 1917, partia deste, agora no sentido inverso, para dar 

um novo sentido a um lugar e fundar um outro marco: o Obelisco. Assim, os 

monumentos de 1906 – a rua e a lápide – forneceram um base referencial para o cortejo 

de 1917 e para a instituição do monumento ao qual este cortejo conduzia. Para nosso 

argumento, é muito significativo o fato do préstito cívico em 1917 ter partido daquele 

ponto, uma vez que através dessa associação ele mostra sua ligação com esse percurso 

mais amplo de construção de uma memória estruturada pela referência à figura de Frei 

Miguelinho, que nos remete, por meio das iniciativas do IHGRN, aos primeiros anos do 

século XX. Uma associação que, ligando os dois eventos num mesmo percurso, 

estabelece uma rede de relações espaço-temporal. 

Ainda no início de seu pronunciamento e ainda em referência a 1906, 

Castriciano lembra, como já destacamos, do episódio daquela manhã quando,  

   

[...] as innumeras pessoas que assistiam ao acto [a missa], viram descer 

do firmamento o brilho de um arco-iris, envolvendo no mesmo 

esplendor este outro arco-iris, o da bandeira de dezessete, symbolo das 

aspirações de tantos heroes trucidados pela independência brazileira e a 

imagem do Nazareno, crucificado há vinte séculos pela liberdade 

humana (Rev. IHGRN, vol. XV, n° 1 e 2, 1917;86-87). 

  

 Percebamos que aqui temos uma associação com três elementos da construção 

dessa memória: o primeiro deles, sobre o qual nossa ênfase vem exercendo sua força, é 

a referencia à Revolução de 1817, mediada por sua bandeira – associação esta, que 

conduz aos heróis que a defenderam em nome da independência, comparados ao próprio 

Cristo, morto em nome da “liberdade humana”; o segundo elemento, ligado ao primeiro, 

é o próprio evento realizado em 1906, e nesse sentido, estabelece-se um vínculo com 
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todo esse percurso que constitui os dois eventos; este vínculo, por fim, é estabelecido 

pelo terceiro elemento, o “lugar”, marco da fundação da cidade, ponto de partida, 

sacralizado por uma missa no passado, ponte de chegada, marcado fisicamente pelo 

Obelisco a ser inaugurado no presente. Importante notar diante dessas associações que é 

impossível pensar esses elementos de forma separada, uma vez que todos se implicam 

mutuamente; a imagem da Revolução, encarda por seus heróis, o percurso (recursos, 

pessoas, IHGRN, objetos, discursos, hino, ruas etc.) no qual estão implicados, e o lugar, 

que atravessa e é atravessado por ambos. 

 Particularizando este discurso de Castriciano ao pé do Obelisco, está justamente 

a referência ao espaço, mais precisamente a este “lugar” que vai abrigar o monumento, e 

que, segundo o orador, está pleno de memórias. 

 

Vede agora mesmo como a alma profunda das coisas encontra-se com a 

do povo neste logar sagrado, por assim dizer o coração de nossa terra a 

palpitar ancioso, procurando desafogar ás recordações deste dia. 

Aqui tudo nos fala do passado, principalmente neste minuto histórico. 

[...] 

[...] vendo a Cathedral [...] o olhar de pedra [...] sobre as dunas, sobre o 

oceano [...] lembro-me que esse olhar é o mesmo que há três séculos 
acompanha, sorrindo ou chorando, a existência da Cidade e que há cem 

annos viu passar amortalhado numa esteria o cadáver de André de 

Albuquerque, depois de ter contemplado o vulto de Miguelinho 

affastando-se para sempre de nossa terra, ainda creança e já nimbado 
pelo fulgor de um além tumulo glorioso. 

Estamos, sim, num logar sagrado. 

E se é verdade que os vivos são sempre e cada vez mais governados 

pelos mortos, não nos trouxe o acaso, mas os dous redivivos norte-rio-
grandenses. (Rev. IHGRN, vol. XV, n° 1 e 2, 1917; 87-88).  

 

   A alma profunda das coisas encontrando-se com a alma do povo, num lugar 

considerado sagrado, entre outras coisas por ser o coração da terra, na ação de palpitar 

ansioso, procurando desafogar as recordações daquele dia. Observemos como o 

percurso de construção dessa memória se processa pela intra-ação, pelo agenciamento 

mútuo entre coisas (objetos e lugares) e pessoas, porque não é só a terra e as coisas 

(como se fossem receptáculos passivos) que se humanizam com corações e desejos, são 

também estes que se objetivam e espacializam. A memória, pensada enquanto discurso 



159 
 

e imagem (como um “fenômeno social” no sentido tradicional), não pode ser tomada 

como construtora onipotente dos espaços (como entende uma perspectiva 

construtivista), mas também não podemos ver os espaços como ditadores incontestes da 

memória (perspectiva realista): o que chamamos de “memória” deve ser pensada 

sempre como a relação necessária entre ambos – como um rio que define e definido ao 

mesmo tempo pelas suas margens.   

 Na citação que destacamos acima, Castriciano continua a estabelecer a relação 

entre passado e presente a partir do lugar no qual o cortejo cívico encontrava seu ponto 

alto. A Catedral, encarnando um “olhar de pedra”, acompanharia há três séculos a 

história da cidade que teria visto passar tanto o corpo amortalhado de André de 

Albuquerque, quanto a figura de Miguelinho, saindo da cidade ainda criança e já 

predestinada, segundo Castriciano, a um futuro glorioso. Partindo assim da referencia, 

no início de seu discurso, à Revolução de 1817, o orador por intermédio da cidade como 

lugar que observa a sua história, chega às duas figuras homenageadas da ocasião, cujas 

presenças marcadas na memória do lugar confere a este a sua singularidade, “Estamos, 

sim, num logar sagrado”. 

 Como já destacamos, são, André de Albuquerque e Frei Miguelinho (muito mais 

este que aquele), os elementos-chaves da construção dessa memória republicana, na 

medida em que os entendemos não só como personificações dos ideais cívicos, mas 

sobretudos como elos que tornam possível o vínculo entre a construção da história do 

Estado e a construção da história da Nação republicana. Não é por acaso que são os dois 

personagens os escolhidos para serem homenageados por um monumento, e como bem 

disse o orador, não foi de certo o caso que ali os reuniu, “mas os dous redivivos norte-

rio-grandenses”. 

 O discurso prossegue com apreciações sobre a Revolução de 1817, basicamente 

chamando a atenção para o fato de que, diante da apreciação de sua história, embora o 

movimento tenha malogrado e se desfeito, ainda restava o exemplo daqueles 

identificados como “antepassados”, ainda restava a 

 

[...] a consoladora certeza de que a própria fatalidade nada pode contra a 

vontade humana, se conduzida para o bem: perseguidos, trucidados, 

sepultos, os heroes não apodrecem, reproduzem-se nos exemplos que 
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deixam ou desfazem-se em clarões de lendas, assim como os astros, 

mesmo extinctos, continuam a iluminar o espaço durante séculos e 

séculos (Rev. IHGRN, vol. XV, n° 1 e 2, 1917; 89) 

    

Segue-se uma extensa relação dos principais nomes envolvidos no movimento, 

que foram ou condenados à morte ou exilados, todos tomados como exemplos do 

compromisso com uma causa republicana que, para o orador, transcendeu à própria 

dissolução do governo provisório, em 1817. Ao final da lista, o exemplo entendido 

como o mais significativos, o de Frei Miguelinho, tomando a partir de dois momentos 

dramáticos, que já destacamos em outro discurso em outro momento deste capítulo: o 

primeiro deles quando, se negando a fugir, o “sereno, o estóico, o santo”, recolheu-se à 

sua casa para, junto com sua irmã, Clara de Castro, queimar os documentos que 

incriminavam naquele momento os seus companheiros; em seguida, o momento ainda 

mais emblemático (sob o qual se fundara efetivamente o seu martírio), aquele no qual, 

em seu julgamento, diante nas insinuações do Conde dos Arcos, de que talvez as 

assinaturas nos papéis que o incriminavam fossem falsas, ele assume a responsabilidade 

pelas mesmas, no único e último momento em que se pronunciou ao longo de todo o 

julgamento. 

Ao final de seu pronunciamento, Castriciano nos indica a função a que se 

prestava aquela homenagem e a exaltação daqueles exemplos; uma função que parecia 

estar diretamente ligada ao começo de uma experiência republicana, não 

desconsiderando também os eventos da Primeira Guerra, que marcavam a Europa então.  

 

Eis porque, decorrido um século, nos encontramos á sombra do modesto 

monumento que o Sr. Presidente do Instituto vae entregar ao Municipio. 

Somos, já o disse, uma pequenina parcella do gênero humano em 
viagem para o desconhecido e é consolador meditar aqui um momento 

em companhia dessas figuras de epopéia, cujo exemplo  nos dará 

coragem para continuar a infinita jornada sem indagar se haverá urzes 
no caminho(Rev. IHGRN, vol. XV, n° 1 e 2, 1917;91). [...] 

Elevemo-nos até os antepassados cuja sombra estamos evocando; elles 

nos dirão eternamente as palavras reveladoras da abnegação, da 
bravura, da esperança! (Rev. IHGRN, vol. XV, n° 1 e 2, 1917;93-94) 
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 Nesse momento, desce a cortina que velava o Obelisco e solenemente este é 

entregue pelo presidente do Instituto Histórico e Geográfico ao presidente da 

Intendência de Natal, terminando a cerimônia com a execução do “hymno de 

Miguelinho”, cantado por um grupo de senhoritas acompanhado por uma orquestra. 

Aqui, todo o préstito cívico, que partira da casa onde teria nascido o Frei, encontra seu 

ponto culminante, em função do qual, o próprio cortejo fora organizado. Toda a 

mobilização de recursos e de pessoas, que se concentrou sem dúvida em 1917, mas cujo 

percurso pudemos mapear desde o começo do século, se concentra, de certa forma, 

nesse momento e nesse objeto. Objeto que certamente pode ser considerado como um 

“resultado” de todo esse esforço de memória, mas que também é, ao mesmo tempo, uma 

forma desse esforço se perpetuar, agora na forma de um monumento em praça pública –  

mais um passo no percurso desse caminho.
214

   

 Neste momento em que se inaugura o monumento, nos encontramos de volta ao 

ponto, ao lugar do qual partimos no começo desse capítulo. Contudo, apesar de familiar, 

este lugar também nos é novo, porque nós chegamos a ele diferentes, agora munidos de 

toda uma rede de associações que tentamos estabelecer ao longo de um percurso 

espaço-temporal, para que pudéssemos elaborar uma compreensão sobre de que maneira 

o Obelisco se torna uma “memória de pedra”. Ao mesmo tempo em que tentamos 

pensar a memória a partir desse objeto, ou seja, a partir dos elementos que ele nos 

apontava, procuramos – e talvez essa seja uma das singularidades deste trabalho – 

analisar a importância e o poder de “atuante” deste objeto, dentro da construção dessa 

mesma memória, a partir de todos os esforços que foram estabelecidos em função desse 

artefato, desse fe(i)tiche. E nesse sentido, nos vinculamos a uma perspectiva que 

considera os artefatos não como inertes objetos passivos, mas como agentes intra-ativos 

socialmente, da mesma forma que direcionamos nossa atenção, como bem coloca 

Meneses, não para a recomposição de um cenário material, mas para a compreensão dos 

“artefatos na interação social” (Meneses, 1998;92).  

 Observemos que foi a sua “publicidade insistente”, como diria Le Goff 

(publicidade esta diretamente ligada a seu volume, dimensões e a sua relação com o 

espaço a sua volta), que instigou, ou melhor, que agenciou minha curiosidade, dando 
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 Lembremos do que discutimos no nosso primeiro capítulo sobre antigas as técnicas de memória que se 

estruturavam na relação entre imagens e lugares, e da importância de estarem as primeiras ligadas a 

“símbolos corpóreos”, em função de uma relação com o que nos sensibiliza.    
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início a todo o trabalho. No trato com as fontes ao longo deste capítulo, percebemos que 

a criação deste monumento era um ponto fundamental na organização das 

comemorações do centenário de 1917. Em seguida, no jornal oficial, juntamente com as 

notícias sobre os preparativos e as adesões, as notas sobre sua construção (chegada dos 

medalhões de bronze, das pedras do município Lages e o início de sua montagem), 

foram recorrentes nos dias que antecedem o centenário.
215

 Por fim, dando indicação da 

sua importância e função, temos a criação, a partir dele, de um marco espacial, ponto 

alto de um préstito cívico que teve início em 1906. 

 A nosso ver, a sua função ao longo de todo esse percurso está diretamente 

implicada na sua materialidade, pois é enquanto artefato-monumento que o Obelisco 

serve ao propósito dessa memória republicana; ao propósito de ser um objeto 

constituído por ela, mas que também a constitui e carrega suas referências para além do 

tempo no qual se tornou possível. É evidente que a forma como lidamos com esse 

objeto hoje é distinta. Mas como não há transporte que não curse com custos, o que nos 

interessa é perceber que ele ainda está exercendo seu potencial de agente, integrando 

novas redes de sentido, se constituindo ainda como elemento de um conjunto de 

associações. Indício forte disso é este trabalho, que sem dúvida se apropria desse objeto 

(no duplo sentido de objeto de análise e objeto material), mas que também, em certa 

medida, é apropriado por ele. 

 Tomando o evento da inauguração como o ponto final deste nosso 

capítulo,
216

antes de concluí-lo gostaríamos de chamar a atenção para dois pontos, 

implicados na dispersão espaço-temporal das comemorações do dia 12 de junho de 

1917: o primeiro deles se refere à realização de eventos semelhantes em outros 

municípios do Estado. Na sessão de “notas avulsas” da Revista do IHGRN,
217

 além de 

dar notícias sobre aspectos específicos das comemorações (preleções nas escolas, posse 

                                                             
215 Importante dada ao Obelisco vai se expressar também no conjunto das fotos do centenário. (Ver 

“Anexo D”). 
216 As comemorações do dia 12 de junho de 1917 ainda se estendem à sessão solene do Instituto Histórico 
e Geográfico, realizada às sete horas, no Teatro Carlos Gomes, na qual discursou Manoel Dantas (Rev.  

IHGRN, vol. XV, n° 1 e 2, 1917; 94), e ao cinema público, com extensa programação, exibido na Praça 

André de Albuquerque (Idem;126).  Contudo, mesmo tendo entre estes outros eventos elementos 

interessantes para nossas discussões, a extensão que vai tomando o capítulo nos obriga a suprimi-los.  
217 Importante notar aqui a importância da própria Revista, enquanto artefato, para a construção dessa 

memória. Sem dúvida seria merecedora de um estudo particular, desde seu índice, passando pelas 

matérias, fotos, documentos, discursos, poemas referentes ao centenário, resumo da revolução de 1817, 

atos de inauguração do Obelisco, sentença condenatória de Miguelinho e publicação de documentos da 

biblioteca nacional referentes aos acontecimentos passados na província do Rio Grande, em 1817 
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da nova diretoria do Centro Cívico Frei Miguelinho), temos a publicação de diversos 

telegramas, endereçados ao presidente do IHGRN, manifestando a adesão de outros 

institutos históricos, como os do Ceará e da Paraíba, de autoridades, e de outros 

municípios do Estado. Entre estes, alguns relatam, em seus telegramas, a realização de 

eventos cívicos em homenagem ao centenário de Miguelinho, como Mossoró, Macáu e 

Assú.
218

 Esse aspecto é importante para compreendermos a importância, a dispersão e a 

dimensão que alcançaram esses eventos do centenário em 1917.   

 O outro ponto se refere a uma dispersão em termos mais temporais, e está ligada 

às matérias que são publicadas no jornal A República, nos dias que sucedem ao dia 12 

de junho. A repercussão das comemorações deste dia se expressam no jornal do dia 14, 

em matéria que ocupava um página e meia, intitulada “CENTENÁRIO DE 

MIGUELINHO – O Rio Grande do Norte sabe comemorar os seus heroes”, trazendo 

como subtítulo “As festas de ante-hotem foram uma grande apotheose”. Foi apresentada 

nesta edição uma descrição extensa de todo o evento, chamando a atenção para a 

importância da homenagem prestada, da participação dos vários setores da sociedade e 

do que ficava como patrimônio material (o monumento) e como “patrimônio moral”, 

através das iniciativas do Instituto Histórico, do Governo, e das várias agremiações e 

escolas que concorreram para as comemorações. Segue uma descrição de todos os 

eventos que foram estabelecidos na programação, as festas esportivas, o préstito cívico, 

a inauguração do monumento (com a tradução de suas inscrições), a sessão solene do 

IHGRN, a relação das representações (mediante publicação dos telegramas), contando 

ainda ao final com a publicação da sentença condenatória de Miguelinho.
219

  

No dia seguinte, o jornal traz com o título “Centenário de Miguelinho – ainda as 

festas do dia doze”,
220

 publicado, a primeira parte do discurso proferido por Manoel 

Dantas, na ocasião da sessão solene do IHGNR, além de um tópico sobre “as festas nos 

municípios”, no qual publica notas sobre os eventos cívicos realizados no dia 12 de 

                                                             
218 Interessante observar que os eventos nesses municípios, a semelhança da relação que estabelecemos 

entre uma memória nacional e uma regional, procuram, dentro do próprio Estado, realçar a singularidade 

de cada localidade, como em Mossoró que dá ênfase aos membros da família Castro ali residentes 

(descendentes de Frei Miguelinho), e em Açu que, no programa de suas comemorações estava a 

inauguração de uma placa comemorativa, na casa onde havia residido Claro Castro (irmã de Miguelinho) 

(Rev. IHGRN, vol. XV, n° 1 e 2, 1917;134-135).   
219A República 14 de junho de 1917. Ano, XXIX N° 131. Esse número em particular do jornal A 
República forneceu o material mais substancial para a composição da Revista do IHGRN comemorativa 

de 1917. 
220 A República 15 de junho de 1917. Ano, XXIX N° 132. 
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junho em outros municípios do Estado, entre eles, como já destacamos, Mossoró, 

Macáu e Asú. Na edição do dia 16 de junho, ainda com o mesmo título, temos a 

publicação da continuação do discurso de Dantas, acompanhado mais uma vez, pela 

tradução das inscrições latinas presentes no Obelisco, em uma nota avulsa.
221

 No dia 19 

do mesmo mês, publica-se o discurso proferido por Henrique Castriciano, aos pés do 

Obelisco.
222

 

 Percebamos, através desses elementos que a construção dessa memória que, 

como vimos, antecede o dia 12 de junho pelo menos desde o início do século XX, 

também transcende o dia específico do centenário, por intermédio de um mediador 

fundamental nesse processo que é o jornal oficial do governo (que, inclusive, fornece 

material para a composição das revistas do Instituto Histórico).  

Para nossas pretensões, essa “repercussão” é de particular interesse porque, no 

momento em que o jornal ainda “digeria” esse ponto referencial que foi a comemoração 

do centenário, uma pequena nota despretensiosa, na edição do dia 20 de junho, da conta 

da presença, em visita a Natal, do pintor fluminense Antônio Parreiras. No dia 28 do 

mesmo mês, o jornal publica uma entrevista com o referido pintor, na qual informa 

sobre a encomenda de uma tela histórica com o governo do Estado.  

A referencia aqui a Parreiras é muito significativa. Ao longo desse nosso 

capítulo, tentamos trabalhar a construção de uma memória republicana em diálogo com 

o Obelisco; contudo, apesar deste ter se prestado bem como elemento referencial e até 

culminante de nossas discussões, a imagem de Miguelinho, um dos componentes que é 

atravessado por esse bloco de granito e que o atravessa, mostrou sua força como agente 

indo um pouco mais além do marco de pedra que deixou como parte de si na Praça 

André de Albuquerque. Ao seguir essa imagem, vamos ao encontro de um outro objeto 

(assim como o obelisco), ao mesmo tempo ele um efeito condicionado por essa imagem 

cujo percurso acompanhamos até agora, e mais uma causa condicionante da existência 

dessa mesma imagem, mais um passo, marcado nesse percurso, mais um objeto a 

definir relacionalmente um espaço. Um objeto que foi descoberto no decorrer da própria 

pesquisa que, a princípio, estaria centrada apenas no Obelisco. Um objeto que aos 

                                                             
221 A República 16 de junho de 1917. Ano, XXIX N° 133. 
222

 A República 19 de junho de 1917. Ano, XXIX N° 135. 
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poucos vou revelando suas possibilidades associativas para que pudéssemos pensar a 

construção dessa memória republicana: o quadro “Julgamento de Frei Miguelinho”.    
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CAPÍTULO III 

Uma imagem... mil palavras 

 

“Um quadro nunca deve terminar entre os paralelos de sua moldura [...].”  

(Antônio Parreiras) 

  

O percurso de pesquisa que pretendia assim se esgotar nas repercussões dos 

eventos do dia 12 de junho de 1917, se deparou com referencias que nos encaminhavam 

para a composição de um outro objeto que, como dissemos, nos colocou diante de uma 

excelente oportunidade para explorar pontos importantes na construção dessa memória 

republicana, sobretudo dentro do campo considerado como da “visualidade 

republicana”. Com o tempo a reflexão sobre ele foi mostrando suas potencialidades e de 

objeto secundário acabou passando a central. 

  

Antônio Parreiras... 

 

Quando descobri que o quadro havia sido encomendado no ano das 

comemorações do centenário, em 1917, e parecia ser mais um passo no processo mais 

longo que eu vinha estabelecendo desde 1906, a primeira informação que me chamou a 

atenção e a primeira sobre a qual eu achei que deveria me debruçar era a que se referia 

ao pintor. Antônio Parreiras? Confesso que nunca tinha ouvido falar dele. Mas se por 

um lado isso revelava a minha ignorância com relação à história da arte no Brasil no 

começo do século XX, por outro, me concedeu a prazerosa descoberta de um “artista 

singular” (e talvez essa expressão seja uma redundância), sobre o qual existia não só 

uma bibliografia referencial, mas um museu dedicado exclusivamente à sua pessoa e 

obra, em Niterói, no Rio de Janeiro, e entre os documentos que lhe eram referentes, uma 

auto-biografia publicada. E é a propósito do começo desta última que gostaríamos de 

iniciar nosso percurso nesse tópico:  
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Meus pais eram brasileiros natos. 

Nasci em São Domingos de Niterói a 21 de janeiros de 1864, à Rua da 

Pampulha, hoje Visconde do Rio Branco. A casa ficava quase na 
esquina do largo, sobre uma pequena ribanceira, que suavemente 

descia até à praia, onde, entre pés de pitangueira, havia duas grandes 

árvores e entre estas um banco de madeira. À tarde, minha Mãe ali 
costurava, enquanto eu e meus irmãos fazíamos, na areia úmida, 

castelos que logo após o mar desfazia, como muitos outros que fiz 

durante a vida...Meus camaradas eram numerosos.Insubordinado, 

violento, robusto, era eu quem os guiava nos assaltos aos pomares 
vizinhos e aos tabuleiros de doces das negras que estacionavam no 

largo, sob tendas de algodão. Não parava em casa. Tinha horror aos 

livros e só me interessava aqueles em que havia gravuras.  
Devia ter meus doze anos quando, aproveitando a grande sombra das 

duas árvores, um pintor veio armar a sua tenda de trabalho e começar 

a pintar. Era um homem muito grande, louro e tinhas os olhos claros e 
azuis. Em poucos dias a brancura da tela havia desaparecido e nela se 

via toda a cidade do Rio de Janeiro, desde a Serra da Estrela até o 

Morro do Pico. O mar parecia de prata, cintilava, e naquele 

chamalotado brilhante, trêmulo, destacava-se barcos de velas cheias 
que fugiam em direção à barra. Imóvel, absorto, ficava fascinado 

horas e horas a ver trabalhar o artista. Até hoje vejo aquela tela 

luminosa que me ficou para sempre delineada ao longe, como um 
marco do qual jamais pude desviar o olhar. 

Deixamos São Domingos e viemos habitar Niterói, onde meu Pai 

tinha um depósito de jóias. Eram nossos vizinhos um português dono 

de um armarinho, Pinto Moreira, e o alfaiate José de Castro também 
português. Pinto Moreira era fanático pelas Artes. No fundo do seu 

negócio, no quintal, havia um barracão de madeira onde pernoitavam 

seus empregados e os seus fregueses do interior. [...] No princípio do 
ano veio José Mariano de São João de Itaboraí. Reuniam-se no velho 

barracão, à noite, muitos acadêmicos. [...] Tempos depois chegou um 

outro moço, alto, magro, escaveirado, amarelo, de longos cabelos 
negros e lisos, de andar firme e compassado. Não vinha se fazer 

“Doutor”. Passava diariamente pela porta de nossa casa e ia, como um 

condenado, para uma casa comercial, onde passava o dia inteiro. 

Aquele moço de ar tão nobre, de maneiras tão distintas, não podia 
eternizar-se ali. A centelha que ele trazia abafada n‟alma tinha, 

forçosamente, de surgir, ampliar-se para que o Brasil, entre os seus 

grandes poetas, pudesse ainda se orgulhar de – Alberto de Oliveira. 
Eis aí como conheci o primeiro pintor e o primeiro poeta. Eis como 

em minha alma, pela primeira vez, penetrou um raio de luz... a 

primeira emoção de Arte. 
Foi vendo um pintar, ouvindo outro ler poesias, que deparei com a 

estrada ainda não vislumbrada, porém que devia depois trilhar em toda 

a minha longa existência. Abençoados sejam! 

Apesar da minha pouca idade logo que comecei a conviver com os 
habitantes do vizinho Parnaso, compreendi que um pintor, um 

escultor, um poeta, não eram homens como os outros... Via-os 

inteiramente despidos de todo o interesse material. Ambicionavam 
mais um nome do que a opulência. Via-os trabalhar sem esperança de 

lucro imediato, animados apenas pelo vislumbre de uma recompensa 

problemática, toda moral, que só lhes viria talvez depois da morte... 

Eram felizes, como são os verdadeiros artistas. Não envelhecem... são 
eternamente moços. A existência para eles não está limitada aos gozos 
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da vida material, que desaparecem com a mocidade. Vivem em uma 

eterna primavera porque criam um mundo para nele viverem, onde 

não há trevas – só luz... 
Esse mundo eles me descreveram quando eu era ainda uma criança; e 

hoje, já no fim da existência, dentro dele vivo...
223

   

 

Com essas palavras, inicia-se o texto da auto-biografia e ao transcrevê-las, difícil 

foi para mim, por diversas vezes, encontrar um ponto onde devesse deter a citação, na 

luta ingrata entre o inconveniente de uma citação por demais longa (desde já me 

desculpo, porque acredito que assim a fiz)  e a vontade de transmitir àqueles que não 

tiveram a oportunidade de ler esse texto, a comoção que eu experimento toda vez que o 

leio. E estou certo que só o texto já forneceria matéria para uma outra pesquisa, mas 

acredito que o que está aí é já suficiente para gerar curiosidade e para pensarmos um 

pouco sobre essa personagem que tem um lugar de destaque nesse nosso capítulo.     

 O ponto que gostaria de destacar, tendo em vista essa longa citação, é bem 

constatativo, óbvio eu diria até, mas muito significativo para nós aqui. Refiro-me ao 

fato de que, de acordo com o texto de Parreiras, podemos observar que ele alimentava 

(procurando precedentes e referentes na sua infância), um certo ideal de “arte”, que, 

inclusive, ele sempre escreve com “A” maiúsculo. Uma arte em razão da qual era 

preciso viver, uma arte que implicava, como destacou, uma recompensa essencialmente 

moral, mais do que material; chegou mesmo a dizer, em outro momento do seu texto 

“...não me fiz artista para ganhar dinheiro”( Parreiras, 1999; 78). E nesse sentido talvez 

a dedicatória que faz do livro ao seu filho, Dakir Parreiras (que, aliás, ele iniciara 

também como pintor), possa nos ser útil aqui: Diz Parreiras que apesar de todos os 

reveses que passou pela vida nunca havia “abandonado seus pincéis”, nem maldito “a 

Arte”, e conclui afirmando que naquele momento, já velho e no fim da existência se 

sentia de volta à mocidade uma vez que via que seu filho, assim como ele, só tinha um 

ideal, “a Arte”.  

 A questão aqui para nós não é discutir o teor ou a validade ou não desse “ideal”, 

dessa relação um tanto romântica que Parreiras vive com o que ele chama de Arte, mas 

sim levar isso em consideração quando formos pensar o papel desse indivíduo na 

produção do que seria uma memória oficial republicana. Ou seja, o que queremos 

chamar a atenção é para o fato de que a produção de uma dada memória – seja ela 

                                                             
223 Parreiras, 1999; 13-15. 
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oficial ou não – é muito mais complexa, como estamos tentando desenvolver, do que 

pensar nos termos de um esforço de legitimação de um “Estado”, ou de uma “elite” 

(embora nela também se inclua isso), pois comporta iniciativas, elementos e 

personagens que não se enquadram nos limites desses esqueças ideológicos de 

explicação. Enxergar Antônio Parreiras e o quadro que ele pintou por encomenda para o 

governo do Estado do Rio Grande do Norte como meros “instrumentos” para manipular 

uma dada memória e/ou identidade republicanas, é esvaziar a complexidade de um 

conjunto de relações no qual existe a iniciativa de um artista de formação relativamente 

independente, como veremos, que, inclusive, se vangloriava de nunca haver se 

submetido a pintar aquilo que não lhe agradava, “nunca pintei senão o que quis pintar”, 

dizia.
224

  

Destacado esse ponto, que pretendemos retomar em outros momentos, sigamos 

nossas considerações sobre Antônio Parreiras até que possamos novamente encontrá-lo 

na ocasião em que primeiramente o descobrimos, ou seja, naquela ocasião em que 

matéria de uma nota no jornal, no dia 20 de junho, e na qual, em seguida, assina o 

contrato com o Governo do Estado, em 27 de junho de 1917. 

 Antônio Diogo da Silva Parreiras, filho de Jacinto Antônio Diogo Parreiras (cuja 

profissão de ourives lhe permitiu acumular razoável patrimônio), e de Maria da Silva 

Parreiras, fez seus primeiros estudos em estabelecimentos escolares de elevada 

qualidade, sendo o primeiro deles o Liceu Tintori. Por volta de 1872, a família Parreiras 

passa a residir na cidade de Niterói e o jovem Antônio é matriculado no Coléggio 

Briggs, cujo diretor e proprietário tentou, de certa forma, favorecer o que seriam suas 

primeiras inclinações, aproveitando-o para ilustrar o pequeno jornal do colégio e 

atribuindo-lhe a responsabilidade pela execução de um gráfico de pesos e medidas, para 

as aulas de matemática. (Levy, 1981;19-29) 

 Após o falecimento de seu pai, em dezembro de 1874, Antônio Parreiras 

consegue abandonar os estudos, mas não ainda como queria para se dedicar às artes. Na 

ocasião, sua mãe assume o negócio de jóias e o jovem é colocado, para auxiliar nos 

rendimentos da família, como balconista de uma casa que vendia máquinas para 

lavoura. Segundo seu biógrafo, Carlos Levy, nesse período “sua insatisfação persiste e 

assume proporções de profundo desgosto”. E é também nesse momento que sua vida é 

                                                             
224 Parreiras, Apud. Salgueiro, 2000; 78. 



170 
 

marcada pela busca de alternativas que lhe possibilitassem consolidar uma atividade 

permanente que, entretanto, não fosse a arte. 

 Em fevereiro de 1881 casa-se com Quintina da Silva Ramalho, filha de 

Francisco José da Silva Ramalho, procurador da Câmara Municipal de Niterói. Em 

agosto de 1882 nasce seu primeiro filho, Egydio que, vítima de enterocolite, falece em 

dezembro do mesmo ano. Parreiras, abatido pela morte do filho e revoltado com os 

resultados que vinha obtendo nas disposições de se adaptar a valores que, em certo 

sentido, desprezava e para os quais considerava-se despreparado, decide tomar uma 

decisão ousada: Em 1883, resolve vender uma casa que havia herdado do seu pai e 

matricula-se como aluno amador na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de 

Janeiro. 

 Assim, contando 23 anos de idade, Parreiras finalmente está decidido a seguir o 

ideal de ser artista. A partir daí nenhuma outra atividade ocuparia seu tempo. Contudo, 

se não se via mais obrigado a exercer atividades que o desagradavam, se via diante 

agora de outras dificuldades, como, por exemplo, a carência de recursos que decorria 

previsivelmente de uma profissão que era praticamente inviável em termos de retorno 

financeiro – pelo menos a princípio. Além disso, a orientação estética rígida que 

imperava na Academia muito o desagradava. 

 Com relação a esse segundo ponto, Parreiras logo encontrou um alento nas aulas 

com o pintor alemão Johann George Grimn (1846-1887)
225

 que, quando da entrada do 

novo aluno na instituição, ocupava a cadeira de Paisagem, Flores e Animais, e vinha, de 

certa forma, agindo à margem da ortodoxia acadêmica, uma vez que defendia, por 

exemplo, a pintura de paisagem ao ar livre. Grimn, a essa época, já apresentava os 

primeiros sinais de insatisfação com a forma que vinha sendo tratado pelos outros 

professores que se opunham sistematicamente aos métodos que eram adotados nas suas 

aulas de paisagem. 

 Vai ser então nesse ambiente, que Parreiras, com grande sacrifício, devido a 

escassez de recursos, ira iniciar a sua instrução formal no campo das artes, e para tentar 

suprir suas necessidades se dedica então a atividades subsidiárias da criação artística e, 

                                                             
225 Para notas biográficas sobre o pintor alemão, ver: PORTELA, Isabel Sanson. Paisagem: um conceito 

romântico na pintura brasileira – George Grimm. 19&20, Rio de Janeiro, v, III, n. 3, jul. 2008. 

Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/artista/jg_isabel.html.  

http://www.dezenovevinte.net/artista/jg_isabel.html
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com um grupo de outros alunos de Grimn, pinta, entre outras coisas, tabuletas de 

propaganda e desenhava faturas de casas comerciais. 

 A situação do professor alemão ia se tornando cada vez mais insustentável 

dentro da Academia, o que o levou a pedir demissão em junho de 1884, saindo com seu 

grupo de alunos, entre os quais Parreiras, e estabelecendo-se no bairro da Boa Viagem, 

em Niterói. O grupo independente realizou então algumas excursões e aulas ao ar livre, 

mas em pouco tempo se dispersou. Ainda em fins desse mesmo ano, Grinm e seus 

alunos participaram na grande exposição geral promovida pela Academia e, à exceção 

de dois artistas, entre eles Parreiras, todos receberam premiação. Este teria sido o marco 

do fim das atividades do que teria ficado conhecido como a “Escola de Boa Viagem”, 

uma vez que logo em seguida Grinm parte sozinho para o interior do Estado. 

 Dessa forma, menos de dois anos depois de iniciada sua instrução formal, já em 

janeiro de 1885, Parreiras iniciava a sua carreira independente como pintor, montando 

seu atelier em sua casa e realizando ali as suas modestas primeiras exposições. Mas 

ainda como forma de obter recursos para seu sustento e de sua família, realizava outros 

trabalhos, como, por exemplo, o estandarte para o Clube Mephistópheles, no qual, 

muito provavelmente tenha enfrentado pela primeira vez um desafio que o acompanhou 

durante toda a sua carreira, que o foi o desenho de figuras. 

 Dois meses depois da primeira exposição, que chegou a encontrar boa recepção 

nos jornais de Niterói, Parreiras inaugurou uma outra mais significativa, agora no 

principal ponto de reunião dos artistas profissionais do Rio de Janeiro, evidentemente, 

daqueles que não gozavam dos benefícios da Academia Imperial. Mais uma vez nos 

jornais nota-se a demonstração de entusiasmo e, sobretudo, a recomendação, que se 

tornaria insistente a partir daquele momento, para que o artista procurasse o quanto 

antes viajar para a Europa. Também era essa a recomendação de seus amigos, entre eles 

o jornalista Alfredo Azamor, que insistia com a viagem não só para que pudesse 

completar os estudos, mas para que pudesse usufruir dos benefícios advindos da 

convivência com uma cultura “vista e admitida como „superior‟ – na Europa” (Levy, 

1981; 26). 

 De fato, se considerarmos o efeito que teve a futura permanência de Parreiras na 

Europa, certamente ela influiu muito mais efetivamente no que se refere à sua imagem 

pública (uma vez que se igualava aos pensionistas da Academia), do que propriamente 
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no que concerne à estrutura de sua produção estética. Alias, em um de seus 

manuscritos,
226

 afirmava que, apesar de ter passado quase vinte anos nos centros mais 

desenvolvidos das artes, jamais consentira que artista algum tomasse de seus pincéis 

para corrigi-lo, e procedendo dessa forma tinha conseguido conservar o que, segundo 

ele, mais prezava, o que chamava de sua “individualidade”. 

 Voltando ao nosso percurso, um fato curioso, ocorrido em 1886, pode nos falar 

um pouco das disposições desse pintor em relação à sua arte. Nesse ano Parreiras 

montou uma exposição, e seguindo os conselhos de seu antigo vizinho e amigo Pinto 

Moreira, dirigiu-se ao Paço Imperial para fazer um convite formal ao imperador D. 

Pedro II. No dia seguinte, ainda que sob muita chuva, a exposição recebeu a visita do 

soberano; esta prolongou-se por quase duas horas e quase provocou um incidente 

quando o imperador se mostrou disposto a comprar uma tela que já havia sido 

reservada. Parreiras, recusando considerar a possibilidade de cancelar a venda que já 

havia sido feita, mesmo que em razão da preferência de D. Pedro, se comprometeu em 

executar uma pintura que fosse semelhante, uma vez que também se negava a fazer uma 

tela idêntica, sob a alegação de que seria ir contra seu posicionamento artístico.  

 Esse pode parecer um episódio sem muita importância, quase anedótico, mas é 

muito revelador da relação de Parreiras com seu trabalho e isso precisa ser levado em 

conta quando pensarmos o papel de sua iniciativa em relação ao quadro que pinta sobre 

encomenda para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em 1917. De fato, como 

já indicamos, a disposição de Parreiras em relação ao seu trabalho será elemento de 

singularidade na produção da visualidade de uma memória republicana. 

 Ciente de que a viagem para Europa era para ele uma necessidade, no segundo 

semestre de 1887, Parreiras faz duas tentativas para obter recursos do governo. É 

importante observar a esse respeito que, diferentemente da lógica protecionista que 

imperava no ambiente da Academia, a relação de Parreiras com essas tentativas de 

financiamentos era a relação entre um artista independente e o Estado. A primeira delas 

consistiu numa solicitação à Assembléia do Rio de Janeiro, na qual requeria uma pensão 

de duzentos mil reis para que pudesse encaminhar seus estudos na Europa e, em troca, 

                                                             
226 “Cadernos com notas manuscritas em 90 páginas sobre técnica de pintura e opiniões sobre arte” 

(Parreiras, Apud. Salgueiro,2000;72-73). 
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se comprometia a lecionar aulas de desenho, durante o período de três anos, 

gratuitamente, em qualquer escola que fosse designada pelo governo provincial. 

 Não obtendo sucesso nessa sua primeira tentativa, dirige suas esperanças para o 

comendador Maximiniano Mafra, então secretário da Academia Imperial de Belas 

Artes, para quem faz uma proposta semelhante. Provavelmente influenciado por uma 

dada pressão que exercia a imprensa em favor da ida de Parreiras ao exterior, o 

secretário aconselha o pintor a submeter uma tela à comissão da Academia, para que 

essa pudesse julgar o seu mérito e fornecer-lhe a pensão. 

 Obtendo retorno favorável da Academia, e tendo os recursos em outubro daquele 

ano garantidos, Parreiras de imediato enviou, segundo ele, toda a importância que havia 

recebido, “sem retirar dela um ceitil”, para Itália, onde pretendia estudar. 

 

Assim, ia gastar com tintas e pincéis, o que com tintas e pincéis havia 

ganho. Aliás é o que continuo a fazer até hoje [1926]. Por isso tenho 

podido trabalhar cercado de todos os meios necessários, sem ter tido a 

necessidade de ser pensionista do Estado (Parreiras, 1999; 63). 

  

Nesse momento uma observação se faz necessária. Quando nos referimos a um 

certo “ideal de arte” que identificamos em Parreiras, não estamos afirmando que ele 

advogasse em favor de uma concepção que acreditava na arte pela arte. Na verdade, a 

sua grande ambição e em função da qual ele dirigia seus esforços era no sentido de 

tornar-se um artista profissional, e dentro desse limite trabalhar com independência, 

podendo viver em função exclusivamente de seu trabalho (Levy,1981;30). “[...] 

Trabalho para poder trabalhar; e, como nada mais ambiciono, julgo-me um homem 

feliz”,
227

 dizia. Não devemos perder de vista, a esse propósito, que toda liberdade é 

necessariamente relativa, uma vez que, invariavelmente, deve pressupor uma escolha. A 

independência almejada por Parreiras era a então a independência de escolher, de tomar 

iniciativa. 

                                                             
227 “Cadernos com notas manuscritas em 90 páginas sobre técnica de pintura e opiniões sobre arte” 

(Parreiras, Apud. Salgueiro,2000;78). 
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Assim, depois de três anos desde as primeiras manifestações em favor de sua ida 

para a Europa, e graças, evidentemente, à sua iniciativa, parte em viagem a 1° de março 

de 1888. Desembarcando em Gênova, dirigi-se em seguida para Roma e se estabelece 

em Veneza, por volta do mês de julho, onde torna-se aluno da livre Academia de Belas 

Artes local. 

 Depois de ter tido uma tela sua aprovada numa exposição em Veneza, o que o 

deixa muito empolgado e o ajuda a compensar alguns reveses com relação à sua 

adaptação, inicia uma série de viagens a outras cidades, sobretudo Pádua, onde se 

interessa em estudar os famosos afrescos de Giotto. Na imprensa veneziana, em jornais 

como Il Tempo e La Venezia, obtém alguns elogios e tem ali alguns de seus trabalhos 

reproduzidos (Levy, 1981;31). 

De volta ao Brasil em janeiro de 1890, inscreve alguns de seus trabalhos na 

Exposição Geral de Belas Artes, a primeira organizada sob a República, e nessa ocasião 

recebe uma medalha de ouro. Segundo Levy, (1981; 32), esse seria o momento em que 

se consolida a especificidade de Parreiras como pintor no campo da ortodoxia 

naturalista, que havia se iniciado na sua experiência com Grimn e que definia seus 

contornos agora depois da sua volta da Europa. 

Fato importante é que, voltando da Europa, para onde partira gozando de algum 

reconhecimento, Parreiras parece ter correspondido às expectativas que se acumulavam 

sobre ele, tanto por parte da crítica especializada como da opinião pública. E aqui seu 

mérito pode ser medido não só pelo amadurecimento técnico, mas também, como já 

indicamos, pelo maior prestígio e notoriedade que se criou em torno da sua pessoa e 

obra, uma vez que ele deixa de ser visto como apenas um estudante de reconhecido 

talento e passa a ser considerado como um importante pintor. “Ao jovem estreante de 

1886 e 1887 faltava nada mais que ungir-se com a mística da vivência européia, com o 

endosso da prática de uma cultura dita superior” (Levy, 1981; 32).             

 Todavia, se por um lado havia em parte da critica e da opinião pública a idéia de 

que era necessário educar-se nos padrões europeus, Parreiras sempre fez questão de 

manifestar, como vimos, sua individualidade e sua aversão à submissão. Em 

manuscritos posteriores, fazia questão de ressaltar que sacrificar sua individualidade 

para seguir os caminhos de um outro artista ou de uma outra escola que gozasse de 
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sucesso era um erro, “direi mais um aviltamento”, e concluía , “Quem mente não 

consegue convencer – e quem pinta pelos olhos de outrem, está mentindo”.
228

  

 Além disso, se mostrava consciente do real papel que a vivência na Europa 

representava na sua carreira. A princípio deslumbrado com as vantagens que lhes eram 

acenadas, confessa que a viagem foi proveitosa, entretanto, para desfazer-se a ilusão. 

 

Na Itália, na França, na Espanha, o que vi não impôs radicais mudanças 

no meu modo de pintar. [...] Os gigantes que do Brasil me diziam 

existir, vendo-os de perto muito diminuiram de grandeza [...] Poucos 

Pedro Américo e Vitor Meireles encontrei na Europa.
229

  

   

Contudo, sabia que ficando no Brasil, mesmo que fosse possível produzir “obras 

primas”, nunca seriam estas assim julgadas se sobre elas não pesasse as lições de 

“mestres estrangeiros”.
230

   

De qualquer forma, como conseqüência desse reconhecimento público, em 31 de 

maio de 1890, ele é nomeado pelo Ministro Benjamin Constant, para exercer o cargo de 

professor interino da cadeira de paisagem na Academia de Belas Artes. E por uma 

coincidência interessante, Parreiras vai então ocupar a mesma cadeira do seu antigo 

professor Grinm. Não negando sua experiência com o pintor alemão, se propõe a 

ministrar as aulas exclusivamente ao ar livre, conduzindo seus alunos a freqüentes 

incursões pelas matas de Niterói e solicitando constantemente recursos para financiar 

viagens de estudo mais distantes. 

 Contudo, sua aventura como professor da Academia dura pouco tempo, pois, 

com o advento da República, no meio acadêmico acirrou-se uma polarização entre 

antigas e novas ambições, basicamente, entre os antigos professores e alunos da 

Academia Imperial e aqueles que intentavam reformular os padrões da instituição. 

 Nesse ambiente de reformulação institucional logo a cadeira de paisagem é 

extinta, suprimida em favor das aulas temáticas para “Pintura Histórica”. Parreiras então 
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 Parreiras, Apud. Salgueiro, 2000; 72. 
229 Parreiras, Apud. Salgueiro, 2000; 81.  

230 Parreiras, Apud. Salgueiro, 2000; 81. 
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é afastado da instituição, entre outras coisas porque defendia seus antigos mestres, alvos 

de perseguição, Victor Meireles e Pedro Américo. Interessante observar a esse propósito 

que a instabilidade ou a redefinição do modelo da Academia, com a Republica, talvez 

tenha sido uma das causas para deslocar a produção de uma visualidade republicana 

(diferente do que ocorrera no Império) para fora dos muros da instituição –  e nesse 

âmbito não acadêmico será justamente Antônio Parreiras o nome de maior destaque.  

 Seguindo talvez o exemplo do seu professor de paisagem, ao sair da Academia, 

em novembro do mesmo ano, Parreiras funda com um grupo de alunos de inclinação 

mais independente, a “Escola ao Ar Livre”, que funcionará em Niterói como espécie de 

instrumento contra o ensino oficial. 

 Em 1893 realizara uma grade exposição individual em São Paulo, o que lhe 

rendeu não só consideráveis recursos financeiros, mas também o convite para ser crítico 

de arte do Jornal O Estado de São Paulo.
231

 Nesse período Parreiras realizou ainda 

outras exposições na capital paulista e em Campinas, pintando, sobretudo, paisagens 

panorâmicas de propriedades rurais por encomenda de grandes cafeicultores, cuja 

agricultura encontrava-se em expansão. E aqui revela-se um dos elementos singulares 

de Antônio Parreiras que vai se manifestar em seus trabalhos posteriores; a sua 

iniciativa de criar as condições necessárias para a promoção de sua pessoa e de seu 

trabalho (Salgueiro, 2009).    

 Em 1896, diante de um certo desprestígio que vinha se intensificando sobre o 

gênero de paisagem, Parreiras começou a realizar alguns estudos de animais, se 

aventurando no desenho de figuras no qual tinha ainda pouca experiência. 

 Retomando esse período, em Discurso que pronunciou na Academia Fluminense 

de Letras, em outubro de 1932, em memória ao centenário de Victor Meireles, Parreiras 

nos relataou um episódio muito significativo.
232

 Dizia ele que a essa época as visitas de 

Meireles, seu antigo professor e amigo à sua casa haviam se tornado freqüentes aos 

domingos. 

                                                             
231 Para um discussão mais detida sobre a experiência de Parreiras como crítico de arte, ver: 

SALGUEIRO, Valéria. Pintor e crítico - Antônio Parreiras n‟O Estado de São Paulo (1894-1895). 

19&20, Rio de Janeiro, v. IV, n. 1, jan. 2009. Disponível em: 

<http://www.dezenovevinte.net/criticas/ap_vs.htm>. 
232 Discurso pronunciado na Academia Fluminense de Letras, na noite de 28 de Outubro de 1932 – 

Centenário de Vitor Meireles (Parreiras, Apud. Salgueiro, 2000;133). 

http://www.dezenovevinte.net/19e20/19e20IV1/index.htm
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Um dia, como vai longe esse dia!... Depois de uma excursão tive 
ocasião de lhe mostrar variada e numerosa coleção de sérios “estudos” 

feitos ao natural. Paisagens e figuras. 

Escuta-me, disse-me, depois de os ter visto com apurada atenção, 

fazendo rodar o tamborete par ao meu lado. Aí estão fartos e variados 

elementos para quadros históricos, por que não os pinta? 

Desejava, Mestre, mas já não é pouco querer ser um paisagista? 

Erras meu amigo! Um pintor não deve especializar-se. A sua inspiração 
será algemada se o fizer. Em pouco tempo se repetirá. A monotonia dos 

assuntos o fatigará. 

Segui os seus conselhos e as suas lições.
233

  

 

 É assim a partir desse momento singular, identificado pelo próprio Parreiras, que 

se inicia a sua empreitada no gênero da pintura histórica. Pelos conselhos do antigo 

professor e reconhecida autoridade nesse campo é que Parreiras começou a se exercitar 

em novas temáticas e será por esse percurso que seu caminho vai se cruzar, em junho de 

1917, com as iniciativas que são empreendidas pelo Governo do Estado do Rio Grande 

do Norte e pelo IHGRN, no ano das comemorações do centenário de Miguelinho. 

Importante notar nesse sentido que dificilmente seria para nós satisfatório pensar 

Parreiras meramente como um pintor a serviço do Estado. De formação relativamente 

independente, como estamos podendo observar, acreditamos que devemos tomá-lo nos 

termos que ele mesmo se julgava, como um pintor a serviço do seu próprio trabalho, 

cuja iniciativa de adentrar no campo da pintura histórica, respondia, inclusive, a razões 

que não podem se limitar a questões institucionais; se as suas disposições se casaram 

com as necessidades do Estado republicano que construía e se construía a partir de 

novos referencias de memória (nos quais o próprio Parreiras estava imerso), é inegável, 

mas isso não nos autoriza a reduzir o artista ao interesse do Estado. A idéia, 

percebamos, é pensar a partir das relações e de seus elementos, mas do que de pretensas 

determinações unilaterais e reducionistas.
234

  

 Ainda em 1896, Parreiras firma contrato com a Colônia sueca para a execução 

de um panorama da Baia da Guanabara para ser enviada como presente de aniversário 

de reinado ao Rei Oscar II. Como recompensa, o artista recebeu então uma medalha de 
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 Parreiras, Apud. Salgueiro, 2000;135. 
234 Lembrar do que discutimos sobre o “princípio de irredutibilidade” na parada estratégica do capítulo I.  
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ouro com a efígie do monarca enviada pelo próprio. Mas sem dúvida o acontecimento 

mais significativo nesse período é a encomenda feita a Parreiras pelo então Presidente 

da República, Campos Sales, para a execução de trabalhos decorativos para o prédio do 

Supremo Tribunal Federal. O acontecimento é significativo porque esse é o primeiro 

momento em que Parreiras efetivamente enfrenta os desafios da pintura de conteúdo 

histórico, e nessa ocasião vai poder escolher dois temas que segundo Levy muito o 

sensibilizavam: a “descoberta” do Brasil, e a “epopéia” da Inconfidência Mineira.
235

 

 Vai então à Bahia e realiza estudos metódicos de paisagem no local “histórico” 

onde haveria se dado o episódio do “descobrimento”. A preocupação aqui era sobretudo 

com o que se entendia por “veracidade histórica”, necessária ao caráter documental que 

se julgava indispensável a esse tipo de pintura. E foi respondendo a essas necessidades 

que, no caso específico desse trabalho, Parreiras recorre ao amigo Coelho Neto para 

obter cópia do texto da Carta de Pero Vaz de Caminha. 

 Os procedimentos adotados por Parreiras para a realização dessa sua primeira 

encomenda de pintura histórica, nos oferecem uma primeira oportunidade de destacar 

que esses constituem uma das bases da composição desse tipo de pintura. A idéia de que 

a tela deveria dar uma “lição” de história, deveria “ensinar”, estava condicionada ao fato 

de que a cena apresentada se pautava numa base documental, a mesma que estruturava 

as produções dos institutos históricos. Voltaremos a esse ponto mais detidamente 

adiante.  

 Em maio de 1905, Parreiras parte para o Estado do Pará com o propósito de 

realizar uma grande exposição, no prédio do Teatro da Paz, onde é bem recebido e 

homenageado pelos estudantes paraenses. Nessa ocasião, não só vende praticamente 

todos os quadros, como recebe do Governador Antônio Montenegro uma encomenda 

para a realização de uma tela histórica de grande formato que retratasse “A conquista 

das Amazonas”. 

 Parte assim para Manaus a fim de realizar estudos da região do episódio, de lá 

saindo com cerca de sessenta croquis que seriam usados para a composição da pintura 

                                                             
235 Percebamos que quando Parreiras inicia sua empreitada na pintura histórica, esta será marcada e 

desenvolvida a partir da referência a episódios que sensibilizavam o pintor fluminense, logo, seu trabalho 

será um mediador através do qual esses referencias são ao mesmo tempo efeito e causa. Os quadros que 

intentavam sensibilizar e que vão criar uma visualidade republica, traziam entre seus elementos 

constituintes, o interesse anterior do próprio artista pelos temas pintados. 



179 
 

definitiva. Em seguida embarca novamente para Europa, basicamente em função do que 

daquilo que chamava de “necessárias condições materiais” para a execução do contrato.  

 Em julho de 1907, retornando ao Rio de Janeiro, finaliza o quadro e o expõe no 

mês de dezembro, partindo no mês seguinte, já em 1908, para Belém com a finalidade 

de entregá-lo ao governo, de onde mais uma vez parte para Europa, onde retoma a 

execução de outra tela histórica, intitulada “A Fundação da Cidade de Niterói”, que 

havia sido encomendada pela intendência municipal em meados do ano anterior. 

 Em 1909, Parreiras ingressa no Salon de La Societè Nacionale des Beaux Arts, 

executando desta feita duas telas nas quais pela primeira vez se exercita na pintura de 

nus. É admitido por unanimidade de votos pela comissão que organizou o evento e suas 

telas depois da exposição obtém grande sucesso, despertando, de imediato, o interesse 

de editores franceses que a reproduziram em cartões-postais. 

 Mais uma vez de volta ao Rio, inaugura outra exposição. Em visita à mostra, o 

prefeito carioca Serzedelo Correia, fica impressionado com os estudos feitos por 

Parreiras, em Paris, para um projeto de pintura sobre a morte de Estácio de Sá. 

Encomenda então a realização dessa pintura definitiva, fechando um contrato entre o 

pintor e a Intendência Municipal do Distrito Federal. 

 Um fato muito significativo para nós é que, nesse ano, e ainda em Niterói, 

Parreiras participa da fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Rio de 

Janeiro, em novembro, como membro nato.  Fato que, sem dúvida, não pode passar 

incólume, uma vez que nos leva a pensar nas relações entre o artista e uma dada 

concepção de história que pauta a produção dos institutos históricos nesse momento. 

Contudo, o ponto não é limitá-lo à sua vinculação, mas pensar esta como mais um 

elemento de sua formação que, invariavelmente, vai estar presente na composição de 

suas pinturas históricas e, consequênemente, naquela que executará em 1917, para o 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

 De volta a Paris em 1910, Parreiras inscreve mais um de seus nus, Phryneia, no 

Salão daquele ano e, novamente, a tela é aceita por unanimidade e exposta do Grand 

Palais, sendo posteriormente reproduzida em cartões-postais policrômicos – muito em 

voga então na Europa antes da Primeira Guerra – que atingiram a tiragem de 74 000 

unidades. Interessante observar que desde a sua permanência na Itália entre 1888 e 1889 
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até o seu sucesso nas exposições da Societè National des Beaux Arts, famosa como 

instituição exigente e rigorosa, Parreiras acabou por consolidar sua imagem como pintor 

de renome, sobretudo, no âmbito nacional. 

 Ainda nesse ano, trabalhando na conclusão de “A Morte de Estácio de Sá”, que 

finalizaria no ano seguinte, não deixa, contudo, de se dedicar ao paisagismo que, de 

fato, nunca abandonara. Mas entre excursões aos arredores de Paris em busca de temas 

para as suas paisagens, começa a produzir estudos para a cena da “Prisão de 

Tiradentes”, que mais tarde iria lhe servir para obter a encomenda de um quadro em 

grande formato, para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

 Atentemos para o fato de que, assim como o quadro “A Morte de Estácio de Sá”, 

esse que iria ser encomendado sobre a cena da prisão de Tiradentes, partiu de iniciativa 

do próprio artista. Parreiras não só trabalhava em temas históricos por conta própria – se 

tornassem os quadros objetos de futuras encomendas ou não –, como também tinha por 

costume propor esses trabalhos a órgãos públicos. Segundo Salgueiro,  

 

Ativo, o pintor não esperava ser convidado; [...] Argumentava, enviava 

memoriais aos governadores, apresentava seus projetos acompanhados 

de croquis ilustrativos e argumentos elaborados, oferecendo seu 

trabalho com eloqüência. [...] (Salgueiro, 2002; 19). 

  

 Será importante para nós levar essa informação em consideração quando formos 

considerar as possibilidades, no caso específico do quadro de Miguelinho, de ter partido 

talvez do próprio Parreiras a proposta para a produção da tela. Mas nos ocuparemos 

disso mais adiante. 

 Dadas as suas regulares participações nas exposições, Parreiras é nomeado, em 

março de 1911, delegado da Societè National des Beaux Arts, com o privilégio de, a 

partir daí, gozar de isenção de júri em suas exposições – uma honraria que raramente era 

concedida a estrangeiros. 
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236 Fotografia - Autoria não determinada. Retrato de Antônio Parreiras em Paris, século XX, p&b, 15,9 x 

11,3 cm. IP:50771-7. (Acervo do Museu Antônio Parreiras).  
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De volta ao Brasil, parte para Porto Alegre em janeiro de 1912, onde realiza uma 

exposição com trinta trabalhos, que impressionam o governo, a ponto de lhe render a 

encomenda de mais dois quadros históricos, que executa com singular satisfação: 

“Prisão de Tiradentes” e “Proclamação da República de Piratini”. Com esses contratos, 

Parreiras já se encontrava apto a bem se estabelecer em Paris onde havia, segundo ele, 

as “necessárias condições materiais”, às quais já nos referimos. 

 Essas “condições” diziam respeito, basicamente, àquelas necessárias para a 

execução de pinturas históricas. Ali, no caso, ele possuía fornecedores confiáveis, como, 

por exemplo a casa Garnier, que costumizava o vestuário de época, a casa Bertrand, 

que fornecia as “cabeleiras” e a casa Calvini,  exclusivamente para os sapatos. Além do 

que, não lhe faltavam modelos profissionais, masculinos e femininos, diferente do que 

se passava no Brasil. E no caso dos modelos masculinos, especificamente, fundamentais 

para as composições históricas, a situação ficava ainda mais delicada em seu país, visto 

que no Rio de Janeiro só se dispunham para posar pessoas que não tinha a menor 

intimidade com as posturas que eram desejáveis para compor cenas dramáticas. 

 A necessidade de pintar os quadros em Paris, respondia assim a uma questão 

prática bem específica que dizia respeito justamente à busca pelo que já foi referido 

como “veracidade histórica”, de base documental. Fazia-se necessário ser o mais fiel 

possível, reproduzindo não só o cenário, mas as vestimentas, se possível as feições e, 

sobretudo, uma certa “atitude dramática”, condizente com a função dessas cenas 

históricas, que intentavam ensinar e comover pelo exemplo do heroísmo, da abnegação 

e da defesa de dados ideais. O quadro que Parreiras pintou sobre o Julgamento de Frei 

Miguelinho, não escapou a essa regra, como veremos. 

 No Rio de Janeiro, entre fevereiro e março de 1915, Parreiras expõe mais uma 

vez na Escola Nacional de Belas Artes. Nessa ocasião traz para seu atelier as telas 

“Prisão de Tiradentes” e “Proclamação da República de Piratini”, que havia concluído 

no ano anterior, logo após ter entregue outras duas encomendas feitas pela Prefeitura de 

São Paulo, intituladas “Instituição da Câmara Municipal de Santo André” e “Fundação 

da Cidade de São Paulo”. 

 Em abril de 1917, depois de quase mais um ano na Europa, dessa vez com toda a 

família, realizou mais uma exposição na Escola Nacional e, em meados desse ano (ano 

das comemorações do centenário de 1817), viajará para região Norte onde obterá a 
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encomenda de mais duas pinturas históricas, ambas referentes à Revolução Republicana 

de 1817, intituladas “José Peregrino de Carvalho”, por encomenda do governo da 

Paraíba, e “Julgamento de Frei Miguelinho”, para o governo do Rio Grande do Norte. 

 É então precisamente nesse momento, que a trajetória reconhecida desse artista, 

que, apesar de paisagista, vinha se notabilizando com pintor de temas históricos, se 

cruza com as inclinações ou necessidades do Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte, em articulação com as iniciativas do IHGRN, na construção de uma memória 

republicana na realidade mais específica das comemorações do centenário de 1917 que, 

como vimos, se compôs num diálogo constante com a imagem de Frei Miguelinho. 

 

O contrato e a entrevista 

  

 O Jornal A República de 20 de junho de 1917,
237

 como vimos ao final do nosso 

segundo capítulo, nos dá notícia, em pequena nota, da presença, na capital do Estado, do 

artista fluminense, descrito como notável pintor dedicado à paisagem nacional (que 

fizera conhecer na Europa), chamando a atenção para o “enorme serviço” que vinha este 

prestando à Nação, numa “phase de renascimento do espírito nativista no Brasil”, uma 

vez que não era somente um exímio paisagista, como também vinha se notabilizando 

como “evocador de seenas históricas”; e conclui agradecendo ao pintor pela visita e 

desejando que levasse as melhores impressões da terra que desejava conhecer.  

  Nessa primeira referência algumas coisas nos chamam a atenção. A princípio o 

alcance do reconhecimento do trabalho de Parreiras, mas acima de tudo a associação 

que é feita entre a sua pessoa enquanto artista e o papel que vinha desempenhando, 

sobretudo como evocador de “seenas históricas”, numa fase caracterizada como de 

renascimento do “espírito nativista”. Esse pormenor é muito significativo quando 

queremos entender essa necessidade do nascente estado republicano de construir uma 

memória particular que se vinculasse aos reprimidos movimentos nativistas que tiveram 

lugar no período colonial. Este, como já pudemos ver na apreciação das características 

que marcam a produção dos Institutos Históricos no início do período republicano, é um 

ponto fundamental dos contornos dessa memória, isto é, a construção de um 

                                                             
237 A República 20 de junho de 1917. Ano, XXIX N° 136 p. 01. 
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continuidade, de uma identificação entre o movimento republicano do final do século 

XIX e as rebeliões coloniais enquanto materialização de um tempo de origem, origem 

de uma consciência republicana, que lhes forneceria seus ideais corporificados pelos 

seus heróis.      

 Outro ponto que gostaria de registrar antes que passemos às disposições do 

contrato e à entrevista que Parreiras concede, é que a princípio não existe até o 

momento da publicação da entrevista, nenhuma referência mais específica sobre o 

motivo da visita do artista fluminense a Natal. Esse ponto pode parecer de pouca 

relevância agora, mas é um indício possível de que a iniciativa da proposta para a 

execução do quadro tenha partido do próprio Parreiras, uma vez que até aquele 

momento sua visita aparentemente era apenas uma visita. Como já foi ressaltado, era 

hábito seu tomar esse tipo de atitude; e se levarmos em consideração que a nota na 

imprensa é veiculada no jornal oficial do governo, seria de esperar que se a visita do 

artista estivesse vinculada à negociação do contrato, isso teria sido considerado. 

 De qualquer forma, no dia 27 de junho de 1917, no Palácio do Governo, 

Parreiras assina um contrato com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, na 

pessoa do desembargador Joaquim Ferreira Chaves (presidente de honra, como 

destacamos, das comemorações do centenário de Miguelinho), para a execução de uma 

tela que representasse Frei Miguelinho Perante o Tribunal da Bahia, em 1817. Segundo 

as cláusulas desse contrato,
238

 o contratante se comprometia a pintar a cena acima 

descrita, que deveria ter três metros de comprimento por dois de largura, sendo nela 

empregada materiais de primeira qualidade, inclusive na moldura. A tela deveria ter por 

base o “Croquis”
239

 que foi apresentado na ocasião, sem que, contudo, a execução 

definitiva fosse levada a cabo antes da apresentação de outro “Croquis”, com as 

modificações que possivelmente fossem sugeridas ou indicadas – no caso, por uma 

comissão eleita entre membros do IHGRN. Além disso, o quadro deveria ter um 

medalhão representando o escudo do Estado e ser entregue no prazo máximo de dezoito 

                                                             
238 Existe uma cópia manuscrita desse contrato no Museu Antônio Parreiras, na cidade de Niterói, e uma 

cópia foi publicada na Revista do IHGRN, vol. XVII, n° 1 e 2, de 1919.  
239 Segundo o próprio Parreiras e segundo o dicionário Larousse, “croquis” corresponderia a um Dessin 

rapide et d‟ensemble, destine a indiquer l‟effet general d‟une composition (Parreiras, 1999;116). 
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meses. O Governo pagaria então pela encomenda o valor de 16, 000 francos, em 

prestações mensais após a assinatura do contrato.
240

 

 Observemos o que temos aqui é uma mobilização considerável de recursos, por 

iniciativa do poder executivo do Estado para, em associação com o trabalho de um já 

notório artista brasileiro, e dentro de uma determinada perspectiva de pintura histórica, 

executar uma obra de dimensão consideráveis que, enquanto objeto que intentava 

compor o episódio do momento do martírio de um personagem identificado como herói 

republicano e norte-rio-grandense, destinava-se a compor um lugar de memória no salão 

nobre do Palácio desse mesmo poder executivo. Percebamos então a trama de ações, 

objetos e sentidos que vão sendo mobilizados para compor essa memória e o papel que 

ocupa esse objeto particular que é o quadro.  

Depois da assinatura do contrato e antes de deixar a capital, Parreiras concede 

uma entrevista ao jornal A República, representado pelo Dr. Alberto Roselli, também 

colaborador de uma revista secundária onde a mesma entrevista é também publicada.
241

 

Nessa ocasião, o artista apresenta um pequeno croquis, que cumpria a função de dar um 

idéia geral da composição. 

                                                             
240 DOC A “Cópia do contrato”, Revista do IHGRN, N°. 1, v. XVII, ano 1919; N°. 2, v. XVII, ano 

1919;164. 
241 Revista de Ensino. Direção Professor Luis Correia Soares Araújo. Ano 1, Natal, junho de 1917, Num. 

2. A mesma entrevista é também publicada juntamente com outros documentos referentes à encomenda 

do quadro na Revista do IHGRN de 1919. 



186 
 

242 

Depois de inquiri sobre aspectos referentes ao tempo para a composição da 

pintura e ao tamanho da tela, o entrevistador pergunta ao artista sobre a disposição do 

quadro, ao que Parreiras responde que, como podia ser observado no croquis, que 

evidentemente deveria sofrer algumas modificações, a idéia era  representar o momento 

em que Frei Miguelinho está sendo interrogado pelo Conde dos Arcos. Segundo o 

próprio artista, 

 

O momento preciso que o quadro representa é aquelle em que o Conde 

dos Arcos, depois de baldadas tentativas para salvar o padre das mãos 

dos algozes, procura insinuar-lhe, como último recurso, ainda um 

pretexto para defender-se perguntando-lhe: „O padre não tem inimigos? 

Não será possível que elles lhe falsificassem a firma e com Ella 

subscrevessem todos ou parte dos papeis que estão presentes? Ao que 

lhe responde pela primeira e única vez o grande heroe: Não senhor, não 

são contrafeitas; as minhas firmas nesses papéis são todas autênticas [E 

completa] e por sinal que em um deles o o  de Castro [chamava-se 

                                                             
242 Esse esboço é reproduzido na matéria que abre a referida Revista de Ensino. 
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Miguel Joaquim de Almeida Castro] ficou metade por acabar porque 

faltou papel‟.
243

  

  

No que se refere às figuras, a de Miguelinho, sendo a principal, dominaria 

praticamente toda a composição, ocupando uma posição de centralidade e destacado-se 

num primeiro plano, seguida em importância pela do Conde dos Arcos, que por esse 

motivo seria feita destacar sobre um estrado, num fundo luminoso. A figura que se 

encontra sentada ao lado da imagem do Frei, representaria a surpresa causada no 

auditório diante da firmeza com que Miguelinho afirmava serem aquelas assinaturas 

autênticas, precisando inclusive o detalhe do o por acabar. A figura a sua esquerda, que 

representa um dos juízes, também foi elaborada com o intuito de expressar o sentimento 

de admiração e surpresa diante daquela cena. Por fim, sob o estrado onde se encontra o 

Conde dos Arcos, estaria representada a figura do escrivão que, também tomado pela 

surpresa diante da declaração do réu, suspende as anotações que estava tomando. 

Com relação aos aspectos mais específicos para a composição da figura de 

Miguelinho, Parreiras afirma ter conseguido dados para a composição das feições do 

seu personagem principal: 

 

Consegui obter alguns dados para dar a expressão ao rosto de 
Miguelinho. 

Até agora não encontrei nenhuma gravura da epocha na qual figurasse o 
perfil do heroe rio grandense. Mas, pelas informações colhidas, pude 

saber que os traços physionamicos gerais em toda a família não variam 

muito. E por isto vou copial-os de um dos seus collateraes, cuja 

photografia me foi fornecida.
244

 

 

Em seguida é perguntado se no quadro definitivo seria conservada a “pose” que 

Miguelinho ostentava no croquis, ao que Parreiras responde que não, absolutamente. 

Que, em verdade, o croquis cumpria tão simplesmente a função de “ligeiro esboço”, que 

servia tão somente para dar uma idéia das diferentes posições que as figuras deveriam 

ocupar na composição e que as figuras certamente seriam modificadas nas suas atitudes. 

                                                             
243 Revista de Ensino, 1917;.4. 
244 Revista de Ensino, 1917; 4-5. 



188 
 

Com relação à do Frei em particular, afirma, “Miguelinho terá um typo menos arrogante 

e será, como diz a história, um verdadeiro apostolo, com a expressão calma de quem 

soffre com resignação o sacrifício de ser victima de seus ideaes”
245

 – veremos depois 

como essa imagem foi buscada ao longo dos esboços até a composição final do quadro.   

 Assim como os outros quadros históricos que executara, afirma que esse também 

seria pintado em Paris, em seu atelier à rua Val de Grace n. 6, onde toda a cena seria 

representada valendo-se o artista de modelos vestidos a caráter. No que tange aos trajes 

de época, Parreiras afirma que os copiaria de uma “aquarela histórica” existente no 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro, que representava um 

combate em Recife, em 1817, em seguida, passaria as especificações das vestimentas 

para o celebre no gênero, Mr. Garnier, que era então o costumier da ópera de Paris, em 

relação ao qual Parreiras demonstrava total confiança. 

 Com relação aos materiais empregados, o artista garante que seriam utilizados os 

melhores. As tintas seriam as de fabricação holandesa, tintas especiais Beragné, que, 

segundo ele, seriam as únicas que resistem à ação do tempo, sem se danificarem, e cuja 

superioridade seria constatada pela Academia de Bellas Artes de Dusseldorf. Com 

relação à moldura, esta seria em bronze e ouro, contendo na parte superior um escudo 

com as armas do Estado, e na parte inferior um medalhão no qual seria escrito não só o 

título do quadro, „Frei Miguelinho perante o Tribunal‟, assim como também uma 

legenda com as palavras proferidas diante dos juízes.
246

  

 Ao final da entrevista, o Dr. Alberto Roselli, em nome do jornal e da revista que 

representava, agradece a gentileza das informações, desejando prosperidade ao artista 

 

[...] que vae ter seu nome ligado ao Rio Grande do Norte, quando do 

épico poema de Miguelinho tiver de figurar, no salão nobre do Palácio 

do Governo, na tela onde a inspiração do pintor vae debuxar em traços 

                                                             
245  Revista de Ensino, 1917;05. 
246 Por motivos que desconheço, não constando nada na documentação consultada, nem o escudo do 

estado, nem o medalhão com o título do quadro e a legenda compuseram a feitura final da moldura. O que 

todavia não tira a relação que ai se pretende estabelecer com o Estado, a partir do escudo de armas, e com 

o momento emblemático do diálogo entre o Conde dos Arcos e Frei Miguelinho. 
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de mestre aquelle perfil augusto do grande patriota, symbolo de amor ás 

grandes causes da regeneração da pátria.
247

 

  

Vamos agora refletir um pouco sobre as informações que expusemos até o 

momento, tentando lê-las dentro da nossa perspectiva de análise e já indicando os 

pontos básicos que pautarão a nossa discussão sobre o quadro. 

 Antes de tudo o que temos é uma mobilização em torno, ou melhor, em função 

de um objeto, o que se traduz na importância conferida ao quadro de conteúdo histórico, 

que, de certa forma, marca esse momento de construção de uma memória republicana. 

Podemos identificar aí, e não só com relação a essa pintura histórica em particular, mas 

ao conjunto das telas históricas que foram executadas por Parreiras (o que chamaremos 

de “iconosfera”), a presença, como identifica Salgueiro, do anseio “de construir uma 

visualidade da nacionalidade brasileira incorporando uma revisão do seu passado 

colonial, com suas lutas e seus heróis” (Salgueiro, 2002; 04), talvez dentro do que, na 

nota do jornal A República de 20 de junho de 1917, que citamos, era identificado como 

phase de renascimento do espírito nativista no Brasil. Esse “anseio” configuraria asim 

um momento favorável para esse tipo de pintura, um momento de demandas figurativas 

por parte dos governos dos estados federativos – demandas estas, em certa medida, 

respondidas por Parreiras.
248

 

 

Não parece restar dúvida de que estava colocado no Brasil, nos 

primeiros anos da República, um projeto de culto de virtudes nacionais, 

e de releitura da história nacional herdade do IHGB, que em tudo 

favorecia a receptividade do governo federal e dos governos estaduais a 

uma produção artística de pintura histórica, nicho do qual Antônio 

Parreiras soube aproveitar-se (Salgueiro, 2002; 18). 

  

Observemos, contudo, que o fato de Parreiras ter “captado” nesse momento de 

construção do sentimento nacional, a importância atribuída à imagem com fins de 

                                                             
247 A República 28 de junho de 1917. Ano, XXIX, N° 142;01. 
248 Podemos também pensar a esse propósito a importância das imagens, como estabelecemos no nosso 

capítulo I, no processo de constituição da memória. 
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educar pela emoção e pelo apelo às cores, não o coloca como “individualidade” fora 

desse processo. Ou seja, como já dissemos, se seus anseios – manifestos nas suas 

iniciativas – vão ao encontro de um projeto de construção de uma visualidade 

republicana pelos estados federados, embasada em suas histórias regionais, isso se deve 

ao fato de que, enquanto pintor, enquanto artista, ele estava dentro desse processo, ele 

era parte desse processo, elemento dessas relações. Assim, não é Parreiras enquanto 

“indivíduo” que impõe oportunamente a construção dessa visualidade aos governos, 

nem, por outro lado, é uma espécie de “contexto”, abstrato, aquilo responsável pela 

explicação ou condicionamento da incursão do pintor nessa temática, mas talvez algo no 

qual estejam conciliadas as duas coisas, simultaneamente, o que talvez pudéssemos 

sintetizar afirmando que Parreiras, dentro da nossa perspectiva, assim como o seu 

quadro, é seu próprio “contexto”, ou como dissemos, é elemento da relação – espécie de 

nó numa rede, um “ator-rede”. 

Fechando essa nossa primeira observação, entendemos assim que a ocasião da 

encomenda do quadro pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte ao pintor 

fluminense Antônio Parreiras é mais um elemento desse processo ou desse projeto mais 

amplo de construção de heróis, mitos e episódios de um passado colonial pela 

historiografia da Primeira República, vinculada aos Institutos Históricos. Projeto esse 

que parecia se justificar em função de certas demandas daquele momento, para as quais 

concorriam a necessidade de construção de novas bases para uma “nacionalidade 

brasileira”, com um conseqüente fortalecimento do sentimento de pátria, de 

solidariedade e de pertencimento, mobilizados, como sabemos, através da criação de 

uma memória que se pretenda comum. 

 Outro ponto merecedor de destaque, dentro desse processo de construção de uma 

visualidade republicana, diz respeito um papel singular que Antônio Parreiras aí vai 

desempenhar, sendo considerado “o pintor mais representativo desse gênero de arte nas 

três primeiras décadas da República Brasileira” (Salgueiro, 2002; 04); para o que 

certamente muito contribuíram as suas iniciativas, não só de viajar com suas 

exposições, como de propor, fosse direta ou indiretamente (expondo estudos), quadros 

com temas históricos a governantes e autoridades – como acreditamos que tenha 

acontecido com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Interessa-nos aqui 

considerar a esse respeito que Parreiras vai executar diversos trabalhos no gênero de 

pintura histórica (distribuídos por todas as regiões do Brasil), passíveis de serem 
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agrupados no conjunto dessa nova visualidade republicana; e que é, antes de tudo, 

dentro desse conjunto mais amplo, que denominaremos de “iconosfera”, que o quadro 

“O Julgamento de Miguelinho” se insere – e dentro do qual ele deve também ser 

entendido.   

Contudo, se este quadro está inserido nesse processo de construção de uma 

memória republicana a partir das histórias regionais, compondo, com outros trabalhos 

do mesmo pintor, o que definimos como “iconosfera”, seu tema precisa guardar uma 

certa especificidade, afinal de contas, estamos falando da escolha de uma cena particular 

que deveria figurar num quadro de grandes dimensões destinado a um lugar de destaque 

no salão nobre do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte. A cena se refere 

então não a um momento qualquer, mas ao um episódio específico do movimento 

nativista da “Revolução Pernambucana de 1817”; um movimento que se tornou 

referência, como vimos, na construção de uma identidade republicana no começo do 

século XX, uma vez que se identificou ali, na primeira experiência republicana efetiva 

na história do Brasil, (que instaurou um governo provisório), a origem e a inspiração 

para os “novos” ideais, um ponto de apoio, um passado ideal, mítico, tendo esse 

movimento sido inclusive considerado, pelo movimento republicano que lhe foi 

posterior, precursor da própria independência em 1822.  

Contudo, só esse fato não justificaria tal esforço em torno de um objeto (o 

quadro) se o Estado do Rio Grande do Norte não tivesse tomado parte nele (lembremos 

da discussão que estabelecemos sobre o diálogo necessário entre memória nacional e 

regional), e acima de tudo, se um de seus mais destacados integrantes não fosse (apesar 

de ter saído muito cedo de sua terra Natal) um norte-rio-grandense. Por esses elementos 

já teríamos, agora sim, motivos suficientes para a construção dessa imagem, tendo em 

vista que eles respondem às exigências dessa memória, mas ainda referente ao 

personagem principal temos o fato de ser ele um religioso o que, não desconsideremos, 

é um fator que agrega um valor particular, sobretudo, quando trabalhamos com a idéia 

de “martírio”, de sacrifício em favor de determinados ideais. E por falar em martírio, o 

momento específico do julgamento é mais um elemento na dramatização da cena, uma 

vez que, muito mais que o momento da própria execução, encena a ocasião do que 

consideramos como sendo o “martírio por excelência” – retomaremos toda essa 

discussão quando formos analisar a composição da tela. 
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 Outros aspectos que podemos indicar talvez possam ser resumidos dentro de 

uma lógica maior de relação entre o quadro, o regime republicano e uma dada 

concepção de história. A princípio, temos a preocupação que identificamos, a partir do 

contrato e da entrevista, com a noção de “verdade histórica”, expressa não só numa 

pesquisa documental prévia, sobretudo dentro dos Institutos Históricos, mas também 

nas especificações dos trajes e das feições dos personagens, o no caso particular de 

Miguelinho, na busca de um ideal “apostólico”; em seguida, a participação diretiva do 

IHGRN no processo que culminaria com a conclusão do quadro, uma vez que caberia a 

essa instituição, através de uma comissão eleita especialmente para esse fim, emitir uma 

parecer a partir do material que o artista forneceria de Paris, entre memoriais e croquis. 

O que significa que era o Instituto o responsável pelo teor propriamente “histórico” da 

tela. 

Destacados esses pontos, nos vemos agora diante de algumas diretrizes, alguns 

caminhos que podemos explorar nas nossas discussões nesse capítulo e que vão nos 

ajudar a compor a nossa rede, o nosso circuito de relações a partir do quadro pintado por 

Antônio Parreiras sob encomenda para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte.  

E o primeiro ponto que pretendemos explorar é o da relação entre a construção dessa 

visualidade republicana e uma dada visão de história. 

 

Por uma visualidade republicana: por uma visão de história 

  

 É difícil não reconhecer a força que exercem as imagens e o papel de relevância 

que elas ocupam, por exemplo, no exercício do poder político, sobretudo em momentos 

de transição ou quando determinado regime está em questão. Nesse sentido, o apelo à 

imagem pode ser considerado como um dos elementos na construção dos Estados e, 

com as democracias liberais, no século XX, podemos observar que a necessidade de 

uma arte para atingir o público foi ganhando espaço à medida que a própria noção de 

público foi se ampliando. E aqui a imagem ou o discurso visual aparece como um 

recurso de linguagem que, captado de uma forma, digamos, “mais direta”, atinge 

mesmo aqueles não alfabetizados. 
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Em muitos lugares do mundo buscou-se fortalecer a identidade nacional 

apelando ao patriotismo com o trabalho de figuração em imagens 

alusivas ao pretendido passado comum, aos mitos de origem e de 

fundação, aos heróis venerados e, enfim, ao processo histórico da nação 

(Salgueiro, 2002;05). 

  

 No caso específico do Brasil, no período republicano, e sobretudo depois de 

passados os anos do Governo Provisório e de consumada a descentralização federativa, 

a utilização das imagens vai estar associada às novas funções políticas e administrativas 

no âmbito nacional e regional, que cursaram com um aspecto específico e significativo 

para nós: a reforma dos prédios públicos. O primeiro deles foi o Palácio do Catete, 

antigo Palacete do Barão de Nova Friburgo que recebeu, no governo de Prudente de 

Morais, as atividades do Governo então situadas no Palácio do Itamaratí. Das obras de 

decoração desse prédio teria participado ninguém menos que Antônio Parreiras, logo em 

seguida atendendo à encomenda, como vimos, do presidente Campos Sales, para a 

decoração do Supremo Tribunal Federal, no Rio de Janeiro –  a partir do qual seguiram-

se uma sucessão de encomendas (Salgueiro, 2002; 09). 

 Essa redefinição de uma identidade nacional a partir da decoração de prédios 

públicos se estende concomitantemente à esfera dos Estados da nova Federação, nos 

quais se manifesta essa intenção maior de dar, como já indicamos, uma nova 

visualidade à nação brasileira que se estava querendo afirmar a partir das histórias 

regionais; visualidade na qual as imagens se articulavam a um discurso historiográfico 

particular, cujo lócus principal de produção eram os Institutos Históricos e Geográficos. 

Nesse sentido, talvez pudéssemos comparar esse trabalho com a imagem ao que 

indicava Michel Vovelle sobre a experiência da Revolução Francesa, na qual, muito 

mais que mera ilustração de um dado discurso escrito, as imagens se constituíam parte 

integrante da elaboração do próprio discurso que, de certa forma, não poderia prescindir 

delas (Vovelle 1997:11 Apud. Salgueiro, 2002; 06).
249

 

 O que temos assim é um processo de afirmação de uma identidade nacional 

republicana, composta de experiências regionais articuladas em função de ideais 

                                                             
249

 Nesse ponto poderíamos retomar o argumento que foi defendido sobre o entendimento da linguagem e 

do discurso como uma ação, como um evento, e estendê-lo para as imagens, considerando-as antes de 

tudo como objetos e como ações, enfim, como eventos específicos. 
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semelhantes. Todavia, o que mais nos interessa nesse momento é considerar essa 

visualidade vinculada a um discurso historiográfico que, em grande medida a 

caracteriza, tendo, por conseguinte, sua matriz no Instituto Histórico. Pensemos assim 

no que podemos extrair a partir dos dados que já levantamos e qual a importância disso 

para a nossa discussão. 

Como comumente ocorre à pintura de conteúdo histórico, sua composição se 

baseia em grande medida na referência a fontes historiográficas, de modo que, para 

além das questões propriamente estéticas, ou melhor, em diálogo com estas, ela se 

depara com aquelas que são da alçada da historiografia. Dessa forma, para que 

possamos analisar essa espécie de projeto visual republicano, no qual Parreiras se torna 

uma figura destacada e no qual o nosso quadro sobre o Julgamento de Miguelinho se fez 

possível, é necessário que consideremos a relação entre a composição desse objeto e o 

recurso à fonte escrita que estrutura a produção historiográfica a partir do Instituto 

Histórico. 

 Como pudemos observar em outro momento desse trabalho, o esforço mais 

notório da historiografia brasileira, no século XIX, esteve materializado no IHGB que 

estava, aliás, ligado também à produção da Academia Imperial de Belas Artes. A 

produção viabilizada por essas instituições, basicamente, privilegiava, visando construir 

as bases de uma unidade nacional, os temas da monarquia e a figura do imperador Pedro 

II, com destaque, por exemplo, para a temática entorno da Guerra do Paraguai. E, 

evidentemente, dentro dessa perspectiva, as rebeliões e os movimentos “insurrecionais”, 

uma vez que eram tomados como ameaças ao projeto de unificação nacional, eram 

notadamente evitados. 

 A ligação entre as duas instituições era evidente, não só porque comungavam de 

um mesmo ideal de Estado brasileiro, visto como herdeiro do império português, mas, 

de forma mais específica, porque alguns artistas eram efetivamente membros do 

IHGB,
250

 dentre eles, por exemplo, Félix-Emile Taunay e Araújo Porto Alegre, sem 

contar é claro, que a pintura histórica exigia que os artistas utilizassem ao menos em 

parte os métodos e a base documental dos historiadores do Instituto (Christo, 2009; 

                                                             
250 Lembremos que o próprio Parreiras participou, como membro nato, da fundação do Instituto Histórico 

e Geográfico do Estado do Rio de Janeiro. 
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1154). Dentro desse projeto mais amplo de construção de uma unidade nacional na arte 

do império vão se destacar, sobretudo, os nomes de Victor Meirelles e Pedro Américo. 

 Entre os temais mais privilegiados na construção dessas “continuidades”, tendo 

como base o passado colonial, podemos destacar inicialmente os episódios da luta 

contra os holandeses. A expulsão do considerado “invasor”, dentro da produção do 

IGHB, transformara-se num ponto referencial que haveria fornecido o ensejo, através da 

união das raças, para conferir sentido à nação brasileira.  

Em 1872, Victor Meirelles recebe encomenda de uma grande tela sobre a 

primeira batalha dos Guararápes, e seguindo os procedimentos exigidos para esse tipo 

de pintura, parte então para Pernambuco, onde procura conhecer a região da batalha e 

onde realiza pesquisas no Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico, sobretudo, na 

obra de Varnhagen, publicada um ano antes, “História das lutas contra os Holandeses no 

Brasil” (Christo, 2009; 1155). Observemos assim como esse tipo de pintura 

necessariamente se fundamentava numa base documental e que no caso é uma das bases 

mais referenciais da historiografia brasileira naquele momento, a obra de Varnhagem, 

que a pintura de Meirelles se estrutura. 

 Ao lado da “invasão holandesa”, que marcou as produções que se fixavam no 

passado colonial, também a Guerra do Paraguai se revelou tema de representação da 

história naquele momento. Também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança (Brasil, 

Argentina e Uruguai, contra o Paraguai), o conflito, que durou de 1864 a 1870, visto 

como uma reação do império “civilizado” à agressão da “barbárie” paraguaia, na figura 

do “tirano” Lopez, se tornou tema preponderante nos debates historiográficos no seio 

das produções do IHGB (Christo, 2009; 1156). E sendo uma questão para o Instituto 

Histórico se mostrou também para a Academia Imperial de Belas Artes. 

 O então Ministro da Marinha, Alfonso Celso de Assis Figueiredo, encomenda a 

Victor Meirelles duas telas para o então criado Museu da Marinha. Seguindo os mesmos 

procedimentos, o artista vai ao campo de batalha,
251

 e a partir do que lá recolhe produz 

duas pinturas: Combate Naval de Riachuelo e Passagem de Humaitá. E será também 

                                                             
251 Meirelles segue o exemplo do pintor napolitano Edouardo de Martino que, mesmo antes do término do 

conflito, teria sido enviado pelo imperador ao front para executar imagens das vitorias brasileiras, 

produzindo duas telas referentes ao conflito. (Pereira, 1999, 150: Beluzo, 1988. Apud. Maraliz, 1156) 
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essa mesma temática que fornecerá o ensejo para dois quadros de pintura histórica 

realizadas por Pedro Américo, Batalha de Campo Grande e a Batalha de Avahy.  

Segundo Christo, em artigo sobre um panorama da pintura histórica no Brasil no 

século XIX, além dessas, muitas teriam sido as pinturas que exploraram o tema da 

Guerra do Paraguai, mas nenhuma teria atingido a qualidade e a repercussão das telas de 

Victor Meirelles e Pedro Américo
252

 que, pela sua permanência e qualidade se 

constituíram como expressões do investimento do Estado imperial brasileiro e dos 

próprios artistas na construção dessa visualidade (Christo, 2009; 1158).   

O que nos importa observar aqui é, em primeiro lugar, a articulação entre o 

Estado, o IHGB e a AIBA, e o investimento dessas instituições na produção de obras 

que intentavam compor uma dada visualidade da unidade nacional, cuja particularidade 

era delinear uma imagem de Estado como herdeiro do império português. Contudo, 

percebamos, como estamos tentando defender aqui em perspectiva, que essa 

“visualidade” não é resultado, efeito ou reflexo desse “Estado”, mas é elemento 

constituinte do mesmo, pois um Estado não se define apenas por um arranjo 

administrativos, mas também pela delimitação de um território, por uma história que lhe 

garanta coerência e, portanto, unidade, e por uma visualidade dessa história. Exercitar 

essa forma relacional de enxergar é fundamental aqui para que não tomemos essas obras 

(e mais adiante, a obra de Parreiras), dentro da perspectiva ideológica da qual tentamos 

nos afastar, ou seja, como meros instrumentos de um discurso oficial.
253

   

 Ainda a respeito da articulação entre a produção da AIBA e do IHGB, pudemos 

também perceber, através dos procedimentos utilizados por Victor Meirelles, que ela se 

dá, não só pela preocupação com o cenário original dos episódios, mas, sobretudo, pela 

pesquisa no seio da produção do próprio Instituto, de uma historiográfica que embasasse 

a composição das telas. Assim, essa visualidade vai se estruturar mantendo um diálogo 

                                                             
252 “Na Exposição Geral de Belas Artes de 1872, foram apresentadas a Passagem de Humaitá, o Combate 

Naval de Riachuelo, assim como a Batalha do Campo Grande, atraindo grande público. Em 1876, as telas 

de Victor Meirelles foram enviadas pelo governo imperial para participar da Exposição de Filadélfia, 
comemorativa do centenário da emancipação norte-americana, contando com a presença de D. Pedro II 

(Mello Jr., 1982, 72). A Exposição Geral de Belas Artes de 1879, onde e quando foram exibidas lado a 

lado a Batalha dos Guararapes e a Batalha do Avahy, recebeu um número de visitantes nunca igualado 

no Brasil até hoje (Castro, 2007, 40-44). As telas foram alvo de grandes debates na imprensa, envolvendo 

mais de cem artigos enfatizadores das diferenças de concepção de pintura de história que ambas 

expressavam (Guarilha, 2005)”. (Christo, 2009; 1157). 
253 Podemos retomar aqui o conceito de “agencia” no sentido de pensar as coisas se definindo apenas 

dentro da relação. É o Estado imperial que define os limites possíveis da pintura histórica ou mesmo 

tempo em que esta define os limites do próprio Estado. 
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com os elementos que marcam a produção historiográfica do Instituto, que tivemos 

oportunidade de discutir no primeiro capítulo.  

Essas articulações, essa base historiográfica e esses procedimentos não se 

modificarão substancialmente com a chegada do regime republicano. 

O que a República trouxe para o âmbito da produção de uma visualidade foram 

sim, essencialmente, novas exigências, que podem se sintetizadas na necessidade de 

construção de uma nova versão oficial dos fatos, do estabelecimento de novas 

continuidades, de novas origens e de novos heróis que dessem sentido ao regime que se 

pretendia estabelecer.
254

 A particularidade desse novo regime se encontra no ponto de 

que, com o federalismo, esse processo vai cursar com a produção de iconografias 

regionais que, como vimos, vai se manifestar a princípio e sobretudo, na decoração dos 

palácios dos governos dos Estados. A promoção desses episódios regionais vai dar 

agora visualidade a algo que praticamente era desconsiderado dentro da unidade 

nacional do império: a construção da memória das revoltas nativistas, tanto do período 

colonial, como do período da regência – por vezes, duramente reprimidas. É dentro 

dessa realidade que a obra de pintura histórica de Antônio Parreiras, incluindo o quadro 

de Miguelinho, se farão possíveis. 

 Talvez, contudo, não seja essa a única especificidade dessa visualidade dentro do 

regime republicano. De fato, com o fim do Império, a Academia Imperial de Belas 

Artes passou por uma crise, não só de repertório, mas também institucional. Uma tensão 

cada vez maior entre antigas e novas formas de se conduzir a instituição acabaram 

enfraquecendo-a. Parreiras, como vimos nos seus traços biográficos, sentiu os efeitos 

dessa instabilidade, quando pouco tempo depois de ter assumido a cadeira de Paisagem, 

foi destituído do cargo quando a própria disciplina foi extinta. 

                                                             
254Acredito que essa discussão é bem interessante e pode ilustrar questões que foram levantadas no 

primeiro capítulo a respeito da memória. Percebamos, a partir das relações entre o Estado e sua 

“visualidade”, a presença de elementos comuns que marcam a necessidade e produção de memória. 

Enquanto o império brasileiro construía sua “continuidade com o império português”, silenciando, 

compreensivelmente, as revoltas nativistas, as repúblicas latinas estruturavam seu discurso de outra 

forma, dando prioridade a temas pré-coloniais e às guerras de independência. De forma semelhante, na 
experiência republicana no Brasil do século XIX, a monarquia é atacada e são trazidos à tona os temas 

das rebeliões regionais (que vão compor essa nova unidade nacional, republicana e federativa). As 

escolhas são distintas a partir das necessidades às quais elas respondem, mas o esforço, através de 

construção de memória, para criar uma identificação, uma unidade, parece ser o mesmo, e isso nos 

remeter, justamente, às considerações mais gerais que fizemos sobre a memória no primeiro capítulo, 

como coisa que opera no sentido de traçar uma continuidade, estabelecendo coerências, identificações e, 

como toda prática de memória, esquecendo diferenças. O que importa então, como já destacamos, não é 

denunciar os elementos de construção de memória, como se houvesse alguma que não fosse construída, 

mas entender e estabelecer as relações, compondo as redes das distintas memórias. 
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 A questão é que, na aurora do regime republicano, não haveria de sair do 

ambiente conturbado da Academia a produção artística que desse conta da produção 

dessa nova visualidade e, portanto, será fora dos muros dessa instituição, transformada 

no novo regime em Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), que  vai se manifestar a 

produção visual mais significativa, e porque não dizer inovadora em determinados 

sentidos. 

 Será enfim nesse ambiente, embora não desconsideremos que professores e 

alunos da antiga Academia tenham respondido pela decoração de alguns prédios 

públicos, que vai se destacar a figura de Antônio Parreiras, considerado por Quirino 

Campofiorito “dos pintores Brasileiros o que com maior entusiasmo e sucesso praticou 

o gênero histórico” (Salgueiro, 2002; 07).
255

 

 Dessa forma, a produção de uma visualidade republica não pode ser pensada 

longe da produção dentro do gênero da pintura histórica de Antônio Parreiras. E como 

nosso objeto de análise está inserido nesse conjunto mais amplo, sendo um objeto entre 

um conjunto específico de outros objetos dentro da obra desse pintor, e como ele assim 

deve ser também entendido, passemos agora para uma breve apreciação sobre aquilo 

que denominamos de “iconosfera”.   

 

Iconosfera: um objeto entre objetos
256

 

  

Ao tomar o quadro de Parreiras como objeto para discutir nossas questões, nossa 

intenção é tentar pensá-lo em diferentes dimensões, e uma delas é aquela que o toma no 

conjunto de obras da qual mais diretamente ele faz parte, isto é, a produção no gênero 

de pintura histórica do artista fluminense. 

 Que fique claro, todavia, que não pretendemos proceder num exame exaustivo 

de cada obra, o que certamente excederia as pretensões e as dimensões desse tópico. A 

ideia é fornecer uma noção do volume e diversidade dessa produção, chamando atenção 

para os aspectos mais gerais que a compõem, na medida em que constituem, 

                                                             
255 Mostra-se importante para nós destacar esse ponto uma vez que ele é um elemento para entendermos 

porque um pintor desvinculado da instituição oficial, como Parreiras, pode responder pela parte mais 

significativa da produção dessa visualidade. 
256

 A ideia de “iconosfera” é aqui tomada de empréstimo de um estudo de Ivan Gaskel sobre uma tela de 

Vermeer (Mulher de pé, ao lado de um cravo), citado por Meneses como um bom exemplo de trabalho 

que considera a arte como participante das relações sociais e, antes de tudo, como “prática material” 

(Meneses, 2003a,2003b). 
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precisamente, a parte mais significativa dessa visualidade republicana, da qual o quadro 

Julgamento de Miguelinho é elemento.  Ao final, nos propomos a fazer uma breve 

análise mais detida de algumas obras específicas, mas somente na medida em que 

podemos tomá-las como exemplos. 

 Como pudemos observar a partir da nossa nota biográfica, a vivência de 

Parreiras no campo da pintura histórica inicia-se com o incentivo de antigo professor e 

amigo Victor Meireles, e mais efetivamente com o convite para a decoração, sob a 

encomenda do então presidente Campos Sales, do Supremo Tribunal de Justiça, no Rio 

de Janeiro. Daí em diante, seus estudos de figuras e de animais, suas iniciativas e suas 

viagens, e claro, sua experiência na Europa (não só visitando museus, mas montando 

seu próprio ateliê), responderam por um volume de encomendas de pintura histórica 

cada vez mais considerável e diversificado. 

 Mesmo que a nossa incursão pela vida e obra de Parreiras tenha se limitado à 

segunda década do século vinte, quando assina a encomenda com o Governo do Estado 

do Rio Grande do Norte, seria interessante elencar, para dar uma noção do volume dessa 

produção, a maior parte das telas que pintou dentro do gênero histórico até o final da 

sua vida.
257

 A partir de uma apreciação geral sobre essa produção talvez possamos 

entender porque ele foi até aqui considerado o pintor de maior relevo na produção dessa 

visualidade republicana. Entre seus principais trabalhos, poderíamos destacar:   

1. Conquista do Amazonas, encomenda do governador do Pará; 

2. Morte de Estácio de Sá, encomenda do prefeito do Rio de Janeiro; 

3. Fundação de São Paulo, encomenda do prefeito de São Paulo; 

4. Instituição da Câmara Municipal de São Paulo, encomenda do prefeito de São Paulo; 

5. Frei Miguelinho, encomenda do governador do Rio Grande do Norte; 

6. José Peregrino, encomenda do governador da Paraíba; 

7. Anchieta, adquirido pelo governador do Espírito Santo; 

8. Felipe dos Santos (julgamento), encomenda do governador de Minas 

                                                             
257 Essa lista, retirada do artigo de Salgueiro (2000; 90), (acrescida da obra “A Prisão de Tiradentes”) que 

toma por base um manuscrito elaborado pelo próprio pintor, se refere especificamente à maioria das 

encomendas oficiais de Parreiras. Contudo, faltam nessa relação pinturas históricas importantes para as 

quais não existem contratos no acervo do Museu AP, obras que não estavam submetidas a encomendas ou 

que o pintor executou por sua conta e depois vendeu. Segundo o próprio pintor, além desses quadros, 

ainda havia os que, pintados por sua conta, se achavam ainda em seu atelier: “Frei Caneca – Descoberta 

das Turmalinas Pelo Capitão Dias Adorno – Jean Hernández, Primeiro Colono de Santa Catarina – Os 

últimos momentos da Inconfidência – Beckman, Revolta Popular do Maranhão – Os invasores” 

(Parreiras, 1999; 253).  
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9. Jornada dos mártires, encomenda do prefeito de Juiz de Fora; 

10. O primeiro passo para a Independência da Bahia, encomenda do governador da 

Bahia; 

1 I. Araribóia, encomenda do prefeito de Niterói; 

12. Proclamação da República de Piratini, encomenda do governador do Rio Grande do 

Sul; 

13. História da cidade do Rio de Janeiro, 

tríplico encomendado pelo prefeito do Rio de 

Janeiro; 

14. Primeiro passo para a Independência da 

Bahia, encomenda do governador da Bahia; 

15. Primeiro passo para a Independência da 

Bahia, encomenda da Intendência da Cidade 

de Cachoeira ( Bahia); 

16. Saltos de Santa Maria de Iguassu, 

encomenda do governador do Paraná. 

17. A Prisão de Tiradentes, encomenda do 

governador do Rio Grande do Sul. 

  

Se levarmos em consideração apenas as capitais e apenas as encomendas 

oficiais,
258

 poderíamos ter uma ligeira idéia, tomando um mapa do Brasil na sua 

conformação atual, da dispersão dessa produção. 

        Esses dados vem antes de tudo atestar a proeminência da obra de Antônio 

Parreiras. Em seguida eles nos fazem pensar no papel dessa obra na construção dos 

limites ou das referências visuais da nação republicana que se queria estabelecer. Seus 

quadros foram, literalmente, contornando o país (como podemos ver na ilustração ao 

                                                             
258 Se levarmos em consideração, atualmente, as obras suas em coleções públicas e oficiais, a lista é 

extensa: Manaus: Palácio Rio Negro; Belém: Palácio Lauro Sodré; São Luís: Palácio dos Leões; Natal: 

Palácio do Governo Estadual (atual Pinacoteca); João Pessoa: Palácio da Redenção; Recife: Palácio do 
Campo das Princesas; Salvador: Palácio Rio Branco, Museu Carlos Costa Pinto, Escola de Belas Artes; 

Cachoeiras: Prefeitura Municipal; Belo Horizonte: Palácio da Liberdade, Conservatório de Música; Juiz 

de Fora: Museu Mariano Procópio; Vitória: Palácio Anchieta; Niterói: Museu Antônio Parreiras, 

Prefeitura Municipal, Museu Histórico do Estado do Rio de Janeiro; Rio de Janeiro: Museu Nacional de 

belas Artes, Museu Histórico Nacional, Museu Histórico da Cidade, Palácio Guanabara, Escola de 

Música da UFRJ, Museu da República, Museu Dom João VI, Tribunal Regional Eleitoral; São Paulo: 

Pinacoteca do Estado, Prefeitura Municipal, Palácio dos Bandeirantes, Museu de Arte de São Paulo, 

Fundação Maria Luíza e Oscar Americano; Curitiba: Palácio Iguaçu; Porto Alegre: Museu Júlio de 

Castilhos, Palácio Piratini. (Levy, 1989; 145). 
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lado)
259

 e dando visualidade a uma identidade nacional federativa que se afirmava, 

justamente, a partir de identidades regionais que, como vimos, procuravam criar elos 

com os movimentos nativistas. O quadro Julgamento de Frei Miguelinho, é mais um 

ponto nas linhas que traça esses contornos, e antes de observá-lo como ponto, tomemos 

um pouco de distância e olhemos as linhas. 

 Como já pudemos identificar em outros momentos desse texto, essa memória 

republicana vai se estruturar, basicamente, traçando uma relação de continuidade entre o 

regime que se inaugura no final do século XIX, e os movimentos nativistas da colônia. 

Esses movimentos, outrora duramente reprimidos, vão se tornar o lugar privilegiado 

para as narrativas que vão compor essas memórias, lugares de origem, das origens da 

defesa dos ideais republicanos, dos grandes feitos, e, como não poderia faltar, o lugar 

mítico dos heróis, daqueles, que, alegorias às avessas, encarnam os ideais e que, por 

isso, são tomados como exemplos a serem seguidos. 

 Explorando também o discurso das origens, observamos que alguns dos 

trabalhos de Parreiras se pautam na temática da “fundação”, como é o caso, por 

exemplo, da “Instituição da Câmara de São Paulo”, “História da cidade do Rio de 

Janeiro”, “Fundação de São Paulo” e “Araribóia”. Contudo, embora também aqui 

tenhamos a perspectiva de formular elementos de um discurso que dá conta do passado 

da nação, as obras mais significativas serão aquelas que se inscrevem no repertório das 

rebeliões nativistas que, no período colonial, foram identificados como momentos de 

manifestação dos ideais republicanos e anti-lusitanos.  

 Como já pudemos observar anteriormente e como observaremos quando 

analisarmos do quadro Julgamento de Frei Miguelinho, a produção desses trabalhos se 

sustentava numa base documental. Assim, nos contratos e nos textos do próprio pintor, 

ressaltam-se cuidadosas pesquisas, tanto a partir de documentos oficiais e de 

depoimentos, como passos necessários que antecediam as composições – além, quando 

se fazia necessário, de estudos de paisagem feitos ao “natural”, no lugar onde 

presumivelmente teria acontecido o fato. 

 

                                                             
259 Assinalamos nessa reprodução do mapa político da Brasil contemporâneo, com pequenos pontos, as 

principais capitais para as quais Parreiras executou telas de pintura histórica. 
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Quando essas pesquisas não lhe bastavam, ou quando não se lhe 

apresentavam satisfatórios os seus resultados, não tinha dúvidas em 

recorrer, pessoalmente, aos estudiosos da matéria. Foi assim que veio a 

conhecer e por longos anos cultivar a amizade de homens como Rocha 

Pombo, Vieira Fazenda, Max Fleiuss, Escragnolle Dória, Afonso Celso, 

Oliveira Lima, Ernesto Sena, Fábio Luz e outros [...] (Ávila, 1955;01). 

 

 A esse propósito, o então diretor do Museu AP, em 1955, nos dá notícia do fato 

de que quando a pequena biblioteca do pintor foi catalogada, ali foram encontrados 

anotações de próprio punho à margem dos seis volumes de “História do Brasil” de 

Southey, os dois volumes de “História Geral do Brasil”, de Varnhagen, além diversos 

outros trabalhos do gênero e numerosas publicações dos institutos históricos do país. 

(Ávila, 1955). Fato interessante da relação entre os quadros de Parreiras e as suas 

referências historiográficas, se apresenta quando, ao falar de seus quadros históricos, ao 

final de sua auto-biografia, nos diz: 

 

Eles deviam constituir um pequeno compêndio de História do Brasil 

conforme me aconselhou o meu grande amigo Rocha Pombo quando 

lhe mostrei os definitivos croquis dos quadros históricos que tinha 

executado, tal o rigor da documentação que neles encontrou. 

Infelizmente até hoje não me foi possível seguir o conselho do eminente 

historiador. (Parreiras, 1999; 253).  

   

Aqui, temos não só a base na qual se estruturavam as obras de Parreiras dentro 

do gênero de pintura histórica, como o reconhecimento, por parte de uma referência 

então na historiografia, Rocha Pombo, tendo em vista o “rigor da documentação 

encontrado”.
260

 

Embora o trabalho de pesquisa fosse uma constante e estivesse vinculado já aos 

procedimentos próprio do gênero de pintura, as exigências mais notórias nesse sentido 

                                                             
260 Obviamente que seria interessante analisar de forma mais precisa a relação entre a produção dessa 

visualidade e essa base historiográfica, confrontando as referências. Contudo, nossa pretensão aqui é tão 

somente identificar essa relação como elemento constituinte desse tipo de obra no qual se inclui o quadro 

Julgamento de Frei Miguelinho. 
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partiam dos próprios contratantes, que comumente se manifestavam nos contratos 

dispondo sobre as fontes a serem utilizadas para a composição do quadro, em níveis de 

precisão tais que evidenciam o controle ou a vinculação dessas composições a uma dada 

visão de história. Exemplo significativo nesse sentido é o contrato de encomenda para a 

obra “O primeiro passo para independência da Bahia”,
261

 que estabelecia não só a base 

documental colhida nos arquivos e bibliotecas da Bahia, mas também a descrição feita 

pelo Dr. Bernardino José de Souza, ninguém menos que o Secretário Perpétuo do 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, presente no discurso oficial que este havia 

pronunciado numa sessão solene em junho de 1922. E as exigências com relação a esse 

quadro ainda iam mais longe quando na cláusula VI, no item A, ficava estabelecido que 

a primeira prestação de remuneração do trabalho somente seria liberada pelo Governo 

mediante apresentação por meio de um “croquis” da referida composição com a prévia 

aprovação “histórica”, dos Srs Secretário Perpétuo do Instituto Geográfico e Histórico e 

Diretores do Arquivo Público e Biblioteca da Bahia (Salgueiro, 2002; 15). 

 Aqui fica bastante claro como a ingerência do Estado por intermédio do Instituto 

Histórico, condicionava a composição desses trabalhos – o que, com estamos vendo, 

marca a produção dessas obras. Mas é preciso dizer que Parreiras, consciente dessas 

exigências, procurava sempre em seus textos informar sobre suas fontes e 

procedimentos, no intuito de garantir a fidelidade de suas composições, atributo esse 

que justifica o próprio tipo de trabalho e que sem dúvida foi um dos elementos que 

fizeram dele o artista que mais produziu esse tipo de quadro. Percebamos que esse 

aspecto é um ponto muito importante na construção dessa memória, pois, uma vez que 

consideramos que esses objetos (os quadros) precisavam ser eficientes, que não poderia 

pairar dúvidas sobre sua veracidade, era mesmo imprescindível tanto um controle por 

parte dos Institutos, responsáveis pela versão oficial da história, quanto uma pesquisa 

séria e exaustiva nos documentos considerados como tais – só assim o mecenato dos 

Governos seria viável, e a existências desses objetos possível. 

                                                             
261 “obra encomendada pelo governador da Bahia em 1928 para o palácio do governo, refere-se à 

proclamação da independência da Bahia em 25 de junho de 1822, na pequenina cidade de Cachoeira, para 

cuja administração Antônio Parreiras executou uma outra obra, de menor porte, abordando o mesmo 

tema. Como nas outras obras, igualmente de grandes dimensões, posto que para ser afixada sobre amplas 

paredes e vistas à distância, O primeiro passo para a Independência da Bahia, enaltecendo a 

independência proclamada não por um herdeiro do trono (Pedro I0, e sim por uma insurgência popular 

contra ele, denota uma postura historiográfica em transformação, diversa da que sublinhou a pintura 

histórica levada a cabo na AIBA, como por exemplo, o Brado do Ipiranga, de Pedro Américo (1843-

1905)” (Salgueiro,2002;12-13). 
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 Compostas assim essas linhas mais amplas que, de uma forma geral, definem o 

trabalho de Parreiras nisso que chamamos de “inconosfera” de suas pinturas históricas, 

passemos agora, brevemente, para um ensaio de análise de três dessas obras: “Prisão de 

Tiradentes”, “Felipe dos Santos” e “José Peregrino”. As razões para a escolha dessas 

telas em particular são, digamos, algo dispersas: a primeira, por se referir ao mito maior 

da visualidade dessa memória republicana, figura emblemática que sem sombra de 

dúvida interessava a Parreiras, dado que realizou estudos e compôs telas sem que para 

isso estivessem vinculadas a encomendas; a segunda (essa fruto de encomenda), 

basicamente por fazer alusão, assim como no quadro sobre Frei Miguelinho, ao 

momento de um “julgamento”, e também por ser uma tela que nos remete ao ensino 

secundário de história, dada a sua grande difusão nos livros didáticos que abordam as 

revoltas nativistas; por fim, o último trabalho se mostra para nos significativo uma vez 

que foi encomendado em seguida ao de Miguelinho, no mesmo ano de 1917, e por 

dialogar também com a construção da memória republicana a partir da Revolução de 

1817. O que os uni? Ambos integram essa biografia visual da nação, elegendo 

momentos tomados como significativos dos movimentos nativistas coloniais e 

construindo a partir daí as origens de uma memória republicana, cujos ideais são 

encarnados pelos seus heróis.  

Ao observar a obra de pintura histórica de Parreiras, no começo do século XX, é 

notório um interesse pelo tema da Inconfidência Mineira, que resultou em trabalhos 

como “Jornada dos Mártires”,
262

 “Prisão de Tiradentes”, e “Suplício de Tiradentes”,
263

 e 

estudos como “Tiradentes marcha para o patíbulo”,
264

 e “Visão de Tiradentes ou O 

sonho de Liberdade.”
265

 Entre esses, destaca-se o “Suplício de Tiradentes”, aquele que, 

                                                             
262

 Em “Jornada dos Mártires” (1928, óleo sobre tela, 4,00 X 2,00 – Museu Mariano Procópio – Juiz de 

Fora) temos a representação da marcha, sob escolta, dos inconfidentes que, preso em Vila Rica, se 

dirigiam para o Rio de Janeiro. Para uma discussão sobre essa tela e a pintura histórica de Parreiras ver: 

GASPARETTO, Antônio Jr. A jornada de Parreiras:da pintura de paisagem aos mártires. Ibérica revista 

interdisciplinar de estudos de estudos ibéricos e ibero-americanos, ano III, n°10, Juiz de Fora, abril-

junho/2009.    
263 Mural, 1901, situado no Palácio do Supremo Tribunal Eleitoral, representa os último momentos de 

Tiradentes, vestido de túnica e amarrado sob o patíbulo.    
264

 Parreiras não chegou a pintar este quadro, embora tenha feito para ele numerosas pesquisas, inclusive 

se pautando na descrição feita dos acontecimentos por um religioso o cortejo (Revista do IHGB, tomo 44, 

1° parte, pág 161. In: ÁVILA JUNIOR, Jefferson. A história pátria na pintura de história de Amônio 

Parreiras. Cadernos de Divulgação Cultural do Museu Antônio Parreiras/Quadros Históricos de Antônio 

Parreiras, Niterói, vol. I, 1955;23). 
265 Visão de Tiradentes (1926) – Estudo para a decoração do Conservatório de Música de Belo Horizonte. 

Óleo sobre tela, 33X84 cm. Assinado no verso. Coleção Particular, São Paulo. 
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segundo o próprio Parreiras, teria sido a primeira encomenda nesse gênero de pintura, 

feita pelo Dr. Bernardino de Campos (Parreiras,1999; 251). 

Como podemos observar, a figura de Tiradentes é elemento central nesses 

trabalhos, e isso não é à toa, uma vez que a identificação que acabou se cristalizando 

entre sua imagem e a de herói da histórica republicana no Brasil é difícil de contestar. O 

próprio Parreiras, com percebemos, não estava a margem dessa associação, e o quadro 

“Prisão de Tiradentes” será um bom exemplo disso. 

266
 

Nascido de estudos independentes do próprio artista, quando em 1910, em Paris, 

havia finalizado a tela “Morte de Estácio de Sá”, o quadro definitivo foi encomendado 

em 1912, pelo governo do Rio Grande do Sul, quando o artista neste ano lá esteve 

realizando uma exposição e apresentando seus estudos. 

Nesse quadro, o momento escolhido pelo artista foi a cena da Prisão de 

Tiradentes, ocorrida a 10 de maio de 1769, em um sótão da rua dos Latoeiros, onde o 

havia encontrado a polícia do Vice-rei Luís de Vasconcelos.
267

 

                                                             
266 Reprodução não autorizada, retirada da internet. 
267 O quadro, hoje na Biblioteca de Porto Alegre, em determinado momento, quando ainda em esboço, foi 

pensado para compor um conjunto com mais dois outros; um dando conta do translado dos inconfidentes 

de Vila Rica para o Rio (que veio a se tornar o trabalho “Jornada dos Mártires”), e outro que representaria 

Tiradentes no patíbulo (que acabou por se tornar um trabalho individual compondo a decoração do 

Supremo Tribunal Eleitoral). 
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O primeiro ponto que devemos ressaltar é que o quadro é antes de tudo um 

objeto, um objeto de dimensões precisas e consideráveis para um quadro, que mobiliza 

recursos de um governo e que vai compor com outros objetos um determinado espaço, 

no caso deste, uma biblioteca pública. Em seguida, devemos observar a que ele se refere 

enquanto objeto que compõem esses espaços públicos.  

Dentro desse gênero de pintura, que visa dar uma lição de história, essa tela vai 

se compor fazendo referência a um episódio de um movimento nativista que, como 

vimos, se constitui na base temática na qual essa memória republicana vai se estruturar, 

nesse caso, a Inconfidência mineira. 

A Inconfidência Mineira sem dúvida se tornou um dos alicerces na construção 

dessa memória republicana. Movimento de caráter anti-lusitano, teria ocorrido entre 

1788-1789 e correspondido a uma espécie de levante diante da ordem colonial 

(Gasparetto, 2009; 23). A Inconfidência foi percebida como um momento singular de 

manifestação dos ideais republicanos, uma vez que se inspirava nos exemplos bem 

próximos da independência norte americana, de 1776, e da Revolução Francesa, de 

1789, e que além disso, gerou a possibilidade de um mártir, Tiradentes – que define a 

centralidade desse quadro que estamos analisando. 

A imagem de Tiradentes teve, apesar dos pesares, uma ligação muito estreita 

com o movimento republicano.  Já em 1876, Leopoldino Joaquim Teixeira de Faria 

apresenta o esboço de um quadro encomendado pelo governo de Minas Gerais, para 

decorar a Assembléia Legislativa Estadual, com o título “Resposta de Joaquim José da 

Silva Xavier (Tiradentes) ao Desembargador Rocha [...]”. Na Exposição Geral da 

Academia Imperial, em 1884, portanto, a última sob o regime do Império, as revoltas 

nativistas começaram a mostrar-se um tema relevante, e entre os expositores, Francisco 

Aurélio de Figueiredo e Melo (irmão de Pedro Américo), apresentou a pintura 

“Tiradentes: estudo de cabeça”, na qual trazia o alferes com cabelos e barbas longos, 

com uma corda no pescoço e os olhos direcionados aos céus, como convinha a um 

mártir cristão. E essa forma de representá-lo acabou sendo seguida por outros artistas, 

como Décio Villares, que o fez com esses mesmos traços em uma litografia distribuída 

pela Igreja Positiva do Brasil, em 1890, precisamente no dia 21 de abril em que foi 

declarado feriado nacional republicano (Christo, 2009; 1161). Essa forma de representá-

lo acabou por se tornar uma referência. 
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Segundo Carvalho, a luta para a construção dessa imagem teria oscilado entre o 

mártir cristão, o revolucionário militar e o místico, e teria sido justamente o fato desse 

personagem ter se prestado a essas leituras (acrescida da sua associação fisionômica 

com a que se conhecia de cristo), que teria feito dele o herói emblemático do novo 

regime.
268

 Todavia, para além das razões que justificam essa escolha, o que nos importa 

aqui é chamar a atenção (como temos exercitado ao longo do trabalho) para o fato de 

que o quadro de Parreiras, e o circuito que envolve a sua produção, ao mesmo tempo em 

que tem nesse personagem heróico  o elemento central da sua composição, se constitui 

em mais um elemento que constrói esse mesmo personagem, ou seja, ao mesmo tempo 

em que o quadro é condicionado, motivado, pelo apelo do herói republicano, ele 

condiciona e reforça a existência desse mesmo herói. 

 Se nos detivermos agora nessa tela, vamos observar que a estrutura de sua 

composição se encaixa bem no gênero da pintura histórica e também no da tradição 

neoclássica – sobre a qual nos deteremos em outro tópico mais adiante. Por exemplo, 

observemos que a pintura é centrada numa ação, numa narrativa que representa, 

inclusive, o sentido didático desse tipo de objeto; e por ter ênfase nessa mensagem, 

existe, por conseguinte, uma economia, uma sobriedade nas formas e nas cores dos 

outros elementos, como paredes e móveis.  

Na ação, em trajes militares, como também era 

representado em algumas imagens, de cabelos e barbas longos, o 

alferes (não por um acaso em primeiro plano), parece ter sido 

pego de surpresa. Em camisa (seu casaco está sobre o que 

parece ser um baú à frente da cama), a impressão que temos é 

que levantou-se de sobressalto da cadeira, que acabou caindo 

com o movimento abrupto, movimento que parece também ter 

dobrado levemente o tapete. Mas apesar da surpresa, a sua 

postura é resoluta, e é ela que nos passa os valores que estão ali 

veiculados: com a cabeça erguida, o corpo arqueado, robusto, os ombros relaxados e 

pernas levemente abertas, a figura é toda segurança e prontidão. A arma em punho em 

                                                             
268 A análise de Carvalho no capítulo que trata de Tiradentes vai muito além dessa pobre generalização. 

Apesar das nossas reservas de natureza teórica em relação ao livro de Carvalho, como já declaramos no 

primeiro capítulo desse trabalho, a discussão que é travada em relação à construção da imagem não deixa 

de ser muito rica e inspiradora. Contudo, não é nossa intenção abordar essa análise aqui, uma vez que não 

consiste no nosso o objeto principal nesse momento. 
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posição defensiva parece estar pronta para ser usada. A figura parece defender alguma 

mais que a própria vida – até porque provavelmente não figuraria como objeto desse 

tipo se esse fosse o caso. No quadro, o corpo arqueado e a expressão beirando a 

arrogância estão defendendo, na verdade, e até o último momento, diante da repressão 

da Coroa (representada pelos oficiais em segundo plano), os ideais que inspiraram a 

Inconfidência, uma vez que na construção do herói na tela é o próprio corpo que 

encarna esses ideais.
269

 Eis aí um exemplo da construção de herói e mártir, uma 

narrativa histórica, um elemento dessa visualidade republicana, um elemento na 

construção de uma memória. 

O que temos então em síntese é um quadro pintado na segunda década do regime 

republicano no Brasil que, partindo da iniciativa de um pintor de formação 

independente, como Antônio Parreiras, chegou a se constituir numa encomenda do 

Governo de um Estado da Federação – Rio Grande do Sul. Dentro do gênero da pintura 

histórica, esse objeto traria na sua forma um conteúdo significativo para a construção 

dessa memória na medida em que representava um momento de um movimento 

nativista colonial (no caso, a Inconfidência Mineira), no qual se sobressaia a figura de 

um herói e mártir (Tiradentes), como defensor dos ideais republicanos ante a opressão 

da Coroa. Elementos constituintes do que podemos chamar aqui de “biografia visual” da 

nação nesse momento. 

Outro elemento daquilo que chamamos de iconosfera, e que gostaríamos aqui de 

tomar como exemplo, é o quadro “Julgamento de Felipe dos Santos”, que analisaremos 

a partir de um estudo do pintor (datado circa 1923), dado que a tela definitiva foi 

destruída num incêndio em 1959. 

                                                             
269 Talvez não fosse necessário puxar essa nota para fazer essa observação, mas como textos como 

“Testemunha Ocular”, do Peter Burke, ainda são referência, ressaltamos aqui, a partir do exemplo desse 

quadro de Parreiras, que pouco nos importa se prisão de Tiradentes tenha se passado efetivamente dessa 

forma ou até que ponto a tela pode fornecer “evidências” (um conceito aliás muito pouco discutido e, 

como dissemos, que passa uma ideia muito pobre realidade) do ocorrido. Estamos analisando o quadro e 

não a prisão. O quadro não é uma foto, até porque nem mesmo uma foto é uma foto, como algo impessoal 

e livre de condicionantes – ambos são objetos e devem ser entendidos antes de tudo como tais.    
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270
 

Depois de ter recebido em 1922 a medalha de honra na exposição geral da 

Escola Nacional de Belas Artes e a grande medalha da Exposição do Centenário da 

Independência, no inicio do ano de 1923, Parreiras parte em janeiro para Minas Gerais, 

permanecendo algum tempo em Ouro Preto onde assina o contrato de uma pintura de 

um grande quadro (óleo sobre tela, 5,50 x 3,00) para a Assembléia Legislativa mineira, 

intitulado “O Julgamento de Felipe dos Santos” que, concluído em 1924, seria 

destruído, como já dissemos, em 1959, com o incêndio do prédio onde fora instalado 

(Levy, 1981; 54).  

 

Indo a Belo Horizonte, pelo meu brilhante e desventurado amigo Dr. 

Raul Soares me foi encomendada a grande tela – Felipe dos Santos – 

Revolta Mineira em 1720. 

Já definitivamente estabelecido em Niterói, apesar de todas as 

dificuldades que sabia ir encontrar, resolvi pintar o quadro no Brasil. 

Não direi com que luta consegui arranjar modelos para poder trabalhar. 
Tive que lançar mão de todos os meios para conseguir alguns, 

verdadeiros manequins que mais me embaraçavam do que auxiliavam. 

A mesma luta tive para obter os costumes que me custaram quantia 
fabulosa. 

O mesmo porém não se deu com o cenário, pois elementos preciosos 

para a sua reconstrução eu os havia encontrado em Ouro Preto, onde há 

                                                             
270 Pintura de autoria de Antônio Parreiras: Julgamento de Felipe dos Santos (estudo), 1923 circa, óleo 

sobre tela 88,5 x 148,4 cm, sem assinatura e sem data IP:00157-X. (Acervo do Museu Antônio Parreiras). 
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duzentos anos se desenrolou a tragédia, cuja cena final me havia sido 

dada para perpetuar em uma tela (Parreiras, 1999; 159).  

 

O quadro faz referência ao movimento nativista que ficou conhecido como 

Revolta de Villa Rica ou Revolta de Felipe dos Santos, cuja motivação veio a ser 

veiculada como uma reação ao sistema de tributação imposto por Portugal sobre a 

mineração, mais especificamente contra as Casas de Fundição criadas pela metrópole 

para controlar a produção e a arrecadação de impostos. Todavia, essa tela, assim com a 

“Prisão de Tiradentes”, faz referência a um momento preciso e significativo desse 

movimento, ao julgamento de Felipe do Santos, minerador, fazendeiro e tropeiro 

português estabelecido em Vila Rica que, por ter sido acusado de encabeçar a rebelião, 

foi preso e condenado à pena de morte e ao esquartejamento, em 18 de julho de 1720. 

(Levy, 1981; 165). 

Assim como na Prisão de Tiradentes, a composição aqui (bem mais 

movimentada) é dominada pela figura do herói, que ocupa praticamente o centro da tela, 

tendo ao seu lado, seu cúmplice no movimento, Tomé Afonso. À esquerda e em 

segundo plano e também ao fundo, do centro para a direita, temos os “40 Dragões” do 

conde de Assumar, soldados que realizaram a prisão de Felipe dos Santos quando este 

estava na cidade de Cachoeiras, de onde veio acorrentado. À direita da composição, o 

Conde de Assumar, para o qual Parreiras se valeu de um “retrato” 
271

 (no estudo que ora 

apresentamos ele está sobre uma escadaria, no quadro definitivo, sobre um tablado), 

rodeado pelos seus oficiais, lê no momento a sentença que condena Felipe do Santos à 

morte. Por fim, fechando o horizonte da composição, na parte superior direita da tela, 

temos o arraial de Pascoal da Silva que, destruído por ordem do Conde de Assumar, 

ardia em chamas.
272

  

Para executar esse obra, e coerente com a necessidade de uma pesquisa histórica 

que, como vimos, esse tipo de trabalho exigia, Parreiras consultou a própria sentença de 

morte de Felipe do Santos, arquivada na sessão de manuscritos da Biblioteca Nacional, 

no Rio de Janeiro (Salgueiro 2000: 103 Apud Salgueiro, 2002; 7). Base principal para a 

composição da tela, segundo o próprio Parreiras, a sentença determinava que o réu, 

                                                             
271 Segundo descrição do próprio artista nas suas anotações sobre esse quadro. (“manuscrito explicando os 

fatos e personagens, e como estão compostos seus quadros históricos. In: Salgueiro, 2000;102). 
272 Parreiras, Apud. Salgueiro,2000;103. 
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cujos bens seriam confiscados pela Coroa, deveria ser conduzido acorrentado pelas ruas 

de Villa Rica, até o patíbulo. Depois de enforcado seu corpo deveria ser amarrado à 

cauda de um cavalo que o arrastarias pelas ruas até o local onde deveria esquartejado, 

daí sua cabeça deveria ser pregada no pelourinho da vila, e partes do seu corpo seriam 

espalhados por lugares predeterminados, entre eles a cidade de Cachoeiras, onde teria 

sido preso.
273

  

Detenhamo-nos agora por um momento na análise de alguns elementos dessa 

composição. Assim como no exemplo anterior, estamos diante de uma obra de grandes 

dimensões que integra, ou pelo menos integrava até o incêndio de 1959, a decoração de 

um importante prédio público (A Assembléia Legislativa de Minas Gerais), e como 

vimos, a construção desses espaços públicos esteve vinculada, nas primeiras décadas do 

regime republicano, à criação dos elementos de uma memória visual que, materializados 

em quadros e painéis, teve em Antônio Parreiras a produção mais significativa. 

A importância desse objeto está vinculada em primeiro lugar ao episódio ao qual 

faz referência, que não por acaso liga a história que se constrói do estado de Minas 

Gerais à história da nova republica nacional federativa, e essa relação é um dos 

elementos que tornam a encomenda desse quadro possível. Mas somente o episódio por 

si seria bastante disperso e amplo para estar contido nas dimensões narrativas de uma 

tela histórica. O momento escolhido pelo artista é assim o do julgamento, momento em 

que se enfrentam os ideais republicanos, ali veiculados, e a repressão do domínio 

português, contra o qual a república no final do século XIX, se posicionou. Momento 

privilegiado acima de tudo para ressaltar, dando centralidade a outro elemento 

importante da construção dessa memória e da veiculação desses valores: o herói.  

                                                             
273 “Sentença de morte de Felipe dos Santos”, transcrita por Parreiras em suas notas sobre os quadros 

históricos. (Apud. Salgueiro,2000;103). 
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274
 

Ocupando uma posição de centralidade (levemente deslocado do que seria um 

“centro vulgar” da tela), a figura de Felipe do Santos domina a composição. Assim 

como observamos no estudo para o quadro de Tiradentes, aqui também se faz necessário 

chamar a atenção para a postura da personagem principal. Em primeiro plano, Felipe 

dos Santos se apresenta, apesar de visivelmente machucado, uma postura robusta e 

ereta: peito levemente estufado, ombros relaxados, punhos cerrados (no quadro 

definitivo, com a presença de grilhões) e pernas levemente aberta, encara a autoridade 

que lhe condena à morte, e, portanto, encara a própria morte de frente. Sem 

aparentemente manifestar nenhuma oposição e quase ignorando o escravo que lhe 

amarra os pés, “tal como deve ser conduzido pelas ruas de Vila Rica até o lugar onde 

deveria ser enforcado...”,
275

 conserva um olhar tranqüilo e convicto de quem morre pela 

defesa de seus ideais. 

                                                             
274 Detalhe do estudo. 
275 Parreiras, Apud. Salgueiro,2000;103. 
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Para dar mais ênfase à figura central, realçando seus atributos (expediente 

comum na pintura neoclássica, como veremos mais adiante), uma figura secundária é 

composta com elementos contrastante. Assim, para fazer as características de Felipe dos 

Santos sobressaírem, seu cúmplice na rebelião, Tomé Afonso, que por ser clérigo de 

ordens menores, acabou escapando à condenação, é pintado numa postura que 

demonstra um certo descontrole e revolta diante da condenação do companheiro, ao 

ponte de precisar ser contido por um “mestiço”. A expressão de seu rosto projetado 

(cenho franzido, olhos arregalados) reforça inda mais uma idéia de indignação que, por 

sua vez, ressalta, em contraste, o semblante tranqüilo, plácido, de Felipe dos Santos.     

Ainda em relação a essa encomenda, devemos chamar a atenção para alguns 

pontos importantes, como, por exemplo, as pesquisas realizadas por Parreiras; não só 

aquela que tomou por base a sentença de morte de Felipe dos Santos, mas também 

aquelas que realizou no local onde se presumia ter se ambientado o julgamento, das 

quais inclusive preparou material, entre notas e documentos, “para apresentar ao 

Governo de Minas, caso fosse necessário justificar o cenário primitivo do meu trabalho” 

(Parreiras, 1999; 160). A eventualidade de ter sido este pintado no Brasil, como 

pudemos observar pela citação, só fez reforçar, pelas dificuldades que gerou, a 

necessidade de executar quadros históricos na Europa, sobretudo em Paris. Por fim, 

sobre esse importante quadro Parreiras conclui: 

 

Terminado o trabalho, expus no Salão da Sociedade Brasileira de Belas 
Artes, como uma homenagem aos meus colegas. 

Eles se mostraram muito satisfeitos e por muitos deles foi Felipe dos 

Santos classificado o meu melhor quadro histórico. 

Depois do quadro ter estado exposto durante quinze dias, sem ter 

sofrido o menor reparo desfavorável pela imprensa, fui pessoalmente 
entregá-lo ao Governo de Minas [...] (Parreiras, 1999; 163).  

 

Observemos, a partir desse exemplo, como o quadro pode ser tomado como uma 

rede de relações, na qual estão implicados o Governo do Estado, o pintor, um contrato, 

uma pesquisa documental (a própria sentença condenatória), estudos de posturas, de 

fisionomias, de paisagem no local presumido, a execução no Brasil, com as decorrentes 

dificuldades em relação aos modelos e às vestimentas etc., e ao mesmo tempo como um 
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ator, um agente que compõe a exposição no Salão da Sociedade Brasileira de Belas 

Artes, para a qual acorrem apreciadores e comentadores e, por fim, que vai constituir 

um lugar de sentido no prédio para o qual foi destinado.   

Passemos agora então para o nosso último exemplo, aquele que nos aproxima 

um pouco mais do nosso objeto privilegiado nesse capítulo. 

276
 

Encomendado no mesmo período em que Parreiras contratou com o Governo do 

Estado do Rio Grande do Norte, quando de sua viagem para o norte do país, em 1917, o 

quadro “José Peregrino”, também faz referência ao mesmo movimento nativista do 

quadro de Frei Miguelinho, aquele que ficou conhecido como Revolução Pernambucana 

de 1817. E da mesma forma que acontecera no caso norte-rio-grandense, a tela foi 

encomendada pelo governador do Estado da Paraíba, Dr. Camilo de Holanda para 

decorar o Palácio do Governo.
277

 

O quadro faz referência a um episódio constituído como emblemático da 

experiência republicana na Paraíba, em 1817, no qual se sobressai a figura do tenente 

José Peregrino de Carvalho, considerado pela imprensa paraibana de então como um 

dos maiores heróis da revolução de 1817 (Salgueiro, 2002; 06). No episódio, Jose 

                                                             
276

 Pintura de autoria de Antônio Parreiras: José Peregrino, Paris – 1918 – óleo sobre tela – 159cm X 

250cm – Palácio do Governo da Paraíba – Palácio da Redenção. (Acervo do Governo). 
277 Parreiras, Apud. Salgueiro, 2000; 96. 
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Peregrino que, acampado com sua tropa num lugar chamado Trincheira, intentava 

avança e tomar de assalto a capital paraibana, situada a pequena distancia dali. Os 

“realistas”, grupo fiel à Coroa Portuguesa, convencem então o pai de Peregrino, Xavier 

de Carvalho, para que fosse encontrá-lo e dissuadi-lo daquele propósito, mediante uma 

rendição. Diante do próprio pai que, empunhando um crucifixo, vinha exortá-lo para 

que depusesse as armas e abdicasse dos ideais de que defendia, Peregrino, segundo 

Parreiras, teria dito: 

 

Oh, meu pai – retrocedei a vossa cara, hide anunciar aos vossos 

commitentes (eu vos rogo) declarai-lhes francamente que vosso filho é 

digno de vós, que não sabe transgredir com seus deveres, * que elle e 
seus camaradas pereceram com a Patria se o fado adverso tem decretado 

que Ella pereça.
278

 

 

Essa cena, sem dúvida com grande carga de dramaticidade, dialoga com o tema, 

comum na tradição da pintura neoclássica, onde os ideais são exaltados a partir da 

referencia a um episódio no qual estes se sobrepõe aos vínculos familiares (no próximo 

tópico, citaremos exemplo emblemático do “juramento dos Horácios”, de Jacques Louis 

David). 

Sem medo de parecermos repetitivos, esperando que o leitor tome a repetição 

por ênfase, ao analisar mais essa tela, assim como fizemos com as outras, chamamos 

atenção para os aspectos que fazem dela não significativa “dentro” de um “contexto”, 

mas que faz dela elemento do que seria próprio contexto. Olhemo-la primeiramente 

como um objeto que compõe a decoração, pelo menos até o momento em que escrevo 

este trabalho, do Palácio do Governo do Estado da Paraíba, mais conhecido como 

Palácio da Redenção. O quadro foi fruto de uma encomenda do próprio Governo do 

Estado e, embora não tenhamos indícios para afirmá-lo com certeza, podemos pressupor 

que tenha se manifestado aqui também a iniciativa de Antônio Parreiras, que se dirigiu 

para região norte muito oportunamente no ano em que se davam as comemorações do 

centenário da Revolução de 1817. 

 Como elemento dessa visualidade republicana federativa em construção, a tela 

faz referencia a um movimento nativista significativo dentro da construção de uma 

                                                             
278 Parreiras, Apud. Salgueiro, 2000; 97. 
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memória republicana nacional e que tem um elo com a histórica mais específica do 

nascente estado da Paraíba. Esses são os elementos fundamentais para que esse tipo de 

objeto seja possível e viável nessas circunstâncias. Contudo seus predicados não 

poderiam ser explorados se ele não fornecesse um momento que pudesse ser 

dramatizado e no qual os ideais não pudessem ser encarnados por uma figura mítica, o 

herói. É a essas necessidades que esse quadro responde.    

Ocupando uma posição de centralidade na composição (o centro propriamente 

dito é ocupado por um oficial que faz o que parece ser uma aclamação), José Peregrino, 

assim como Tiradentes e Felipe dos Santos, é composto numa postara resoluta: o corpo 

levemente arqueado, ombros distensos, cabeça erguida e pernas abertas. O dedo em riste 

também é expressão da 

sua resolução, daquela 

mais específica que, diante 

da exortação do próprio 

pai, pedia a este que 

retornasse àqueles que o 

haviam enviado, a 

avisasse que e ele e seus 

“camaradas” não 

abandonariam os seus 

ideais. E por falar na 

figura do seu pai, ela aqui, 

além de servir de elemento 

de dramatização – os 

ideais da república em 

detrimento dos valores da 

família – cria um contraste 

que realça a figura 

principal do herói (assim 

como no caso entre a figura de Tomé Afonso e Felipe dos Santos). 

 Percebamos esse contraste entre as duas figuras, que de fato compõem o centro 

da narrativa apresentada na tela. Diante da figura de Peregrino que, além dos elementos 

que destacamos, ainda traz feições muito jovens, seu pai, Xavier de Carvalho, é 
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composto em contraste: corpo curvado (no sentido de ter o peito e os ombros retraídos), 

cabeça baixa, olhar para o chão, braços colados ao corpo; corpo esse que, abatido, é a 

própria tradução do intento malogrado, da tristeza diante do fim do qual o seu malogro 

seria conseqüência – ambos seriam executados. Na sua mão esquerda, o chapéu, quase 

ao chão, na mão direita, o crucifixo que, se num primeiro momento teria servido para 

apelar ao filho em nome do deus em que criam, agora, diante da resolução do jovem 

tenente, se curvava como se destituído de seu poder de persuasão. Assim, percebemos 

como além de compor a tensão entre ideais e família, a figura secundária da cena, realça 

a principal. 

Se como dissemos em relação ao quadro “Prisão de Tiradentes”, o corpo do 

herói é a encarnação dos valores defendidos (até mesmo diante da morte ou 

precisamente diante dela), poderíamos talvez observar as personagem principais dessa 

tela sobre a qual ora nos detemos, como se representassem, de um lado, a jovem 

república, resoluta e idealista (na postura e nos traços de Peregrino), e de outro, o velho 

domínio colonial, encarnado pela figura de Xavier de Carvalho. De um lado, a última 

tentativa de dissuadir o movimento republicado, de outro, a intransigência de ideais do 

novo regime manifestados nesse movimento – num plano menor, à direita do quadro, a 

tropa de Peregrino, em armas, pronta para marchar em direção à capital, empunha a 

bandeira da Revolução de 1817. 
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Assim, tudo o que foi dito em relação aos outros exemplos, pode aqui ser 

repetido: a mobilização em torno de um objeto, fruto de encomenda de um Governo de 

Estado para decorar o prédio do poder executivo; um objeto que faz referencia a uma 

revolta nativista que assume dimensões nacionais e que guarda um elo com a história do 

Estado do Paraíba; e a escolha de um momento específico onde se pode melhor explorar 

uma dramaticidade moral, no qual se pode forjar a figura de um herói. Eis mais um 

elemento desta iconosfera, eis mais um agente dessa rede. 

Ao final da apreciação desses exemplos propostos, gostaríamos de destacar que 

nossa intenção foi cumprir duas funções básicas. Primeiramente fornecer, efetivamente, 

exemplos de elementos dessa visualidade republicana construída a partir da obra de 

história de Antônio Parreiras, e do que eu chamei de “iconosfera”; segundo, usar esses 

exemplos como ensaios de análise para o nosso quadro específico e objeto privilegiado 

“Julgamento de Frei Miguelinho”. 

 

Parada estratégica III 

 

Depois de mais de cinquenta páginas de mais um capítulo, talvez seja a hora da 

nossa terceira e última parada estratégica. Aproveitemos assim esse espaço nesse 

momento para sintetizar nossas pretensões ao longo desse capítulo e para explorar 

algumas questões pontuais sobre as nossas orientações. 

Acima de tudo, nossa expectativa até esse momento é que o caminho tenha sido 

claro. Desde que começamos nossas discussões sobre a memória a partir do Obelisco, 

passando pelos Institutos Históricos e pelas as comemorações do centenário em 1917, 

nossa intenção era fazer com que esse percurso fosse produzindo bases para a nossa 

discussão nesse último capítulo. Fazia-se necessário que discutíssemos o que 

entendemos por “objetos enquanto elementos de relação”, para que pudéssemos falar do 

Obelisco. Era preciso, partido do Obelisco, discutir sobre a memória para que 

pudéssemos pensar não só este artefato, mas a construção de uma memória republicana 

a partir dos Institutos Históricos. Tentar traçar as linhas gerais dessas instituições se 

mostrou imprescindível para que pudéssemos falar do IHGRN e, conseqüentemente, 

para que fosse possível estabelecer relações com as comemorações que foram realizadas 
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em 1917 e que culminaram, como vimos, com a inauguração do Obelisco no dia 12 de 

junho. Por fim, todos esses tópicos anteriores deveriam nos fornecer elementos para que 

pudéssemos pensar a construção de uma “visualidade” dessa memória republicana e 

nesta, o quadro “Julgamento de Miguelinho”, como elemento constituinte.
279

 

Ao longo desse percurso, procuramos desenvolver também uma perspectiva de 

análise relacional (sobretudos nas “paradas estratégicas”) que desse ênfase aos 

percursos e na qual o poder de atuante dos objetos fosse levado em conta. Para tanto, 

pensamos nosso trabalho dentro da perspectiva de um social ampliado, e de uma noção 

de constituição mútua, dialógica, intra-ativa, dentro da visualização de redes 

heterogêneas que se estendem num espaço-tempo, também este um híbrido.  

Diante esse breve “resumo da ópera”, gostaríamos agora de expor uma discussão 

que acreditamos venha muito a calhar nesse momento, uma vez que estamos 

trabalhando nesse capítulo com objetos qualificados como “obras de arte”. Mesmo 

considerando que, ao longo do nosso texto, viemos tentando expressar a maneira como 

encaramos esses objetos, julgamos necessário sistematizar a discussão dentro do que 

seria uma “Sociologia da arte”, pensando a articulação entre essa discussão o nosso 

objeto e o nosso referencial filosófico mais amplo.  

Para tanto, tomemos um livro cuja sistematização se mostrou muito interessante 

para nossas pretensões. Este se intitula precisamente “A Sociologia da Arte”, e é de 

autoria da socióloga francesa Nathalie Heinich.
280

 

Na sua introdução, a autora aponta para o fato de que o campo da sociologia da 

arte é múltiplo e pouco definido e que sua construção se deve muito mais à contribuição 

da história da arte e do que ela define como “história cultural”, do que propriamente 

estaria inscrita no percurso da disciplina sociológica.
281

 Em seguida, se propõe a 

                                                             
279 Estou ciente de que uma incursão assim tão extensa traz muito riscos, sobretudo aqueles que decorrem 

de generalizações muito amplas. Mas as generalizações são necessárias, e se o são, o importante é que 

sejam inclusivas, isto é, que o preço pago por fazê-las, seja em prol do estabelecimento de determinadas 

relações, e acredito que essas devam ser julgadas nesse sentido.  
280 Socióloga no CNRS (Centre national de La recherche scientifique), é autora, entre outras obras, de La 

]glorie de Van Gogh (Minuti), Du peintre à l‟artiste (Minuti), États de femme (Gallimard), Le Triple jeu 

de l‟arte contemporain (Minuti), L‟Épreuve de la grandeur (La Découverte), La Sociologie de Norbert 

Elias (Edusc). 
281 Segundo Heinich, aqueles que foram considerados os “fundadores” da sociologia (Durkheim, Marx e 

Weber), concederam em seus trabalhos um lugar marginal à questão estética. Dentro do que poderíamos 

considerar como “tradição sociológica” a partir desses “fundadores”, apenas Georg Simmel teria se 

interessado por esse tipo de investigação. Todavia, uma vez que o trabalho de Simmel estaria na 

“periferia” da produção sociológica acadêmica e mais próximo do que seria uma “história cultural”, a 
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analisar a história dessa disciplina e, dentro desse propósito, vai distinguir o que definiu 

como “três gerações”, a saber: a da “estética sociológica”, a da “história social da arte”, 

e, por fim, a da “sociologia da pesquisa”; dedicando-se, num segundo momento do livro 

a uma discussão mais específica sobre os caminhos apontados por essa última geração.  

Sua análise para nós se revela interessante uma vez que, ao traçar o percurso da 

sociologia da arte, ela vai expor como a forma de se encarar a “arte” dentro das três 

gerações foi se modificando, até chegar numa definição de sociologia da arte, inscrita na 

terceira geração, em relação a qual, acreditamos, nosso trabalho guarda muitos pontos 

de contato. Vamos então a uma síntese desse percurso. 

Para a autora, a definição do que viria a ser a disciplina tem início não na 

sociologia, nem na história cultural, mas sim no âmbito dos especialistas em história da 

arte e em estética que, preocupados em superar o enfoque no binômio tradicional 

“artista-obra”, se propuseram a incluir aí um terceiro termo na relação, “a sociedade”. 

Dessa forma, a autora considera que o interesse pela relação entre arte “e” sociedade, 

superando os limites da estética tradicional, seria o “momento fundador” da sociologia 

da arte. E é precisamente essa perspectiva que vai marcar o que se define como a 

primeira geração, chamada de “estética sociológica”, passível de ser definida justamente 

pela preocupação em favor do elo ente arte e sociedade. 

Uma segunda geração, não mais estaria preocupada com a relação entre arte “e” 

sociedade, mas sim direcionaria suas atenções para as investigações que consideravam a 

arte “na” sociedade, na medida em que acreditava que entre os dois termos não haveria 

uma exterioridade, redutível e denunciável, mais sim uma relação de “inclusão”. 

Definida como “história social da arte” essa segunda geração teria vindo para substituir 

a discussão tradicional da relação entre autor e obra incluindo aí um novo aspecto, o 

“contexto” no qual ambos se inscreveriam.
282

 

                                                                                                                                                                                   
autora define como tendência recorrente que “quanto mais nós aproximamos da arte, mas nos 

distanciamos da sociologia para caminhar em direção à história da arte, disciplina a muito tempo 
devotada a esse assunto” (Heinich, 2008;22).  
282 Tanto na perspectiva da primeira como da segunda geração, o que está subentendido na relação com a 

arte é uma idéia de “causalidade externa”. Segundo a autora, embora a noção de uma determinação 

“extra-estética” tenha seus antecedentes na filosofia do século XIX, foi com a tradição marxista que, 

enquanto problema efetivamente “sociológico”, a arte foi objeto desse tipo de explicação. Exemplo 

notório é o do russo Georges Plekhanov que apresenta a arte como elemento da “superestrutura”, 

determinada por conseguinte pelo Estado, pela “infra-estrutura” material de uma sociedade (Heinich, 

2008;33-34). Contudo, na década de 1960, o historiador da arte, Ernest Gombrich, já demonstrava seu 

ceticismo em relação a esse tipo de análise, uma vez que para ele uma relação de causalidade que se 
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 Por fim, a terceira geração, surgida na década de 60, e que a autora denomina de 

“Sociologia da pesquisa” (uma vez que se desenvolveu a partir de métodos como 

estatística e etnometodologia), se caracterizaria por uma preocupação distinta: A 

questão, para os pesquisadores dessa geração, não seria mais discutir as relações entre 

arte “e” sociedade, nem tampouco incluir a arte “na” sociedade, mas sim pensar a arte 

“como” sociedade, ou seja, como uma rede de interações entre artistas, instituições, 

objetos, que se relacionam para definir aquilo que comumente chamamos de “arte”. 

 

[...] o que interessa à pesquisa não é interior à arte (abordagem 

tradicional “interna”, centrada nas obras), nem exterior a ela 

(abordagem socializante “externa”, centrada nos contextos). Interessa o 

que a produz e o que ela mesma produz – como qualquer elemento de 

uma sociedade [...] Ao menos é para isso que tendem, a nosso ver, as 

direções mais inovadoras da sociologia da arte recente, substituindo as 

grandes discussões metafísicas (a arte ou o social, o valor intrínseco das 

obras ou a relatividade dos gostos) pelo estudo concreto das situações. 

(grifo meu) (Heinich, 2008; 28). 

 

Percebamos que a questão não é mais fazer uma opção entre, de um lado, a obra 

o artista e, de outro, a “sociedade”, outro entre aqueles e o “contexto”, reduzindo um 

termo a outro, mas sim, superando essas distinções, considerar a arte “como” sociedade, 

ou nos termos que já definimos, a arte entendida “como” o próprio contexto.
283

 Se 

tomarmos a título de exemplo aqui o nosso objeto privilegiado nesse capítulo, o quadro 

“Julgamento de Frei Miguelinho”, podemos destacar que as nossas preocupações podem 

ser inseridas sem muita dificuldade nessa última citação.  Estamos interessados 

justamente pelas relações que produzem o quadro (contrato, encomenda com instituição 

pública, artista, gênero de pintura, composição, concepção de história, base documental, 

ingerência do instituto histórico, construção de uma visualidade etc.) e, ao mesmo 

tempo, pelas relações produzidas das quais ele é elemento, das quais ele é ator 

(construção de uma visualidade republica, juntamente com outros quadros, de lugar de 

memória, de uma dada identidade regional, juntamente com outros objetos etc.). Dito 

                                                                                                                                                                                   
estabeleça entre uma entidade tão particular como uma obra de arte e outra tão geral como a idéia de 

classe social, se constitui numa operação que está fadada ao fracasso, uma vez que se distancia da 

situação analisada em direção a uma “demonstração dogmática” (Gombrich, 1999).   
283

 Observemos que a superação dessa separação entre a esfera da sociedade e a da arte, é a superação de 

um conceito restrito do “social”, não só como dimensão ontológica apartada, mas como uma dimensão 

nas quais os objetos não são considerados de forma efetiva. 
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isso, parece estar clara a vinculação ou os pontos de contato entre o campo do que a 

autora definiu como “terceira geração”, e a proposta do nosso trabalho. Mas esse livro 

ainda nos apresenta outros momentos interessantes.  

Um deles, sem dúvida, é quando indica alguns pontos fracos que marcam a 

primeira e a segunda gerações. Entre esses, destacamos primeiramente a “tendência ao 

causalismo”, que basicamente consistiria em tomar toda análise sobre uma dada obra 

nos termos de uma explicação dos efeitos pelas causas, ou seja, como se a obra fosse 

resultado, produto, ou simples reflexo de outras dimensões; um tipo de análise, aliás, 

bem simplista, que desconsidera concepções mais descritivas ou analíticas. Em seguida, 

teríamos, muito a propósito, o que é definido como “substancialismo do social”; e 

dizemos “muito a propósito” porque esse conceito vem ao encontro de um questão que 

enfrentamos no nosso trabalho que é a de pensar não mais dentro de uma “sociologia do 

Social” (substantivado), mas sim, e inspirados em Gabriel Tarde, pela leitura que dele 

faz Latour, numa “sociologia das associações,”
284

 ou seja, não mais tomar o “social” 

como uma característica ou domínio específico que poderia explicar outros domínios, 

mas entendê-lo como uma lógica relacional, como um percurso associativo.  

Pois bem, segundo Heinich, o “substancialismo do social” se apresenta quando, 

não importando sob que aspecto seja tomado o que se chama de “social” (econômico, 

técnico, categorial, cultural etc.) ele tende sempre a ser “considerado como uma 

realidade em si mesma, transcendente em relação aos fenômenos estudados” (Heinich, 

2008; 40), ou seja, ele é sempre alguma coisa geral, aparentemente para além das 

relações que o compõem, e que responderia pela explicação das coisas particulares, 

meros reflexos de suas determinações. Segundo a autora, nessa idéia de social estaria 

presente a separação de princípio entre “a arte” e “o social”, e essa disjunção só poderia 

gerar problemas insolúveis e falsos.
285

 

Como já bem colocava Menezes a esse propósito, uma vez que não leva em 

consideração o que ele define como a “natureza social do fenômeno artístico”, essa 

concepção sociológica acabaria se perdendo numa “busca equivocada e estéril de 

correlações entre uma esfera artística e outra, social (se valendo de noções como a de 

                                                             
284 BRUNO, Latour. Reensamblar lo social: una introduccíon a la teoría del actor-red. 1ª.ed. Buenos 

Aires: Manantial, 2008. 
285 Poderíamos aproveitar a idéia do conceito de substancialismo do social e extrapolá-lo para 

substancialismo do “contexto”, uma vez que as duas noções muitas vezes se confundem. 
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reflexo, causalidade linear ou multilinear, homologias, co-variação, etc.)”, o que 

induziria, de certa forma, “a excluir a arte do social e, portanto, do histórico” (Meneses, 

2003b;14). 

Parecem estar claras as relações entre a nossa investigação e essas discussões, 

uma vez que estamos de acordo quanto ao fato de que não queremos pensar a arte, 

assim como outras experiências humanas, como algo que se constitua fora de uma 

“sociedade”, nem mesmo em seu interior (perspectiva que ainda considera uma 

separação de princípio entre os termos), uma vez que acreditamos que ambas, arte e 

sociedade, se constituem “na mesma cadência”, para usar a expressão da autora, ou 

através de “agenciamentos”, para usar o conceito de agência que já definimos. Ou seja, 

a arte é um fenômeno de natureza associativa, logo social e que é definida e definidora 

do que chamamos mais amplamente de “sociedade”. 

Um último ponto que gostaríamos de destacar, a partir desse texto, é o que trata 

do que é definido como “sociologia da dominação”, e o fazemos por considerar que esse 

tipo postura crítica marca uma parte considerável da produção historiográfica sobre o 

período republicano, ou sobre construção de memórias, sobretudo daquelas que 

estruturam sua análise a partir da idéia de “ideologia” – que já tivemos oportunidade de 

discutir no primeiro capítulo. Já nos posicionamos sobre essa perspectiva nos outros 

capítulos, mas seria interessante aqui não perder a oportunidade de uma sistematização 

tão precisa. 

Segundo a autora, se por um lado esse tipo de visão se mostra sempre pronta (e 

aí está a sua força e razão de existir), a desmistificar, a denunciar, a desvelar 

desigualdades que estariam “por trás” de determinadas práticas-discurso, por outro, 

costuma revela as suas imensas limitações em perceber as interdependências, isto é, as 

relações entre os atores que compõem essas redes (artistas, quadros, instituições, crítica, 

etc.). E ressalta: 

 

É preciso mudar o paradigma sociológico e, abandonando a denúncia 
das relações de dominação, observar as relações de interdependência, 

para compreender quanto, sobretudo em arte, o reconhecimento 

recíproco é um requisito fundamental da vida em sociedade, e pode ser 

exercido sem ser redutível à relação de força ou à “violência simbólica”, 
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que condena os “ilegítimos ao ressentimento e os “legítimos” à 

culpabilidade (grifo meu) (Heinich, 2008; 106).
286

 

 

Esse tipo de orientação se mostra assim limitadora justamente por restringir as 

nossas possibilidades analíticas, uma vez que reduz redes possíveis de associações a um 

simples princípio de dominação, ou de legitimação, que pode até mesmo fazer com que 

não levemos em consideração redes de dominação, mesmo quando elas em tese são 

consideradas. Como bem observa Heinich, palavras como “legitimidade”, “distinção” e 

“dominação” tem imensa validade num mundo unidirecional, no qual impera o 

raciocínio por binômios que se opõem ou que opõem, de um lado, o Estado e as elites, e 

de outro, o povo (que às vezes se confunde com “o social”) em termos como, legítimo e 

ilegítimo, distinto e vulgar, dominante e dominado (Heinich, 2008; 115-116). Assim, o 

foco da análise se baseia em estruturas hierárquicas e parece dar pouca atenção às 

interações efetivas que, sem dúvida, são muito mais complexas que a redução a uma 

relação de forças entre dominantes e dominados. 

Observemos como, através da adoção da perspectiva sociológica que pensa a 

arte “como” sociedade, e procura se deter nas redes de relações, e não em princípios 

ordenadores externos (sintetizados na idéia de “contexto”), que explicariam a arte num 

simples sistema de causas e efeitos, faz com que nos distanciemos, por princípio, das 

limitações que identificamos como inerentes ao que foi aqui denominado de “sociologia 

da dominação”   

Assim, quando tomamos o quadro que Parreiras pinta para o Governo do Estado 

do Rio Grande do Norte como objeto de análise, não queremos vê-lo como instrumento 

de legitimação de um poder ou de um grupo; não queremos vê-lo como uma imposição 

simbólica cujo sentido oculto – e que caberia ao historiador “revelar” – seria o de 

legitimar uma dominação; não queremos denunciá-lo como elemento de uma memória 

fabricada (pois, como vimos no primeiro capítulo, toda memória o é); não queremos, 

por fim, enxergá-lo como mera representação, discurso ideológico que visa mascarar a 

realidade. Não. Pensando-o a partir de uma rede de relações nas quais ele se torna 

                                                             
286 A esse propósito, nos alerta Stengers “O poder, quando lhe ocorre um 'p' maiúsculo, transforma o 

rizoma em árvore: cada ramo 'se explica'  por sua relação com o outro, mais próximo do tronco ou mesmo 

das raízes, ou seja, do lugar – ocupado por uma 'lógica'  senão por atores – a partir do qual todo o resto 

pode ser denunciado como fantoche, agindo além de suas intenções e de seus  projetos. (Stengers, 

2002:151). Por fim, observemos também como a proposta de Heinich pode ser articulada com as 

formulações de Bruno Latour e de Michel Serres sobre o “pensamento crítico”.  
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possível, queremos vê-lo antes de tudo como um objeto, como algo que mobiliza 

recursos e que se constitui de recursos, como algo que, enquanto objeto, enquanto “arte-

fato”, já é relação, e, portanto, já é social; queremos entender o porquê dele se constituir 

num elemento da fabricação dessa memória específica; e ainda pensando-o como um 

objeto em particular, como um fato, como uma ação, como um evento, queremos pensar 

nas condições ou nos condicionantes que possibilitam a sua existência (recursos, autor, 

gênero, encomenda, composição etc.), que para nós são elementos das relações que 

estudamos, e não defeitos, problemas ou imprecisões de uma relação mediada ou 

filtrada com a realidade – como se está existisse para além das relações. 

No final das contas a intenção foi de situar um pouco mais precisamente a nossa 

perspectiva filosófica em relação ao nosso objeto, ao mesmo tempo em que tentamos 

reforçar de forma mais incisiva o nosso argumento.  

Dando prosseguimento às nossas discussões, depois de, no último tópico, termos 

analisado brevemente alguns elementos do que definimos como iconosfera dos quadros 

históricos de Parreiras (no qual o Julgamento de Miguelinho se insere), pretendemos 

agora fazer uma excursão por um campo sem o qual ficaria difícil ou no mínimo 

insatisfatório falar de pintura histórica. Referimo-nos aqui ao campo da arte neoclássica, 

à qual tivemos oportunidades de fazer referências em alguns momentos quando 

analisávamos as obras que tomamos como significativas da nossa iconosfera. 

Pretendemos com essa excursão fornecer mais elementos para que possamos pensar 

especificamente a composição da obra que vamos analisar, fornecendo mais que 

exemplos, ingredientes, soluções desse “saber-fazer” da experiência neoclássica que 

vamos poder identificar em o Julgamento de Miguelinho. 

 

A arte neoclássica: elementos de um saber-fazer 

 Quando falamos em arte neoclássica é difícil não tropeçar num certa imagem 

que a esta foi imputada de modelo frio vinculado à legitimação e ao autoritarismo de 

Estados. E é evidente que esse preconceito não é à toa, dado que na experiência que nos 

é mais próxima do regime nazista, por exemplo, que não por um acaso se inspirando no 

apogeu da Academia Francesa de Artes, sob o mecenato de Napoleão, adotou os 

elementos da estrutura neoclássica para construir o que seria um “estilo nacional”; 
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exemplo que foi seguido, guardadas algumas proporções, nos regimes de Mussolini na 

Itália, de Stálin na Rússia e de Ceausescu na Romênia. Essas associações entre regimes 

autoritários e esse estilo de pintura foi o que acabou por dar ao neoclassicismo um lugar 

não muito prestigiado na literatura mais contemporânea (Schwarcz, 2008; 54). 

 Todavia, assim como em todo (pré) conceito, as associações aqui tem uma base 

argumentativa muito fraca, uma vez que, o fato do um dado modelo de pintura 

(entendido como instrumento) ter servido aos propósitos de um dado regime 

(contribuindo para sua construção), não implica reduzir um termo a outro. Assim, para 

além das pechas de “frio” e “acadêmico”, que por si só não nos dizem muita coisa, é 

necessário que tentemos entender um pouco sobre esse movimento, para que possamos, 

para além de uma “sociologia da dominação”, superar compreensões demasiado 

simplistas e multiplicar as relações na análise do nosso objeto nesse capítulo. 

 O movimento neoclássico terá como palco privilegiado a França entre os séculos 

XVIII e XIX, e como eixo principal dessa escola (o que justificará, inclusive, sua 

designação),
287

 teremos o retorno à Antiguidade e ao passado clássico, nomeadamente 

aquele dominado pelas influências de Poussin, Rembrandt, Rubens e Rafael –  nos quais 

se buscava inspiração. Esse retorno às virtudes da Antiguidade, ou à busca de virtudes 

na Antiguidade, estava atrelado a uma outra marca desse movimento, que era a 

contraposição ao que era considerado como excessos do barroco e do rococó, 

associados a uma mentalidade indisciplinada e superficial, que se identificava com a 

Corte francesa, e que se expressava nas obras de pintores como Watteau, Boucher e 

Fragonard.
288

 

 Segundo o crítico de arte Walter Friedlaender, essa oposição entre o estilo 

neoclássico e o predecessor barroco, é uma espécie de reedição de um conflito mais 

antigo que opunha, de um lado, um modelo que ele chama de “racional” e, do outro, 

uma perspectiva” irracional”; oposição que, de certa forma, teria marcado o 

desenvolvimento da arte francesa desde pelo menos o século XVII. 

                                                             
287 O termo “neoclassicismo” só aparece mesmo no século XIX, e já como uma conotação pejorativa. Até 
então, e é interessante observar que o “o movimento era conhecido como „estilo verdadeiro ou correto‟ 

por referência à oposição que fazia ao rococó e ao barroco, e por referência à sua pretensão de se 

constituir num novo Renascimento” (Schwarcz, 2008; 55).  
288 A grande referência do neoclassicismo teria sido a obra do alemão Johann Joachim Winckelmann, 

sobretudo a Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, 

traduzida para o português como “Reflexões sobre a arte antiga”. WINCKELMANN, Johann Joachim. 

Reflexões sobre a arte antiga. Estudo introdutório de Gerd A. Bornheim. Trad. De Herbert Caro e 

Leonardo Tochtrop. Porto Alegre: Movimento, 1975.  
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A arte francesa se desenvolve a partir do conflito desses opostos, do 
predomínio exercido alternadamente por uma ou outra tendência [...] 

[E] Embora as discussões se relacionassem, aparentemente, às questões 

técnicas e visuais – desenho versus cor, placidez versus movimento, 

ação concentrada em figuras versus dispersão de figuras –, a verdadeira 
batalha era entre disciplina e moral, de um lado, e, de outro, 

afrouxamento amoral das normas e irracionalismo subjetivo 

(Friedlaender, 2001; 15-16). 

  

Contudo, embora considere que o movimento desde o século XVII tenha se dado 

por uma certa alternância desses modelos, reconhece que o modelo racionalista marcado 

por um viés moralizante acabou marcando muito mais a pintura francesa, não só dentro 

de sua tradição, como também se pensada em relação a outros países europeus. Essa 

perspectiva, que teria seu maior referencial no início do século XVII na obra de Nicolas 

Poussin (1594-1665), se fundava numa composição de conteúdo ético e didático. 

O que os franceses chamavam então de grande goût (grande gosto) se 

caracterizava pela união entre “razão” e “moralidade didática”, que não por acaso 

constituíam o méthode classique, entre cujos representantes estavam Poussin, na 

pintura, Corneille, na literatura e Descartes, como teórico racionalista (Friedlaender, 

2001; 13). Será então esse método clássico que vai fornecer as bases para o 

desenvolvimento posterior da pintura francesa. Dele, os artistas que vão integrar o 

movimento neoclássico, que poderíamos chamar de “neoproussiano”, vão retirar sua 

maior inspiração. 

O movimento que começa a surgir no século XVIII tem, entretanto, suas 

especificidades. Antes de tudo não era um movimento que se restringia à esfera 

artística, mas que pretendia abarcar todos os aspectos da vida, da política à família, e 

pela forma como se valia da herança da Antiguidade se constituía, em larga medida, 

acima de tudo numa questão moral; uma vez que na história, na literatura e na arte 

antigas o que iam buscar (ou construir) eram regras e exemplos que pudessem servir de 

modelos para pautar novas condutas, ou seja, a partir das soluções formais da arte grega 

e romana, o que se visava extrair era uma espécie o valor ético. No final das contas, era 

necessário que essa arte racional e lógica, despertasse emoções puras e moralmente 

elevadas. 
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Dentro dessa perspectiva se destacaria a figura do herói, associado ao 

virtuosismo. Mas este não é apenas aquele que realiza grandes proezas físicas ou cujos 

atributos físicos impressionam. Agora, antes de tudo, é alguém cujo corpo encarna um 

espírito pleno de virtudes e cujas realizações podem e devem servir como ideal, como 

exemplo de conduta e postura a serem seguidas. Exemplo de espírito elevado, 

equilíbrio, impavidez, dignidade e auto-sacrifício, esse era o ideal de herói da arte 

neoclássica (Friedlaender, 2001; 19).    

 Todo esse classicismo ético vai assumir, como já destacamos, um caráter 

eminentemente político e, ao lado da literatura e da filosofia moralizantes vão fornecer 

bases para o caminho que levará à Revolução, sendo este o último ponto que 

constaríamos de destacar em relação a esse movimento, a saber, a vinculação entre a 

arte e a política na qual se acomodou o fervor revolucionário a uma produção artística 

neoclássica consagrada ao Estado.  

Em termos mais específicos, essa pintura pode ser diferenciada, antes de tudo, 

por se enquadrar no campo da pintura histórica, que ocupava, pelo menos desde a 

criação da Academia Francesa, no reinado de Luis XIV,
289

 o topo da hierarquia 

acadêmica, uma vez que era considerada Le grand genere (Schwarcz, 2008; 73). Como 

bem define Cerdera, o gênero de pintura histórica, enquanto gênero de maior prestígio, 

poderia ser dividido em alegoria, mitologia e história, sendo essa última também 

subdividida em religiosa e política – como havia sido estabelecido pela Academia 

Francesa no século XVII. Mas entre todos esses, digamos, “tipos” de pintura histórica, 

que poderiam inclusive ser conciliados, havia um elemento unificador, que os 

percorreria transversalmente:  o fato de todos serem consideradas obras narrativas,
290

 

isto é, todos teriam suas composições baseadas em ações (Cerdera,2008; 9-10).    

                                                             
289 A Academia teria sido fundada pelo ministro de Luis XIV, Jean-Baptiste Coulbert, como parte de uma 

política maior de centralização que intentava trazer os artistas para o circulo de domínio mais estreito do 
soberano para que respondessem pela elevação, no campo das artes, do rei e de seu regime. 
290 “Ao longo da História da Arte ocidental, a narrativa sempre teve papel de destaque como elemento 

estruturador da obra. Na arte grega, um pintor de caracteres era considerado inferior a um pintor que 

sintetizasse toda uma gama de informações e, conseqüentemente, a um pintor que representasse uma 

ação. Essa situação se altera, a rigor, somente quando no século XIX a estrutura das academias e das 

escolas se desfaz, desestruturando a escala de gêneros na arte de uma vez por todas. Há, entretanto, 

aqueles que continuam a ver os gêneros dentro de uma hierarquia e, assim, implicitamente, no gênero 

histórico, um gênero de discurso pictórico que concentra mais possibilidades de significação do que, 

nesse sentido, uma paisagem [...]” (Cerdera, 2008;11). 
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Se o que era mais fundamental na pintura era a ação, a narrativa didática, logo 

sua composição precisava considerar algumas questões, por exemplo, de estrutura, que 

se pautavam nas novas exigências de simplicidade e de inteligibilidade em relação aos 

cenários. Fazia-se necessário que os cenários fossem compostos pelo mínino de figuras 

possível, e nesse ínterim, “Escorços, acessórios e quaisquer outros elementos que 

pudessem distrair o olhar do essencial da pintura – isto é, a ação – eram rigidamente 

evitados” (Friedlaenderm, 2001; 21). As cores também deveriam ser sóbrias; nos 

cenários, para que não sobressaíssem à ação, e na própria composição dos personagens, 

para passar uma idéia de austeridades, de simplicidade, e para compor a figura de um 

herói quase espartano; herói que, por sua vez, deveria ser robusto, bem definido e 

proporcionado de acordo com os padrões gregos e romanos, e que deveria encarnar uma 

atitude nobre, corajosa e abnegada. Todos esses elementos que marcam o que aqui 

estamos chamando de pintura neoclássica, vão encontrar seu ponto alto – o sobre essa 

questão parece haver unanimidade – na obra do pintor, não por acaso, o mais 

significativo desse movimento: Jacques-Louis David (1748-1825). 

Considerado uma espécie de arquétipo do gênero, não só por ter representado 

como nenhum outro o estilo, mas também pelo vínculo que através dele se estabeleceu 

entre a arte e o Estado, David acabou por resumir o que até aqui viemos considerando 

como uma geração de artistas que encarnaram o movimento neoclássico. De um lado, a 

crítica à superficialidade do rococó, tão em voga, de outro, um estilo que foi se 

desenvolvendo na simbiose entre o idealismo de Poussin e uma forte carga moral 

voltada para os propósitos daqueles que, contra o regime dos Bourbon, ansiavam por 

uma revolução. E mais do que qualquer outro ele também foi o símbolo do artista 

engajado politicamente, pois longe de limitar suas atividades ao campo das artes, 

participou ativamente da Revolução, aliando-se, inclusive, à sua ala mais radical, a 

extrema esquerda dos jacobinos sob o comando de Robespierre. Nomeado “artista 

oficial” do Governo Revolucionário, além dos quadros que pintava, desenhou trajes, 

cenários, organizou comemorações (Gombrich, 1999; 485) e criou mártires 

contemporâneos – como seu amigo Jean-Paul Marat, imortalizado no famoso quadro em 

que jaz assassinado em sua banheira. 

 Depois de ter participado tão ativamente da Revolução e de ter quase sido 

quilhotinado com os membros do seu grupo político, acabou por adotar de forma 

irrestrita o Império Napoleônico, no qual chegou a se tornar o pintor dileto de Bonaparte 
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(Schwarcz, 2008; 85). Mas não nos interessa aqui seguir mais adiante com esse 

personagem tão singular. Na verdade, o abordamos para que pudéssemos tomar uma de 

suas telas como significativa desse movimento, para que possa nos servir de base para 

algumas comparações que intentamos fazer na análise do nosso quadro. Seria ela: O 

juramento dos Horácios. 

Considerada por alguns como a “primeira obra-prima” do gênero (Farthing, 

2010; 261), é tida também como a mais emblemática das composições neoclássicas e, 

não por acaso, teve uma grande repercussão. Na verdade, a primeira obra de David a 

chamar a atenção da crítica teria sido “Belisário pedindo esmolas”, uma pintura com 

carga sentimental e tocante, na qual um famoso general romano, cego e abandonado em 

seu exílio, é reconhecido por um dos seus soldados no momento em que pedia esmolas. 

A tela foi particularmente elogiada porque contrariamente às composições repletas de 

figuras e ornamentos do estilo predecessor, nela havia uma sobriedade comovente 

através de uma composição a partir apenas quatro figuras (Friedlaenderm, 2001; 30-31). 

Todavia, nem de longe o efeito desse quadro se compararia àquele gerado pelos 

“Horácios”. David, em 1782, teria assistido a peça de teatro que encenava o “Horácio” 

de Cornélio (que, lembremos, era uma das grandes referências do classicismo, e que, 

portanto, atendia à necessidade de um estilo clássico e heróico), e teria ficado muito 

impressionado. Em 1785, a corte lhe encomendou uma cena histórica dos Horácios, o 

que lhe oferece uma oportunidade para explorar essa temática que unia a herança 

clássica romana a um episódio de afirmação patriótica.  

No intuito de evitar uma guerra entre romanos e albanos, os três Curiácios, de 

Alba, e os três Hoarácios, de Roma, enfrentaram-se numa batalha que decidiria o 

vencedor do conflito; e é Horácio, pai dos três guerreiros, que oferece os próprios filhos 

no que seria um sacrifício patriótico. Nesse ínterim, o amor ainda acentua a 

dramatização, uma vez que Camila, irmã dos Horácios, estava noiva de um dos 

guerreiros curiácios. Ao ver seu noivo morto após o combate, ela o chora publicamente, 

ato que, por ser considerado deslealdade, faz com que seu próprio irmão, o único 

sobrevivente, venha a assassiná-la. O velho Horácio então defende a atitude do filho em 

praça pública, alegando que este havia cumprido com seu dever patriótico (Schama, 

2010; 203). 
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A princípio, David levou adiante o propósito de pintar um quadro a partir da 

cena desse discurso, que o havia comovido, existindo sobre ele, inclusive, um desenho 

no qual o pai se posta diante do filho, enquanto o corpo da jovem jaz na escada. 

Contudo, logo abandona essa composição por não sentir ali, num retrato de um 

“discurso” que não poderia ser ouvido, a possibilidade de explorar as potencialidades 

morais e dramáticas de uma tal composição. Decidi assim pintar uma cena mais precisa, 

um momento anterior, o juramento dos Horácios, que seria baseado não na peça de 

Corneille, mas em uma história clássica do período. Para levar essa composição a cabo, 

embora tenha de imediato feito um esboço, David parte para Roma, convencido de que 

ali a obra sairia mais convincente e genuína (Friedlaenderm, 2001; 31-32).    

 

 

291 

A tela faz referência dessa forma a um episodio que haveria se passado em 

Roma, no despertar da República, quando os três Horácios, que aí são vistos à esquerda 

postados um atrás do outro e de perfil, dão um passo à frente, e prestam, em direção às 

                                                             
291 O Juramento dos Horácios – 1784 – óleo sobre tela – 3,30 x 4,25m – Museu do Louvre – Paris, 

França. 
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três espadas erguidas pelo seu pai, o juramento de defender a pátria e se sacrificar por 

ela. 

Depois de concluída em Roma a tela foi exposta já ali no ateliê de David, na 

Piazza del Popolo, e teria causado grande admiração. O mais notório pintor italiano de 

então, Pompeo Batoni, ao visitar o ateliê teria ficado encantado, e o próprio professor do 

artista, o pintor Joseph-Marie Vien, teria chegado a dizer que entre todas as suas obras 

(no caso, as de Vien), David seria a mais preciosa. E quando a obra finalmente foi 

exposta em Paris, em 1785, foi recebida com não menos entusiasmo. 

 

Todos os olhares voltaram-se para David, e de súbito toda uma geração 

viu no Horácios um bom presságio. Os críticos foram unânimes nos 
mais exagerados elogios; David foi chamado de “o Atleta” e “o 

Messias”; o quadro O juramento dos Horácios foi considerado “a mais 

bela pintura do século”, uma “maravilha”, falava-se da “revolução de 

David”. (Friedlaenderm, 2001; 33). 

  

Toda essa “sensação” causada por um único quadro,
292

 pode ser entendida na 

medida em que consideramos que, talvez pela primeira vez, a elevação de um 

sentimento patriótico tenha alcançado uma espécie de expressão ou concentração formal 

que respondia de forma precisa às exigências dos preceitos neoclássicos. Mas como? 

Detenhamo-nos brevemente na composição. 

Em primeiro lugar temos um tema inspirado nas referências da história antiga, 

clássica, no caso, romana, mas, como sabemos, uma das leis que preside a existência de 

um quadro, como objeto, é que ele precisa selecionar, assim como toda mensagem, 

determinados elementos, no caso, um determinado momento, e este não é um qualquer 

episódio, mas sim a ocasião de um juramento (que o próprio David considerou mais 

comovente), e essa é a ação. Como ela – a ação – é o elemento principal desse tipo de 

obra, que se caracteriza por ser narrativa, se fazer necessário realçá-la, e para tanto, com 

vimos, o cenário precisa fazer sua parte. Observemos então a composição deste no 

quadro: as cores são austeras, amenas, sóbrias, além dos assentos onde estão as 

mulheres (e das armas, obviamente), não existem quaisquer objetos que possam desviar 

a nossa atenção para o que mais importa ali, as paredes e os arcos nos passam uma idéia 

                                                             
292 Segundo Schama “[...] 60 mil pessoas se apinharam no Salon de 1785, de onde Juramento obscurecia 

todas as outras obras” (Schama, 2010;204). 
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de estrutura sólida, na qual não se encontram nenhum ornamento, e que se sustenta por 

um tipo de coluna o mais simples possível, ao estilo dórico.     

Sendo a ação o principal, detenhamo-nos sobre ela. Podemos dividir a 

composição em dois grupos, começando da direita para a esquerda, tendo a luz que vem 

do canto direito, como elemento que nos fornece o sentido da ação. No primeiro grupo 

de figuras, os jovens Horácios, juntos, manifestando a fraternidade masculina e 

patriótica, três, formando um só, dão um passo à frente e de braços estendidos prestam 

um juramento ao feixe de espadas erguido pela mão de seu pai. Seus corpos são 

precisamente bem proporcionados, robustos, músculos e veias retesados, tensos (o que 

confere certa dramaticidade à cena). No jovem Horácio que se apresenta em primeiro 

plano, temos a cabeça erguida em direção às espadas, ombros relaxados, corpo 

arqueado, pernas afastadas, todo ele, em sua forma-conteúdo é tensão e resolução – que 

faz muito sentido em se tratando de um juramento. Assim também é a figura de seu pai, 

na qual termina o primeiro grupo e na qual a carga dramática é concentrada, ocupando 

uma posição de centralidade. Se traçarmos retas perpendiculares na tela teremos como 

centro do quadro (para onde nossa atenção é direcionada), a mão esquerda do velho 

Horácio, que simbolizaria a união das três vontades, no feixe das três espadas. O ponto 

central é então o gesto, o gesto que conclama e que representa o juramento.
293

  

 

E o pai dirige o olhar par ao punho das espadas: a comunhão dos irmãos 

tem como núcleo o feixe de armas mortíferas santificadas pela mão 
paterna. O sagrado reside no dever guerreiro nesse grande teatro 

simbólico: o pai faz mais questão da vitória que da vida dos filhos, e já 

os três Horácios pertencem doravante apenas a seu juramento. A 
cerimônia em si adicionava uma dimensão moral que universalizava as 

relações humanas: um mundo heróico e verdadeiro (Schwarcz , 2008; 

87-88). 

  

A afirmação do ideai da pátria em detrimento dos valores familiares é aqui mais 

um elemento que reforça o apelo ou a comoção que se quer provocar a partir da idéia 

que se pretende afirmar (tivemos oportunidade de ver apelo semelhante quando nos 

detivemos sobre o quadro “José Peregrino”). Quanto ao tema, chegou-se a dizer “que 

                                                             
293 A disposição entre as mãos e o feixe de espadas forma ali um “X”, um centro para o qual a nossa 

atenção é direcionada. Percebamos que a lança, encostada à esquerda da tela, na parede, cortando 

diagonalmente os planos (o piso, a perna de um dos Horácios, a parede), teve o brilho da lâmina anulado 

pela sombra, para que nada ali, pudesse desviar a atenção do ponto central.  
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nunca antes se havia representado melhor o conflito entre o dever e o sentimento” 

(Mirabent, 1991; 50). Contudo ainda existe mais um grupo nessa composição, e sua 

função, basicamente, será a de ressaltar, por contraste, os atributos do primeiro. 

Diferente do primeiro grupo, composto essencialmente por linhas retas, esse segundo se 

caracteriza por curvas, expressando a fragilidade e doçura feminina. Dando ainda mais 

destaque à virilidade masculina, resoluta e heróica, no lado esquerdo, temos essas 

figuras praticamente desfalecidas, no lado direito. 

 

Sabina, a moça de azul e marrom, sentada numa cadeira coberta por 

mais um pano cor de sangue, é a irmão dos Curiácios casada com um 

dos Horácios. Ela chora com a certeza de que inevitavelmente perderá o 

marido, o irmão ou os dois. A seu lado, Camila (de branco virginal) 

antevê a morte do noivo. Ambas estão fadadas ao sofrimento por 

lealdades divididas, corações partidos. Uma terceira mulher, uma ama, 

segura os dois meninos (Schama, 2010; 203-204) 

 

Figuras sentadas, cabeças reclinadas, semblantes tristes (diante de um mau 

destino que parecia se anunciar no juramento que testemunhavam), corpos curvados, 

ombros retraídos, membros que parecem não suportar o próprio peso, as duas mulheres, 

no primeiro plano, são arquétipos da desolação, da fragilidade, e suas formas trazem a 

idéia de desistência, de entrega. E para aumentar a carga dramática, a ama ampara as 

duas crianças, futuros órfãos, futuras vítimas dos sacrifícios patrióticos, ou talvez as 

duas coisas. 

Todos esses elementos cumprem, na tela, a função precisa que é de ressaltar, 

como já dissemos, o grupo principal (onde se passa a ação) por contraste, uma vez que a 

força moral presente na atitude viril, corajosa, patriótica, abnegada, enfim, heróica da 

cena, tem seus atributos realçados quando posta ao lado de uma atitude que se lhe 

contrapõe.
294

 E assim é que essa composição cria, constrói, compõe esse ideal, tão bem 

reconhecido quando da sua exposição, um ideal no qual se vê “[...] um heroísmo 

espartano e romano, mesclado á mais sublime virtude cívica” (Friedlaenderm, 2001; 

34).  

                                                             
294 Ver “Anexo F”. 
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Com esse exemplo intentamos fechar aqui esse tópico, mas antes gostaríamos de 

fazer algumas considerações, para que fique claro como e porque defendemos a 

presença desse tópico nesse texto. 

Tendo em vista que os ideais a Revolução Francesa (ora os mais radicais ora os 

mais conservadores) serviram de inspiração para a construção dos ideais do regime 

republicano do Brasil, e que no percurso da formação independente de Antônio 

Parreiras, ele sem dúvida teve contato com as obras do movimento neoclássico, a 

intenção que quisemos alcançar aqui nesse tópico foi fornecer elementos que pudessem 

nos auxiliar na análise das obras de Parreiras, dentro do gênero de pintura história, e que 

se direcionassem obviamente para o quadro que se constitui no nosso objeto 

privilegiado aqui. Nesse sentido, a idéia foi entender a pintura neoclássica como uma 

“arte” (no sentido mais estrito de “técnica”), ou seja, um “saber-fazer”
295

 particular que 

respondeu a determinadas exigências e cujos elementos ou soluções, respondendo agora 

a necessidades semelhantes e distintas, acreditamos poder encontrar no quadro 

Julgamento de Frei Miguelinho.
296

 

Depois de um percurso relativamente longo desde a última vez em que nos 

referimos mais diretamente a esta tela, é ora de voltar para essa obra que foi nosso ponto 

de partida nesse capítulo e que, em grande medida, foi o que justificou toda a nossa 

discussão até o presente momento. Nossa missão agora é nos concertar numa análise 

mais detida do quadro, na esperança que aqui todo o caminho faça sentido. 

 

 

                                                             
295 Quando propomos olhar para a arte neoclássica como um “saber-fazer”, estamos querendo deixar claro 

uma dada concepção mais geral de “técnica” como “empiricização” do tempo (Santos,14-15), na qual não 

se pode distinguir “forma” de “conteúdo”. Ou seja, o sentido ou o valor simbólico ali veiculado nas 

pinturas é inseparável do procedimento que lhe dá sentido, que proporciona seu significado. Nesse 

sentido, a pintura precisa ser considerada ao mesmo tempo simbólica e material, uma vez que, como bem 

coloca Maia, “em todo fazer há um saber-fazer” (Maia, 2009b;22). Se as soluções ou ferramentas 

neoclássicas poderiam ser tomadas como eminentemente “formais” (cenário, cores, composição, luz, 

contraste de cores e de formas etc), são, todavia, a composição desses elementos que carregam os sentidos 
que lhe caracterizam. 
296 Acreditamos que os parâmetros da pintura neoclássica e a carga moral que ela carrega, dentro do 

campo da pintura história, se transformaram num instrumento que participou redes de relações que 

extrapolam a mera associação com o ambiente da França durante a Revolução, no século XVIII. Como 

bem destacou Schwarcz, “Por causa da abrangência dos conceitos envolvidos, o movimento variou de 

país para país. Na Inglaterra, ele acompanhou a Regência; na França, o monumental Império; na 

Alemanha, o Biedermeier; na Escandinávia, o período gustaviano, e nos Estados Unidos emergiu como 

estilo federal. As assinaturas nacionais eram diferentes, mas em comum havia a idéia do retorno à moral 

presente na arte antiga – fosse ela egípcia, grega ou romana – ou na natureza (2008; 58-59). 
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O Quadro 

 

O que se obtém por accaso em uma obra de arte – não tem valor algum [...] 

(A.Parreiras. Salgueiro; 70) 

 

“Um quadro nunca deve terminar entre os paralelos de sua moldura [...]”, com essas 

palavras, que usamos como epígrafe desse capítulo, Parreiras, em um de seus 

manuscritos,
297

 conclui uma reflexão que se iniciara em considerações sobre a 

importância da durabilidade das pinturas. Dizia ele que é de suma importância se 

preocupar com os materiais e os procedimentos que se aplicam numa obra de arte, uma 

vez que esta pode ser tornar de inestimável valor – e que para além de um valor artístico 

tem antes de tudo um valor material. 

 Como um artista jamais poderia, segundo ele, dimensionar o valor que um 

trabalho seu poderia alcançar, se fazia assim necessário atentar para a durabilidade de 

suas produções, e isso não só se aplicava a trabalhos acabados, mas também aos 

esboços e croquis – comumente menosprezados. Dizia ele, 

 

O público porem não vê nesses trabalhos sinão uma coisa inacabada – 

imperfeita [...] É que para ele tudo quanto pode dizer uma pintura está 

dentro [*] da moldura que a enquadra – fora dela não vê nada mais, e é 

justamente onde mais há que ver sentir... se ele se identifica com o 

artista. A cúpula de uma árvore que não vê – sugere um céu infinito... 

  

É então nessa ocasião que surge a frase da nossa epígrafe. Sigamos então o 

conselho do próprio Parreiras e tentemos analisar outras dimensões a partir de sua tela, 

onde mas se há que se “ver sentir”, uma vez que nos consideramos identificados com o 

artista. E quem sabe talvez no final das contas possamos resumir toda a nossa discussão 

nesse momento ao um esforço de ver a pintura para além da moldura que a encerra, de 

vislumbrar para além da copa da árvore, um céu infinito. 

                                                             
297 Parreiras, Apud. Salgueiro, 2000; 61-62. 
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 Comecemos assim a discutir os aspectos da composição da tela a partir dos 

croquis e esboços que foram elaborados por Parreiras. Como já colocamos em outro 

momento, desde o primeiro croquis, a ideia era a de representar a cena do julgamento de 

Miguelinho. Retomemos a princípio este primeiro croquis apresentado pelo artista no 

dia em que assina a encomenda com o Governo do Estado e concede a entrevista que já 

tivemos ocasião de discutir. 

Diante desse primeiro esboço temos os aspectos mais rudimentares da 

composição. Por exemplo, observamos que desde o principio o episódio selecionado 

enquanto momento da ação mais dramática e comovente foi o do julgamento. Episódio 

que, aliás, como vimos ao longo do trabalho, se constituiu num momento emblemático 

no conjunto das referências à Revolução de 1817, no processo mais amplo de 

construção de uma memória republicana que dialoga com a figura de Miguelinho. A 

composição é bem simples: num cenário bastante sóbrio de contornos, um fundo 

luminoso à direita, destacando a figura do Conde dos Arcos, dá direção ao sentido na 

ação. Abaixo, rodeada somente pelos juízes e pelo escrivão, centralizada, a figura de 

Miguelinho profere a famosa resposta.  O que nos importa mais aqui nesse primeiro 

momento é, justamente, a construção da figura desse herói.  

Mesmo sabendo que esse primeiro desenho tinha apenas a intenção de se 

constituir num estudo para a composição geral, é interessante perceber, como o próprio 

Parreiras na entrevista fez questão de colocar que a figura principal nesse croquis é por 

demais “arrogante”. Ocupando uma posição de destaque em primeiro plano, a figura se 

apresente demasiadamente arqueada, a cabeça empinada, encarando a autoridade 

representada pelo Conde, traz uma 

expressão quase agressiva, e os 

dedos, tanto da mão direita quanto 

da esquerda, em riste, apontando 

para si mesmo e para os papéis, 

completam em traços a feitura de 

um tipo no mínimo insolente. 

 Denis Diderot, um dos 

primeiros críticos de arte 

conhecidos da história ocidental, e 
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que exercia os primórdios dessa função nas exposições dos salões franceses, no século 

XVIII (e que reconhecera os méritos de David), em seus “Ensaios sobre a pintura”, ao 

considerar sobre a “expressão”, bem dizia que esta “é geralmente a imagem de um 

sentimento” e que “uma imaginação fértil de pintor é uma coleção imensa de todas essas 

expressões” (Diderot, 1993; 83-84). Parreiras de certo que não ignorava esse fato e, em 

relação à imagem de Miguelinho no quadro, buscava alcançar um ideal que segundo ele 

estava na história, da figura de “um verdadeiro apostolo, com a expressão calma de 

quem soffre com resignação o sacrifício de ser victima de seus ideaes.”
298

 E essa 

intenção foi experimentada num segundo esboço. 

299
 

 Nesse segundo estudo temos modificações significativas. A base do cenário é 

praticamente a mesma, mas as figuras agora estão mais agrupadas, sobretudo os juízes 

que agora se encontram todos sobre o mesmo estrado, e, percebamos, foi acrescido um 

                                                             
298  Revista de Ensino, 1917;05. 
299 Croquis para Julgamento de Frei Miguelinho, 1917. Carvão sobre papel, 75X127 cm, assinado, datado 

e localizado (Paris). Coleção particular, Rio de Janeiro.In: LEVY, Carlos Roberto Maciel. Antônio 

Parreiras: pintor de paisagem, gênero e história. Rio de Janeiro: Pinakotehke, 1981. p. 48. 
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outro grupo (à direita da imagem), o dos outros homens que estavam sendo julgados e 

que, segundo a documentação consultada por Parreiras, estavam presentes na ocasião da 

condenação de Miguelinho. Reparemos por um momento na nova figura do Frei. Muito 

diferente do primeiro estudo, essa nos passa outras impressões, ou como diria Diderot; 

suas expressões nos transmitem outros sentimentos: a cabeça levemente reclinada, 

marcada por uma expressão quase submissa, parece não encarar a autoridade do Conde 

que se projeta sobre ele, mas sim mirar o escrivão, que se apresenta visivelmente 

assustado com a resposta do Frei. O corpo deste também está levemente curvado no 

sentido de ter o peito retraído. O braço direito que aponta para os papéis, parece se 

estender timidamente e quase não toca a superfície, já o braço esquerdo, que chama para 

si a responsabilidade pelas assinaturas, também o parece fazer de forma hesitante, ainda 

colado ao corpo e com a mão não tocando o próprio peito.  

 Se a intenção era desfazer uma certa arrogância que se expressava no primeiro 

estudo, agora o conjunto dos elementos da figura que acabamos de observar nos dão 

uma impressão por demais submissa, contraída e hesitante o que, também à sua medida, 

não condizia com a idéia de afirmação heróica, de convicção abnegada em um ideal que 

se pretendia veicular. De fato, essa figura ainda não se encontrava em condições que 

representar os ideais de um herói e mártir republicano. É aí que nos encaminhamos para 

o terceiro estudo. 
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300
 

Apesar de termos aqui um estudo formado basicamente por contornos, esse 

terceiro é o que se apresenta como sendo o mais bem definido. A distribuição das 

figuras é praticamente a mesma do segundo, mas com relação ao cenário temos algumas 

pequenas experimentações, como contornos nas paredes e na borda do estrado onde se 

encontram os juízes, sem falar na fina cortina que cobre a janela ao fundo; contudo, 

como teremos a oportunidade de observar, esses ornamentos serão notadamente 

descartados na composição definitiva.
301

 Direcionemo-nos ao que nos interessa mais 

nesse momento, que é a figura mais importante da composição e em relação a qual o 

artista vem tentando alcançar um dado ideal.  

 Em relação às duas que lhe antecedem, essa terceira figura nos parece estar 

muito mais equilibrada. Percebamos a princípio que a cabeça, mais bem proporcionada 

e definida em relação às feições que Parreiras pesquisara sobre o Frei (o que veremos 

                                                             
300

 Frei Miguelinho, desenho de Antônio Parreiras, século XX, p&b, 13,0 x 19,0 cm (F(AP)IV-751) 

(Acervo do Museu Antônio Parreiras). 
301

 Interessante observar a relação com os adornos, como discutimos dentro dos termos da pintura 

neoclássica. Parreira chega a considerá-los, mas depois os abandona, provavelmente em função de que 

eles poderiam desviar – mesmo que levemente –  a atenção da ação principal do quadro. 
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mais adiante), se encontra num ponto de equilíbrio entre as outras duas, numa posição 

intermediária, mas que, ao mesmo tempo ainda se encontra em condições de mirar a 

autoridade que lhe interroga e insinua. A sua postura é ereta, levemente arqueada (com 

uma sutil projeção do quadril) e com as pernas ligeiramente abertas; o angulo de seus 

ombros denotam relaxamento, convicção, tranqüilidade, segurança. Atentemos para 

seus braços e mãos: o braço direito bem estendido finda na mão com o dedo em riste 

que toca o papel com convicção (como no primeiro croquis); o braço esquerdo, colado 

ao corpo, finda na mão aberta que placidamente repousa sobre o peito, no gesto que 

assume a responsabilidade (semelhante ao segundo estudo). O que temos assim é o 

resultado de um equilíbrio alcançado ao longo dos estudos (que servem, entre outras 

coisas, justamente, para experimentar disposições e expressões). Essa terceira figura 

parece então representar melhor a idéia do herói e mártir digno, apostólico, que se 

sacrifica pelos ideais que defende – tanto que ela é a escolhida para compor a figura 

definitiva.
302

 Entretanto, diante desse último estudo temos ainda a oportunidade de tratar 

de mais dois pontos que se mostraram significativos ao longo desse capítulo na 

composição desse tipo obra: A ingerência do Instituto Histórico, e a pesquisa histórica 

para a composição dos personagens principais. Esse segundo ponto, por sua vez, vai nos 

levar à defesa da hipótese da iniciativa de Parreiras em relação a esta encomenda, que 

como tivemos oportunidade de observar em relação a outros trabalhos, era uma prática 

comum sua.   

 Como descriminava a cláusula II do contrato desse quadro, como já destacamos, 

a execução definitiva só poderia se dar mediante o envio de outro croquis para que 

sobre este se deliberasse e se propusesse os devidos ajustes. Pois bem, no dia 15 de 

dezembro de 1917, em telegrama, o Governador do Estado, Joaquim Ferreira Chaves, 

remete ao Presidente do Instituto Histórico e Geográfico um ofício, contento um 

memorial acompanhado de croquis (entre os quais acreditamos que estaria esse 

terceiro), que haviam sido enviados pelo artista de Paris, para que uma comissão ali 

eleita aprovasse os mesmo dando o aval para a execução definitiva da obra. 

 A 30 de dezembro desse mesmo ano, a comissão eleita pelo Instituto remete ao 

governo um pequeno relatório com seu devido parecer.
303

 Nesse relatório a avaliação 

                                                             
302

 Podemos observar mais detalhadamente o processo de construção no “Anexo G”. 
303 Nessa comissão constavam, além do Presidente na ocasião Vicente de Lemos e como relator Manoel 

Dantas, os membros, José Theotonio Freire, Luis Tavares de Lyra e Nestor dos Santos Lima. 
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geral do material que Parreiras enviara de Paris, era bem positiva e, particularmente em 

relação à figura de Miguelinho (a qual acompanhamos parte do processo de 

composição), certamente houve por parte da comissão um reconhecimento em relação à 

expressão alcançada pelo artista: 

 

A delineação do quadro obedece a verdade histórica, podendo ver-se 

dos traços esboçados que a figura de Miguelinho exprimirá a “doçura 

evangélica da sua physionomia, onde transluzia a calma tranqüila da sua 

consciência” que, no dizer de um chronista da época, tanto espantou os 
juízes que julgaram o heroe riograndense.

304
 

 

 A essas observações, seguem a indicação de duas alterações, que visavam 

adequar o quadro à “verdade histórica.” A primeira dizia respeito ao número de juízes 

que deveria figurar na composição. Segundo a comissão, “a sentença condemnatoria de 

Frei Miguelinho, conforme o documento transcrito nos “Traços Biograficos do P. 

Miguel Joaquim de Almeida e Castro”, por Manoel Dantas, [teria sido] assinada por dez 

juízes [...]”.
305

 E realmente, excetuando o primeiro estudo, se voltarmos para os dois 

últimos sobre os quais nos detivemos, vamos poder contar apenas nove juízes, incluindo 

o Conde dos Arcos. A segunda alteração se referia à fisionomia de dois dos outros 

julgados, especificamente, de Manoel José Pereira Caldas e Bernardo Luiz Ferreira 

Portugal que, por serem, segundo a documentação, sexagenários, deveriam ter feições 

condizentes, devendo o primeiro em particular parecer mais velho, uma vez que 

segundo a sentença este teria sido absolvido “em attenção á sua decrepitude”.
306

 

 Em carta, data de três de março de 1918, Parreiras remeterá ao Governo do 

Estado uma resposta às indicações do parecer. Na carta, afirma que acatará as alterações 

sugeridas e faz questão de acrescentar que essas são de fácil realização.
307

 Com relação 

ao número dos juízes, declara que, nos documentos que consultara não havia encontrado 
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 Rev. IHGRN, vol XVII, n°1 e 2, 1919; 172. 
305 No referido parecer enumeram-se os juízes a partir do documento transcrito por Dantas: “Henrique de 

Mello Coutinho de Vilhena, relator. - Manoel Pedro de Freitas Guimarães, major. – Manoel Gonsalves da 

Cunha, major. – José Antônio de Mattos, tenente-coronel. – Manoel Fernandes da Silva, tenente-coronel. 

– Antonio Fructuoso de Menezes Doeia, coronel. – Felisberto Caldeira Brant Pontes, brigadeiro. – 

Manoel Joaquim de Mattos, brigadeiro de legião. – D. Marcos, Conde dos Arcos, general”.  Referência 
documento revist, pp 172-173 
306 Rev. IHGRN. N°. 1, v. XVII, ano 1919; 173. 
307 Ver soluções no “Anexo H”. 
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senão nove como membros do tribunal que havia julgado Miguelinho – incluindo aí 

entre eles, o Conde dos Arcos. Contudo, afirma: 

 

Uma vez [...] que o Instituto Histórico do Rio Grande do Norte affirma 

terem sido dez esses juízes, inclusive o Conde dos Arcos, e dessa 
alteração assume a responsabilidade, introduzirei mais uma figura na 

composição, pondo-me a salvo de toda a crítica, que mais tarde, 

porventura, possa apparecer a este respeito.
308

 

 

 Diante dessas citações fica bastante clara para nós como se deu a participação do 

Instituto Histórico e Geográfico na composição desse quadro, e como, como bem 

colocou Parreiras, era a base documental veiculada por essa instituição que se 

responsabilizava pela “veracidade histórica” da imagem apresentada. 

 Por falar em “veracidade histórica”, vamos agora para o segundo ponto que 

destacamos anteriormente, ou seja, o que se refere à composição da fisionomia de Frei 

Miguelinho.  

 Como pudemos observar na entrevista concedida por Parreiras, que 

apresentamos no segundo tópico desse capítulo, a busca por uma maior verossimilhança 

pôde ser percebida, entre outros aspectos, pelo trabalho de pesquisa realizado pelo 

artista no intuito de compor uma fisionomia o mais aproximada possível com a do 

“homem histórico”. Se nos recordarmos bem, ele afirmava ter conseguido alguns 

elementos para a composição das feições, pois, mesmo que até o momento não tivesse 

encontrado nenhuma gravura do Frei, obtivera informações de que os traços na família 

deste não variavam muito e por isso iria baseá-los em de seus familiares. 

 Como havíamos sugerido, o fato de Parreiras, já na ocasião da entrevista ter 

afirmado que vinha fazendo esses estudos, era um indício forte de que a idéia da 

composição era anterior à assinatura do contrato. Mas antes quanto?  

Ao longo desse capítulo foi indicada por algumas vezes a possibilidade, no caso 

da encomenda junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da tela ter sido 

proposta pelo próprio Parreiras. Destacamos em alguns momentos que era prática sua 

proceder dessa forma. O exemplo dos quadros históricos que pintou é revelador nesse 
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 Rev. IHGRN. N°. 1, v. XVII, ano 1919;175. 
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sentido. Como vimos, costumava viajar para realizar exposições e aproveitava essas 

ocasiões para propor e convencer os governantes da conveniência de telas históricas, 

como aconteceu, por exemplo, com o quadro “Prisão de Tiradentes”. Nesse sentido, em 

algumas ocasiões, por conta própria, se punha a realizar estudos para essas telas, estudos 

esses que serviam de amostras para embasar seus argumentos. 

 Com relação ao quadro de Miguelinho, em particular, a partir dos dados que 

levantamos, pudemos lançar a hipótese de que tenha acontecido algo semelhante. Senão 

vejamos: em primeiro lugar, como pudemos observar na primeira nota na imprensa que 

dá notícia da presença do pintor fluminense na capital do Estado, não há nenhuma 

menção a algum contrato ou trabalho que ele viria realizar por aqui e, como dissemos, 

se levamos em consideração que a nota foi publicada no jornal oficial do governo, era 

de se esperar que houvesse alguma menção. O único motivo aferido na nota seria que o 

pintor desejava conhecer a terra que visitava. 

 Se atentarmos para entrevista que é concedida antes de sua partida, no mesmo 

dia em que assina o contrato (o que também é um indício interessante, pois, na capital já 

há pelo menos uma semana, sua partida se dá imediatamente após a assinatura da 

encomenda), vamos identificar alguns elementos importantes que atestam que a ideia 

para a feitura da tela, tenha ela partido de quem for, é anterior ao dia 27 daquele ano. 

Primeiramente o artista já na ocasião tinha um desenho, um croquis, pronto para que 

fosse tomado como base. Certamente, pode-se objetar que isso não é indício suficiente, 

pois, embora esse tipo de composição exigisse uma pesquisa prévia, seria algo que 

poderia ser feito rapidamente por alguém que fosse versado no desenho. Contudo, ao se 

referir à figura de Miguelinho, como vimos, o artista afirma que já havia reunido 

elementos para a composição de sua fisionomia, já havia tentado, sem sucesso, 

encontrar alguma gravura referente ao frei, e já estava de posse do retrato de um 

indivíduo de sua família, em relação à qual, afirma, as feições não mudavam muito. 

 Nesse momento certamente temos indicações de que os elementos da 

composição já vinham sendo trabalhados antes da assinatura da encomenda, o que, 

como vimos, era algo perfeitamente comum na relação de Parreiras com o seu trabalho. 

E aqui repetimos a pergunta: Antes quando? Aí é que entra a elemento mais 

interessante, que ainda não fora mencionado.  
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 No decorrer da pesquisa, quando a hipótese de que Parreiras tinha um papel mais 

significativo do que parecia indicar o contrato de encomenda de um quadro por um 

Governo de Estado, ao caminhar pelas dependências do IHGRN, mais especificamente 

no local onde se encontra o armário 

de vidro com a estola de Frei 

Miguelinho, deparei-me, próximo a 

uma janela, com um pequeno 

quadro (37x45cm). Nele, o perfil de 

um senhor idoso que de imediato eu 

identifiquei como sendo 

Miguelinho, a partir, é claro, da 

referencia que eu tinha da figura 

central e definitiva do quadro de 

Parreiras. 

 Num primeiro instante 

imaginei que aquela deveria ser 

uma pintura posterior. Alias, era 

muito provável que o fosse. Pensei: 

se até o trabalho realizado por 

Parreiras, não havia nenhuma representação das feições do Frei, ali, possivelmente, 

seria uma reprodução posterior que, baseada no quadro, intentava conservar aqueles 

traços. Procurei então nas fichas do Instituto a referência daquele objeto, mas nada além 

de uma descrição, “Frei Miguelinho”. Resolvi então examinar o quadro mais de perto, e 

ao fazê-lo, fui surpreendido. 

 Tomando o quadro nas mãos, um óleo sobre tela, pude perceber que se tratava 

de uma espécie de “estudo” ou “esboço”, não só pelas suas dimensões, mas sobretudo 

porque no canto inferior direito da tela haviam uns rabiscos. O primeiro deles, escrito 

sem muito cuidado, com alguma dificuldade pude identificar como sendo 

“Miguelinho”. Logo abaixo, embora já bem esmaecidos pela ação do tempo, me vinham 

os contornos de uma assinatura conhecida, era a assinatura de Antônio Parreiras, datada 

de Paris, 1916.
309

 

                                                             
309 Ver detalhe no “Anexo I”. 
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 1916! Ora, como pudemos observar na breve biografia que aqui expusemos, 

Parreiras, em 1916, estava de efetivamente na Europa, na primeira viajem que fizera 

com toda sua família. Em abril de 1917, de volta ao Brasil, realiza mais uma exposição 

na Escola Nacional de Belas Artes e só em meados desse ano é que viaja para o “norte” 

do país. Assim, não menos que sete meses antes de pisar em terras potiguares, Parreira 

já realizava estudos para compor as feições do personagem que figuraria no futuro 

quadro. 

 Infelizmente, não encontrei nenhuma documentação que me falasse sob que 

circunstância nas quais aquele “estudo” teria sido doado ao IHGRN,
310

 e em relação a 

ele, só posso contar com as informações que o compõe. Contudo, ele é um indício 

seguro de que a idéia da composição do quadro antecede consideravelmente (mais de 

seis meses) a própria visita de Parreiras ao Estado. Partindo desse ponto, nos vemos 

diante de duas possibilidades: ou o contato entre o Governo do Estado e o artista remete 

pelo menos a 1916, ou, como acreditamos seja mais provável pelo que levantamos até 

aqui, esse caso deva ser tomado no conjunto dos quadros históricos de Parreiras que 

partiram de sua própria iniciativa. 

 Tomado dessa forma, o quadro de Miguelinho, integraria então esse circuito de 

relações que compõe a construção dessa visualidade republicana, enquanto produção 

desvinculada da instituição acadêmica e na qual se torna emblemática as iniciativas de 

um artista de formação independente como Antônio Parreiras. 

 Finalizando a troca de correspondências a que tivemos acesso, temos outra carta 

do pintor fluminense, datada de 18 de setembro de 1918, dando notícia da conclusão da 

tela dentro do prazo estipulado no contrato.
311

 Para atestá-lo, envia uma fotografia e 

juntamente com ela um certificado com a sua assinatura.
312

 Contudo, por questões no 

transporte de cargas, limitadas, segundo Parreiras, às bagagens de passageiros, seria 

impossível o envio imediato do quadro. Isso só se fará possível no ano seguinte, quando 

o pinto parte então de volta para o Brasil de posse do quadro “Julgamento de 

Miguelinho”, juntamente com o “José Peregrino”, para o Governo da Paraíba. 

                                                             
310 Meu acesso aos arquivos administrativos do IHGRN, onde talvez eu pudesse encontrar mais elementos 

sobre o “estudo” e sobre a própria encomenda do quadro, ainda é uma impossibilidade. 
311 Rev. IHGRN. N°. 1, v. XVII, ano 1919; 176. 
312 Ver foto no “Anexo J”. 



247 
 

 Da chegada do quadro nos dá notícia o jornal “A República” de 20 de junho de 

1919 (precisamente dois anos depois da primeira nota que dava notícia da presença do 

artista na cidade).
313

 É anunciada a presença no salão nobre do Palácio do Governo do 

“imponente” quadro encomendado pelo Governo ao pintor Antônio Parreiras e que 

representava Frei Miguelinho diante do tribunal. Nessa nota é reproduzido um trecho de 

uma matéria publicada no jornal o “Paiz”, do Rio de Janeiro, na edição referente a 29 de 

maio daquele ano, no qual temos: 

 

Por encomenda dos drs. Ferreira Chaves, governador do Estado do Rio 

Grande do Norte e Camillo de Hollanda, presidente do Estado da 

Parahyba, o pintor patrício Antonio Parreiras executou duas grandes 
telas que seguem agora para o norte. Vimos estes dois quadros no 

atelier do artista, onde havia grande numero de pessoas a apreciarem os 

trabalhos. [...] O que poderíamos dizer tratando-se de um quadro de 
Parreiras e de um quadro histórico? Já estamos habituados a ver em 

cada um que elle pinta, um trabalho cheio de perfeição – extremamente 

trabalhado, cuidadosamente documentado, uma verdadeira página da 
nossa história.

314
 

 

 Na recepção das telas, temos oportunidade assim, mais uma vez, de ver 

ressaltados os aspectos que faziam da obra de Parreiras um signo de valor na construção 

dessa visualidade republicana, cuidadosamente documentada, dando a impressão de 

uma “verdadeira página” da história.  

 Por fim, depois de termos partido, sob o conselho do próprio artista, dos estudos 

que levaram à definição da composição, depois de termos analisado elementos dessa 

composição, chegamos enfim ao lugar onde esta se define e o quadro é entregue, agora 

é o momento de nos determos sobre ele para fazer nossas últimas reflexões. Vamos 

então propor aqui que façamos um movimento de retorno: partimos da curiosidade 

gerada pelo quadro e daí fizemos uma viagem pela vida e obra de Antônio Parreiras, 

pelas questões no entorno da definição de uma visualidade republicana, por algumas 

discussões no âmbito da sociologia da arte, pelo campo da arte neoclássica, e finalmente 

pelo processo que culminou na conclusão da tela. Agora, munidos dessa bagagem, 

gostaríamos de voltar ao lugar de onde partimos para enxergá-lo com os olhos que são 

os mesmos, mas ao mesmo tempo outros.        
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 A República 20 de junho de 1919. Ano, XXXI, N° 134. p. 1. 
314 Idem. 
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315
 

 Diante agora dessa tela, que acabou por tomar dimensão de destaque na nossa 

pesquisa, gostaríamos de explorar de forma mais detida as possibilidades que ela acabou 

revelando enquanto objeto de estudo. Assim como o Obelisco, tentamos exercitar ao 

longo de todo este capítulo uma perspectiva que enxergasse o quadro como um objeto a 

partir do qual pudéssemos analisar um processo de construção de memória, dentro da 

produção de uma “visualidade republicana”, uma vez que ele é considerado um 

elemento constituinte desse processo, parte dessa construção. Nossa pretensão a partir 

de agora será a de pensar como esse quadro se constitui enquanto objeto da construção 

dessa memória republicana.  

 Antes de tudo, como já propusemos, devemos olhar para ele como um objeto,
316

 

e como tal, devemos considerar que sua existência está ligada a uma série de 

condicionantes. Enquanto um quadro, ele precisa responder, de início, a uma intenção, 

seja de um artista, de uma encomenda ou dos dois; ele necessita ter dimensões 

planejadas, conforme a função que vá cumprir; exige que sejam mobilizados recursos, 

públicos ou particulares, conforme a ocasião; ele precisa ter um artista que o execute; 

                                                             
315 Pintura de autoria de Antônio Parreiras: Julgamento de Frei Miguelinho – 1918 – óleo sobre tela – 

159cm X 250cm – Pinacoteca do Estado do Rio Grande do Norte. (Acervo do Governo). 

316
 Como bem adverte Meneses, “É imperioso, portanto, passar das camadas rarefeitas e genéricas para os 

patamares específicos e diferenciados da História. O melhor caminho para tanto, praticamente, é 

materializar o documento, considerá-lo também como um objeto material e não só como um abstrato 

emissor semiótico” (Meneses, 2003a). 
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ter um determinado gênero de pintura (se paisagem, se retrato, se histórico etc.); dentro 

do gênero, precisa selecionar determinados aspectos para priorizar; necessita também de 

materiais, tintas, pincéis, telas, molduras, cujos tipos vão também depender das 

intenções a que responde. 

 Essa rede de associações que é o próprio quadro não é feita, contudo, para que 

fique a pairar no ar, mas necessita de um determinado local.
317

 Este vai estabelecer com 

o objeto, no caso o quadro, uma relação de diálogo, de determinação mútua na qual 

ambos vão se dar sentido e juntos vão dar sentido ao lugar. Na verdade, o quadro já foi 

encomendado para 

ocupar esse espaço 

específico e não é a 

toa que sua posição 

no salão nobre não 

é aleatória, mas 

notadamente 

destacada. Ao 

entrar no salão 

vemo-lo a ocupar 

sozinho a sessão 

central da parede 

direita do recinto, ladeado por duas luminárias. Numa posição muito privilegiada por 

estar no centro da parede, é também não por acaso o quadro de maiores dimensões da 

sala e de todo o prédio, enquanto este funcionou como sede do poder executivo do 

Estado. 

A relação de determinação mútua ou de significação recíproca entre eles se dá 

uma vez que o “salão nobre”, enquanto recinto principal de um prédio que representa o 

poder público, atribui ao objeto que nele se encontra uma carga de valor (e exposto 

nessa posição de centralidade essa carga é mais significativa), por seu turno, o quadro 

enquanto objeto que já carrega elementos de sentido específicos (no caso, uma pintura 

histórica, de cunho moralizante e que remete a um episódio entendido como elemento 

                                                             
317 Aqui acreditamos que tiramos uma implicação fundamental das discussões da socióloga francesa, na 

medida me que, se para ela a arte enquanto circuito, (obras, artistas, críticos, exposições, leilões etc.) deve 

ser considerada um fenômeno social em si, para nós a própria obra enquanto objeto de uma técnica, de 

uma saber-fazer, uma vez que comporta associações, já é ela mesma, “social” – como está pressuposto na 

nossa perspectiva de “sociologia das associações”. 
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de origem dos ideais republicanos), acaba por dar ao lugar que ocupa um significado 

particular de autoridade que de legitimação na história. Assim, ambos se autorizam 

reciprocamente.
318

 

 Todavia, a grande questão que estamos interessados em investigar nesse 

momento é: Como se dá essa relação? Ou melhor, por que o quadro se apresenta como 

elemento significativo e também definidor desse lugar e dessa memória? E no final das 

contas talvez estejamos a discutir aqui um procedimento mais geral de memória, que se 

estabelece, como definimos no nosso primeiro capítulo, justamente pela relação entre 

lugares e imagens.     

 Devemos iniciar considerando que o prédio para o qual o quadro foi 

encomendado era na ocasião a sede do poder executivo estadual de uma república 

federativa nas suas primeiras décadas de instauração. Como observamos em outro 

momento desse trabalho, a construção da visualidade dessa memória republicana pôde 

ser investigada a partir das reformas de prédios públicos que cursaram, entre outras 

coisas, com a decoração dos mesmos com obras de caráter didático-histórico. Assim, a 

obra “julgamento de Miguelinho” faz parte antes de tudo desse movimento mais amplo 

a nível nacional. Para ser um elemento desse processo, contudo, ela precisa ser 

“eficiente” enquanto obra de arte. 

 O primeiro elemento dessa eficiência é o episódio à qual faz referência. A 

Revolução Pernambucana de 1817 assumiu, como vimos, um papel referencial na 

construção de uma identidade republicana nas primeiras décadas de instauração do 

regime, em grande medida por ter sido um movimento colonial ante-lusitano, pré-

independência e que, inspirado dos ideais das revoluções Americana e Francesa, chegou 

efetivamente a instaurar um governo provisório. O movimento, que envolveu de forma 

mais direta as então províncias de Pernambuco, Ceará e Paraíba e Rio Grande do Norte, 

acabou por ser mostrar como momento emblemático da defesa dos ideais republicanos, 

sem falar na participação de religiosos (o que o levou a ser conhecido também como 

“Revolta dos Padres”), entre eles Frei Caneca e Frei Miguelinho, o que agrega um valor 

a mais num país de formação eminentemente católica.  

       Entretanto, para que esta Revolução fosse tomada como elemento 

significativo para a produção do quadro, era necessário que ela estabelece uma ligação 

                                                             
318 O salão sem o quadro seria outra coisa, da mesma forma que o quadro fora do salão comporia outra 

rede de associações e, portanto, não seria o mesmo; assim como o nosso Obelisco na relação com o 

espaço que não só ocupa, mas que dá sentido mutuamente. 
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com a história do Estado do Rio Grande do Norte, pois como bem vimos, essa memória 

republicana federativa se constrói precisamente pelo diálogo entre o nacional e o 

regional. Esse “elo” tinha um nome: Frei Miguelinho; que nos leva aqui para o segundo 

ponto da “eficiência” da obra, a “ação” que ela apresenta. 

 Dentro do episódio mais amplo da Revolução de 1817, o momento escolhido 

para figurar o quadro é o de um “julgamento”. A carga dramática nesse caso é sem 

dúvida notória, uma vez que num julgamento confrontam-se de forma bem encenada a 

autoridade repressora que julga e as idéias e práticas que são julgadas na pessoa do réu. 

É o momento talvez de maior tensão moral no qual, diante de uma condenação 

eminente, a idéia se afirma e se imortaliza, e onde todos esses elementos podem ser bem 

trabalhados – o que vem muito a calhar numa obra que se pretende didática e 

moralizante.
319

  

Mas acima de tudo, o momento do julgamento (já explorado em outras telas 

históricas) é também privilegiado uma vez que se constitui no lugar onde se pode bem 

forjar os heróis. E talvez seja para esse ponto – a construção da figura do herói – que 

concorram todos os elementos da composição da tela. Diante de uma tal proeminência, 

perguntamos: Por que Miguelinho? Uma pergunta, aliás, bem interessante, porque de 

fato e a princípio teríamos outros elementos que nos forneceriam “elos” para relacionar 

a história norte-rio-grandense à história da nação.      

  Em outros quadros de história, executados por Parreiras, o momento retratado 

costuma fazer referência a uma experiência na região específica que encomenda o 

trabalho. Os quadros que trazem o tema da “fundação” são exemplos claros disso, mas 

também os de revoltas nativistas, como “Julgamento de Felipe dos Santos”, 

representado em Vila Rica, ou o “Jose Peregrino”, na Paraíba. É verdade que em se 

tratando de julgamentos, os que iriam ser julgados costumavam ser deslocados para 

outras províncias, como Bahia ou Rio de Janeiro, mas ainda assim, eles eram elos com 

movimentos em suas províncias.  O quadro “Julgamento de Frei Miguelinho” apresenta 

nesse sentido uma certa particularidade diante dessas outras obras, e isso não se devia à 

falta de um episódio acontecido aqui, em terras potiguares. 

                                                             
319 Sobre a dramaticidade, define Menezes: “[...] é uma palavra que pertence a uma família vocabular do 

maior interesse: drão, em grego, quer dizer fazer, agir; drama é coisa feita, o produto por excelência da 

ação e que, no teatro, se expõe. Da mesma forma, exposição engloba os dois sentidos que a palavra 

encerra: de um lado, o que se expõe dá-se a ver, oferece-se a esta fruição visual que, já para Aristóteles, 

explicava a existência de imagens icônicas; mas estar exposto quer dizer também estar vulnerável, dar o 

flanco, como vítima indefesa. Drama exposto, pois” (Meneses, 2003a;139).  
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  De fato, teríamos um momento bem significativo, o da tomada da capital por 

André de Albuquerque Maranhão, que prendendo o então governador José Ignácio 

Borges, chegou a instituir uma junta de governo. Além disso, o desenrolar desses 

acontecimentos que cursou com a repressão da coroa, forneceria, como forneceu de 

certa forma para a historiografia, uma ocasião interessante para criar um herói, uma vez 

que André de Albuquerque foi assassinado por aqueles que o haviam apoiado e teve um 

fim no mínimo trágico. Boas receitas assim para a construção de um herói e mártir que 

teria dado a vida pela defesa dos ideais republicanos. 

   Contudo a referência à terra, fundamental nesse tipo de produção, é substituída 

por um “elo” menos óbvio, porém, por outro lado, como estabelecemos ao longo do 

trabalho, mais forte, mas apelativo, mais significativo, mais mobilizador, mais 

comovente.  Miguelinho, na composição, referência necessária à terra norte-rio-

grandense, é antes de tudo um norte-rio-grandense. Como tivemos a oportunidade de 

ver no capítulo antecedente, a construção da imagem do Frei como grande referência 

para a memória e identidade do Estado remete, pelas iniciativas empreendidas pelo 

Instituto Histórico, pelo menos aos primeiros anos do século XX. Dentre essas 

iniciativas uma delas se mostra particularmente significativa, que é a do arquivamento 

da certidão de batismo de Miguelinho, como documento que confirmaria a identidade 

norte-rio-grandense do mesmo.
320

 Também pudemos observar o papel de proeminência 

que assumi sua figura não só nas comemorações do 89° aniversário de sua morte em 

1906, que culminou com a inauguração da lápide, na rua que passou a levar seu nome, 

mas, sobretudo, nas comemorações de 1917, no dia 12 de junho, onde o roteiro do 

evento foi marcado pelo lugar onde teria sido a sua casa, como ponto de partida, e como 

ponto de chegada, pela inauguração do obelisco que, embora a princípio homenageasse 

os dois heróis norte-rio-grandenses, foi tomado como “monumento Miguelinho”.  

Essa proeminência na construção dessa memória, que encontra para nós um 

ponto muito significativo no quadro, talvez se deva ao fato de que esse personagem 

participou ativamente do movimento em Pernambuco, chegando a ocupar o cargo de 

secretário da Revolução, o que dá a ele uma enorme notoriedade a nível nacional, 

fazendo com que sua imagem ganhe força se tornando mais significativa a nível 

regional. Além disso, ele era um religioso (o que torna a associação com o martírio mais 

significativa), e mais do que o André de Albuquerque, a história que o envolve fornece, 

                                                             
320 Ver “Anexo A”. 
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como destacamos, o momento dramático do “julgamento”, que consideramos, inclusive, 

como o “martírio por excelência”, uma vez que, muito mais que a própria execução, 

aqui se está diante do momento em que em face da possibilidade oferecida de se salvar a 

própria vida, se a empenha de forma convicta nos ideais que foram defendidos. É aqui 

que o herói é forjado, e a imagem de Miguelinho oferece essa possibilidade, sem falar 

do adendo aparentemente insignificante do “o” por acabar, que impõe uma força 

dramática de convicção resoluta. 

Diante desses atributos e da história de construção dessa imagem dentro da 

definição de uma memória norte-rio-grandense, que acompanhamos, o fato de 

Miguelinho ser o personagem escolhido para o quadro de Parreiras, nos parece bem 

justificável, sobretudo se levamos em consideração o apelo que ela causava, sobretudo 

quando levamos em consideração a sua “eficiência”.       

 E por falar em “eficiência”, talvez possamos agora responder à questão que nos 

propusemos mais acima, de como se dá a relação entre a pintura e o lugar que ocupa: 

primeiro por fazer referência a um episódio significativo dentro da construção da 

memória republicana nacional, que por sua vez é passível de uma relação com a 

construção da memória do estado federativo. Em seguida, por se valer de um evento 

emblemático e dramático como o “julgamento”, com forte apelo moral, no qual se forja 

a figura do herói (Frei Miguelinho), que se constitui justamente no elo que liga a 

referência ao movimento de 1817 e a construção da memória do Estado. 

 Diante dessa nossa proposta interpretativa, gostaríamos agora de nos deter mais 

precisamente na análise da composição do quadro, para que possamos perceber como as 

discussões que desenvolvemos até o momento podem ser analisadas a partir desse 

objeto.
321

  

  Olhemos mais uma vez para a tela definitiva e retomemos alguns pontos. Diante 

desse quadro o que temos é a reverência a um movimento nativista, mas não qualquer 

movimento, estamos diante, como já destacamos, de uma alusão à Revolução 

Pernambucana de 1817, que, como vimos, envolveu as províncias do norte e entre elas a 

do Rio Grande do Norte. Mas também não se está aqui a falar de toda a revolução, e sim 

do momento preciso de um julgamento, mas, todavia, não é do julgamento de qualquer 

acusado, e sim do Frei Miguelinho, secretário do governo provisório que, por ser norte-

                                                             
321 Nesse sentido, aproximamos da perspectiva de Meneses quando defendia que os “atributos formais [...] 

agem como vetores potenciais de conteúdos afetivos” (Meneses, 2003a; 139-140). 
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rio-grandense, acabou se tornando uma figura referencial na construção de uma 

memória republicana no Estado. 

 Nessa obra, cujas cores muito nos lembram as cores sóbrias dos quadros 

neoclássicos,
322

 a luz vem de um fundo luminoso, representado por uma janela, na parte 

superior esquerda da tela, e é essa luz que nos dá o sentido da ação que ali se passa. O 

Conde dos Arcos, segundo o próprio Parreiras, a segunda figura mais importante da 

composição (por isso posicionada sob o estrado e à frente da luz), levanta-se e inclina-se 

para o réu, lhe perguntando se por acaso não seriam aquelas assinaturas que o 

incriminavam falsificações de possíveis inimigos. O Frei, com semblante tranqüilo e 

encarando nos olhos a autoridade que o conde representava, responde pela primeira e 

única vez que não, que eram todas autênticas, mesmo aquela que faltava um último “o”, 

por ter acabado o papel. Nosso olhar que partira do foco de luz e da inquisição do 

Conde, passa do semblante de Miguelinho e de sua postura até o gesto da mão direita 

que toca os papeis, terminando a ação na expressão do escrivão que, surpreso, suspende 

as notas que tomava – surpresa que também pode ser observada na expressão de outros 

juízes. Esse seria basicamente o roteiro da ação, a história narrada na tela. 

 Gostaria de propor agora uma divisão da composição em três grupos de figuras, 

seguindo da esquerda para a direita. O primeiro dos grupos seria composto pelos juízes 

sobre o estrado, o segundo, pela figura centralizada de Miguelinho, e o terceiro pelo 

conjunto dos outros acusados.   

                                                             
322 Aconselho uma comparação rápida com as cores usadas no “juramento dos Horácios”, de David.  
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O primeiro grupo 

representaria a repressão da Coroa 

ao movimento republicano, 

encarnada pelos juízes trajados em 

uniformes militares que ali se 

encontram presentes, e que são 

encabeçados pelo Conde dos 

Arcos que, não por acaso se 

encontra de pé e num plano 

superior. Atentemos para a relação 

entre “importância” e “superioridade” (estar sobre um estrado), que já destacamos em 

outro momento do nosso trabalho quando falávamos sobre o Obelisco e nos remete à 

discussão sobre a organização espacial a partir do nosso corpo; essa relação pode ser 

observada também aqui. Prestemos atenção agora à postura do Conde, se impondo 

diante do réu ele se inclina, e com uma expressão inquisidora olha o acusado de cima 

para baixo. Reparemos nos detalhes da sua expressão, e lembremo-nos do que dizia 

Diderot sobre expressão e sentimento: a face projetada, as sobrancelhas levemente 

arqueadas em suas extremidades externas, o olhar fixo, o maxilar contraído, todo 

conjunto enquanto uma tensão estudada para nos passar uma idéia de insinuação e de 

inquisição arrogante. Por seu turno, o escrivão, a segunda figura mais importante desse 

primeiro grupo, é marcado por uma outra expressão, não mais impositiva, mas que 

representa a surpresa causada, mesmo numa autoridade, diante da resposta inesperada 

do acusado. A figura 

parece se quedar 

paralisada olhando com 

espanto para a personagem 

de Miguelinho: o cenho 

franzido, as sobrancelhas 

totalmente levantadas, os 

olhos bem abertos, o gesto 

de tomar notas que por um 

segundo é suspenso, toda 

essa personagem é 
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espanto, e para reforçar essa sensação outros juízes também são representados com 

feições semelhantes, como o que se encontra à direita do escrivão. Existe dessa forma aí 

toda uma carga expressiva que visa criar um efeito que realce ainda mais a atitude 

principal da cena, qual seja, a resposta de Miguelinho à insinuação do Conde dos Arcos. 

Passemos agora para o segundo grupo de figuras, aquele que é composto por 

uma figura só. Miguelinho, enquanto personagem principal vai ocupar nessa tela 

histórica uma posição de centralidade em primeiro plano. Aqui estamos diante da 

imagem do herói, do herói na acepção neoclássica, isto é, enquanto figura que deveria 

encarnar uma atitude nobre, corajosa e abnegada; mas também estamos diante do mártir, 

daquele que morre pela idéia que defende, e uma vez que o martírio está mais 

diretamente associado à defesa da fé, Miguelinho enquanto religioso se revela, como já 

indicamos, mais uma vez uma figura privilegiada. 

O sentido do herói e mártir nesse tipo de pintura histórica está associado à 

divulgação e afirmação dos ideais republicanos, e isso se processa pela comoção que é 

causada diante de uma cena na qual um homem dá a própria vida por esses ideais. E 

esse homem na pintura é apresentado em seus mínimos traços como alguém digno, 

honesto e sincero, diante de uma autoridade impositiva e dissimulada – como não se 

comover? 

Já tivemos oportunidade de expor as razões, a partir de associações e percursos, 

que fazem de Miguelinho uma figura emblemática na construção dessa memória 

republicana norte-rio-grandense. Também pudemos observar, através dos croquis que 

analisamos, que essa figura foi sendo aos poucos composta, mediante o estudo de 

posturas e expressões, em direção justamente a um ideal “apostólico”, a um ideal de 

herói e mártir; ideal esse que, aliás, foi devidamente reconhecido não só pelo próprio 

artista, de cujo o terceiro croquis serviu para a composição definitiva, mas também pela 

comissão eleita pelo Instituto Histórico, que estava incumbida de emitir um 

“autorizado” parecer sobre esses estudos – opinião que, como vimos, é bastante 

significativa para uma obra como essa. De forma semelhante, também já exploramos os 

elementos de expressão e posturais que nessa figura do Frei o compõem enquanto herói 

e mártir. Mas sobre esses últimos aspectos gostaríamos de fazer uma pequena retomada, 

agora diante da tela definitiva, sobretudo, para que possamos entender uma das funções 

do terceiro grupo de figuras. 
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Como bem observamos no terceiro croquis, o ideal alcançado mediante um jogo 

de equilíbrio entre os estudos anteriores se expressava em uma atitude serena e 

convicta: a cabeça que mira a 

autoridade, o corpo robusto, 

ereto, os ombros relaxados, a 

mão que levemente pousa no 

peito assumido a 

responsabilidade, todo ele 

tranqüilidade e segurança. Já nos 

tínhamos detido nesses aspectos. 

Agora reparemos nas suas 

feições: aqui podemos observar 

não só a busca de um ideal expressivo condizente com toda a sua postura, mas também 

o fruto dos estudos que foram realizados para se aproximar o máximo possível dos 

traços do “homem histórico”, que pudemos observar através do estudo a óleo, datado de 

1916, que foi encontrado no acervo do Instituto Histórico - forte indício para atestar a 

iniciativa de Parreiras. Pois bem, esse ideal alcançado na figura de Miguelinho dentro 

da composição ainda será realçado pela presença de um outro grupo de figuras, o 

terceiro que, da esquerda para a direita, fecha a composição. 

Integrado pelos outros réus que participaram do julgamento, a função desse 

terceiro grupo na composição é a de criar um contraste, que visa destacar ainda mais os 

atributos da figura 

principal. Muito 

diferente desta, aqui 

os corpos estão 

sentados, 

notadamente 

curvados, contraídos, 

magros, abatidos 

(sem dúvida sentindo 

o peso do 

julgamento), suas 

pernas estão unidas 
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ou cruzadas, os braços junto ao corpo ou a sustentar a cabeça; as feições denotam 

tristeza e abatimento, seus olhas desalento, nenhum mira a autoridade.  Se observarmos 

essas figuras da direita para esquerda vamos nos dar conta de que a linha curva que se 

forma entre parte superior do tronco e da cabeça vai se acentuando cada vez mais num 

decrescente (e talvez, se mais um ali fosse colocado, se encontraria numa posição fetal), 

até encontrar seu ponto máximo de curvatura quando, diante da figura de Miguelinho, 

encontra seu extremo contraste. Essa relação nos faz lembrar o quadro neoclássico “O 

Juramento dos Horácios”,
323

 no qual também as linhas retas dos personagens principais, 

altivos e resolutos, são realçadas pelas linhas curvas das mulheres, frágeis e 

desfalecidas, no canto direito da tela. 

E Já que falamos nos Horácios, o último ponto que gostaríamos de ressaltar 

nessa nossa breve decomposição do quadro é que o ponto central da tela de Parreiras, 

assim como no famoso quadro de David, é também o “gesto”. Se traçarmos duas linhas 

diagonais vamos perceber que o ponto para qual nosso olhar se direciona é precisamente 

o gesto da mão que, com o dedo em riste, toca os papeis onde estariam as suas 

assinaturas.
324

  Recordemos que quando levantávamos pontos em favor da “eficiência” 

da obra, destacamos o fato dela representar o que segundo nós seria o momento do 

“martírio por excelência”; pois bem; esse momento de extrema significação numa obra 

desse cunho, de extrema carga dramática, e que de certa forma resume toda ação e gera 

toda a comoção visada na composição, pode ser sintetizado nesse simples gesto que, 

não por acaso se encontra no centro. E talvez assim como no quadro do “Pintor da 

Revolução”, o gesto de Miguelinho também possa ser visto como um “juramento”, um 

juramento de morte em favor dos ideais que defendia. 

Nesse ponto, chegamos ao fim do nosso capítulo, momento de avaliarmos se 

conseguimos realizar as nossas pretensões e também de sintetizar essas mesmas 

pretensões diante agora do capítulo concluído. Nossa intenção era, como indicamos no 

início do texto e como já retomamos em outro momento, partindo do quadro enquanto 

um objeto particular, usá-lo para pensar – como que num movimento de ir e vir –  como 

                                                             
323

 Apesar das semelhanças entre as obras que estamos comparando, sem dúvida uma diferença clara que 

separa as duas composições é a valorização da linha, marca da pintura neoclássica, expressa pelo quadro 

de David, e uma preocupação menor com o contorno, em detrimento da cor, no caso dos quadros de 

Parreiras. Assim, de um lado, temos o neoclacissismo que, segundo Mirabent “[...] se propôs à 

recuperação da nitidez do contorno, tanto na pintura e na escultura, como na criação de volumes 

arquitetônicos [...]” (1991;18); e de outro, segundo Salgueiro, por não estar presa a preceitos acadêmicos, 

a pintura de Parreiras seria “menos linear, com pouco ênfase no modelado, possuindo mais autonomia da 

cor em relação à forma, assim como um tratamento de superfície menos acabado” (2002;20).  
324 Ver “Anexo L”. 
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a partir dele podemos discutir elementos de um processo de construção de uma memória 

republicana, ao mesmo tempo em que pensamos o papel desse objeto nesse mesmo 

processo. Definimos que o quadro deve ser pensado em si mesmo como um “rede de 

relações”, fazendo parte de um projeto de construção de visualidade, tendo sua 

existência condicionada a um certo tipo de contrato (assinado entre um Governo 

Estadual e um pintor que se tornou referência na construção dessa visualidade), a um 

dado gênero de pintura, que por sua vez pressupõe um relações específica com um 

prática historiográficas, cujo lócus básico são os Institutos Históricos e Geográficos, 

condicionado a um lugar específico onde deveria ser exposto,  a certas exigências 

temáticas (movimentos nativistas e criação de heróis), e por fim a certas soluções 

técnicas (“saber-fazer” neoclássico) que possibilitava alcançar os ideais preteridos, não 

só da construção desses lugares de memória e dessa visualidade, mas da produção de 

objetos que fossem eficientes no sentido do apelo e da comoção didático-morais.    

 Para finalizar, acreditamos que uma conseqüência importante da discussão 

“relacional” que o quadro nos proporcionou, foi a de superar, em certo sentido, a 

divisão entre uma explicação que se deteria apenas nos aspectos formais do quadro, que 

é denominada de explicação “formalista”, e uma explicação de determinasse o quadro 

em função de um dado “contexto”, explicação “contextualista”. Percebamos que não é 

mais uma questão de opção entre uma ou outra, nem uma “conciliação” de ambas, pois, 

uma vez que consideramos “a arte” já ela como um fenômeno social, não existe a 

possibilidade de considerar essas distintas explicações – em certo sentido, a própria 

dicotomia entre um interior e um exterior perde sua pertinência quando nossa intenção é 

compor redes. 

O que estamos querendo dizer é que o quadro enquanto obra de arte fruto de 

uma encomenda de um governo estadual, para decorar a palácio desse poder executivo, 

no Brasil, no começo do século XX, no período de instauração de uma república 

federativa, executado por Antônio Parreiras, em seu ateliê em Paris, com bases em 

pesquisas documentais e sob a ingerência do Instituto histórico local, construindo com 

outras obras (do mesmo gênero e do mesmo artista), uma memória republicana a partir 

da referência a movimentos nativistas coloniais que se articulam numa identificação de 

memória nacional, na falta de uma definição melhor, é ele mesmo já o seu próprio 

“contexto”. E ele o é uma vez que se constitui pelo conjunto de relações que o tornaram 

possível. No final das contas, se a necessidade de uma visualidade republicana, 

constituinte de lugares de memória, condiciona a existência do quadro “Julgamento de 
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Frei Miguelinho”, o quadro, enquanto fato, enquanto evento e ação no mundo, 

condiciona a existência dessa visualidade, desses lugares e dessa memória.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao chegar ao final dessa jornada – caminho feito com os passos que fazem o 

viajante – somos convidados a vislumbrar os percursos traçados e a pensar de que forma 

eles contribuíram para aquilo que nos propusemos no início dessa pesquisa. Mas isso 

não implica buscar fidelidades ou o cumprimento de metas entre aquilo que foi 

estabelecido na introdução e o que se desenvolveu ao longo do trabalho – como se se 

ignorasse que a introdução é posterior à pesquisa –, mas sim no sentido de pensar o 

percurso em função das questões que ele suscitou e enfrentou e em relação às quais ele 

mesmo de definiu. 

 Dissemos na nossa introdução que colocar o “espaço‟, enquanto categoria, na 

história, não comportaria somente problematizá-lo em função do tempo e de algumas 

categorias, mas também enfrentar questões que o próprio espaço colocava ao tempo e as 

essas categorias históricas. Assim, ao tomarmos a noção de espaço a partir de Milton 

Santos, ou seja, como uma inseparabilidade de sistemas de objetos e sistemas de ações, 

no qual está implicada uma perspectiva de forma-conteúdo e de “técnica” enquanto um 

lugar onde o humano e o não humana se misturam, acabamos por criar uma série de 

problemas a uma noção de tempo linear e a categorias dicotômicas (natureza-cultura, 

global-local, sujeito-objeto, arte-sociedade etc.) e reducionistas (ideologia, 

representação, contexto social etc.). Nosso trabalho se constituiu, dessa forma, num 

exercício de enfrentamento de algumas dessas questões, isso, no trato com a construção 

de uma memória republicana a partir do Obelisco e do quadro, em Natal, no começo do 

século XX. 

 Se acaso fugimos dos “agentes sociais” tradicional, e não nos referimos a 

“indivíduos”, “grupos políticos”, “oligarquia”, “elite” etc., isso se deu, basicamente, por 

dois motivos: o primeiro deles é que esse vocabulário tem condicionado um 

determinado tipo história do qual pretendemos nos distanciar, uma história na qual esses 

conceitos são tão pouco discutidos quanto servem como categoria explicativa a priori 

para organizar todas as outras dimensões da experiência histórica; e o segundo, e mais 

importante, é que foi nossa intenção experimentar uma narrativa que se organizasse em 

associação com outras relações, com outros percursos e com outros atores, com outros 

agentes. 
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Para tanto (e partindo precisamente da questão sobre o espaço, como vimos na 

introdução), nos vinculamos a uma perspectiva filosófica contemporânea, que opera o 

que o historiador François Dosse chamou de “sinergias teóricas”; no âmbito da galáxia 

dos discípulos de Michel Serres, e mais precisamente nas formulações elaboradas dentro 

do que vem se afirmando como teoria ator-rede (TAR). “Teoria” esta que comporta uma 

noção mais ampla de “ator” (na qual os objetos também são considerados como 

agentes), e defende uma perspectiva de “rede” sob a base de uma teoria sociológica 

alternativa, que procura se estruturar não a partir das substâncias, mas sim das relações. 

Foi assim, a partir dessa perspectiva “relacionista”, como definiu Albuquerque, que 

procuramos estruturar as nossas discussões ao longo de todo o trabalho, no sentido de 

pensar, a partir das relações com os objetos que tomamos (no processo de constituição 

de uma memória), como se articulam e definem esses vínculos sociais. Vínculos estes 

que se definem sempre de forma provisória, fluída, por meio de percursos, mediações, 

do estabelecimento de associações, instituições, a fabricação de espaços, de imagens, de 

narrativas, de objetos e de sujeitos. 

 A nossa vinculação a essa perspectiva sinergético-filosófica mais ampla, que 

cursa, com colocou Dosse, com um processo de reconciliação entre ciências exatas, 

humanas e filosofia, se processou ao longo do trabalho ainda de outra forma. Como 

somos da opinião de que toda crença deve ser crença incorporada, ou seja, que toda 

filosofia precisa ser filosofia de vida, a defesa desta está impressa na própria estrutura 

da pesquisa: o espaço reservado a essas discussões na introdução, a forma como nos 

valemos das notas de roda-pé, os autores citados, juntamente com os quais discutimos, a 

proposta de “paradas estratégicas”, sem falar, é claro, na maneira como conduzimos a 

narrativa e a análise das fontes. Subjacente a expressão dessa forma-conteúdo que é a 

pesquisa (ideia defendida e incorporada), temos a proposta de explorar os devires 

daquilo que se entende por um trabalho de história (com os riscos decorrentes de uma 

tal ousadia), ou seja, as possibilidades que nos são oferecidas por uma disciplina a partir 

da qual é possível se reiventar no tempo-espaço.   

 Um último ponto que gostaríamos de levantar – sim, ainda há o que se levantar – 

se refere à proposta de um conceito, de uma imagem. Nosso trabalho se estruturou, 

desde seu título, a partir do trato com uma ideia de “construção”, de construção de uma 

memória republicana, pensada (por) entre o Obelisco e o quadro. Contudo, depois do 

caminho percorrido, acreditamos que essa talvez não seja a imagem mais adequada para 
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visualizarmos aquilo que elaboramos. “Construir” nos remete a alguma coisa impositiva 

(de alguém que constrói e de algo construído), estável, quase definitivo, nos conduz à 

criação de alicerces, de estruturas, a algo rígido que, no máximo, pode ser 

“desconstruído”, o que remete – e precisa remeter – à ideia de um “já feito”; mas acima 

de tudo, a “construção” está associada a uma perspectiva implicada naquilo que 

questionamos e taxamos de “construtivismo social”. Não, nosso trabalho não pretende 

se filiar a uma tal visão.  

Como alternativa indicativa – e por isso reservada a essa conclusão – 

gostaríamos de nos insinuar com a imagem de “composição”. Compor nos conduz à 

música e à arte, nos leva à ideia de arranjo, a algo mais fluido, à arte de relacionar, de 

associar elementos distintos em função de uma intenção, de um efeito, compor é 

articular, tramar, criar redes, e numa composição cada elemento se define pela relação 

com os outros, como na “topologia”, a ciência das vizinhanças de Michel Serres, como 

nas “redes heterogêneas” de uma sociologia das associações proposta por Latour, a 

partir de Gabriel Tarde com sua neo-monadologia, como no “princípio de irredução”, 

defendido por Stengers e tomado de empréstimo a Latour, como na proposta 

relacionista de Albuquerque, navegante de uma terceira margem.  

Desde as discussões sobre as divisões dicotômicas (indivíduo-coletivo, nacional-

regional, história-memória etc.) que encaminhamos no primeiro capítulo, passando 

pelos eventos empreendidos pelo IHGRN, sem dúvida mais compostos do que 

construídos, pelas associações entre instituições, pessoas, discursos, objetos, percursos, 

espaços, aos elementos que tornaram possível o quadro “Julgamento de Miguelinho”, os 

estudos que o constituíram, e a relação entre os elementos internos de sua 

“composição”, até chegar, por fim, à forma como organizamos a própria pesquisa, o que 

estava em jogo não era ato de construir, mas de compor. 

 Ao longo de todo esse processo, por mais um motivo composição nos é uma 

imagem mais apropriada e interessante, isso uma vez que numa composição aquele que 

compõem faz parte daquilo que é composto. E nesse mosaico que se confunde com um 

caminho, com uma obra de arte e com a execução de musica (império, aliás, das 

mediações), voltamos à epígrafe pessoniana que abriu nossos caminhos nesse trabalho, 

nossa senda trilhada, convictos, mais do que nunca que “Nossa própria viagem é 

viajante e „strada.”  
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ANEXO A 

CERTIDÃO DE BATISMO DE FREI MIGUELINHO 

 

Juntamente com outros elementos, como o esforço empreendido pela instituição 

para encontrar a casa de Miguelinho e os eventos de 1906 que culminaram com a 

inauguração de uma lápide comemorativa no presumido lugar onde este teria nascido, 

na rua que a partir daquela ocasião também ganhou o seu nome, a certidão é mais um 

objeto (que carrega o peso do “documento”) que integra uma rede de relações que 

constituem a ligação de Miguelinho, herói da Revolução de 1817, em Pernambuco, com 

a terra norte-rio-grandense – elemento fundamental para a construção dessa memória 

republicana. Uma cópia desse documento, com sua respectiva transcrição 

paleográfica,
325

 ainda vai integrar, com outros objetos, um pequeno relicário, cujo local 

de objeto principal será ocupado pela estola que teria pertencido a Frei Miguelinho.   

 

 

                                                             
325

“Miguel filho legítimo de Capitam Manoel Pinto de Crasto, natural de Sam Verissimo de Valbon, 

Bispado do Porto, e de Francisca Antonia Teixeira natural desta cidade neto por parte paterna de 

Francisco Pinto de Crasto e de Izabel Pinto de Almeida natural de Sam Verissimo de Valbon, Bispado do 

Porto e pela materna do Capitam Francisco Pinheiro Teixeira e de Bonifácia Antonia de Mello, naturais 

desta freguesia, nasceo aos dezasete de Novembro deste presente anno de mil setecentos e secenta e oito e 
foi batizado com os santos óleos nesta Matriz de licença minha pelo Reverendo Coadjutor Bonifacio da 

Rocha Vieira aos três de Dezembro do dito anno. Foram seos Padrinhos Francisco Pinheiro Teixeira por 

procuraçam do Capitam Mor Manoel Dias Palheiroz, Dona Angelica... ... Maria Teixeira, de que mandei 

por impedimento meo lançar este assento, em que por verdade me asiney - Pantaleão da Costa de Araujo- 

Vigário do Rio Grande”. 
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ANEXO B 

PRÉSTITO CÍVICO NA RUA FREI MIGUELINHO 

 

 Tirada de um prédio na Av. Tavares de Lira, a foto procurou registra o momento 

em que o cortejo cívico, guiado pelo carro triunfal, deixa a Rua Frei Miguelinho. Antes 

de tudo, tomemos a foto (e o um conjunto ao qual pertence), como mais um objeto, mais 

um elemento que integra essa rede de relações da qual participa como um recurso visual 

de pontos destacados das comemorações. Dessa forma, os elementos que condicionam 

sua existência enquanto recurso (máquina, fotógrafo, enquadramento, foto, seleção de 

um momento específico etc.) são mobilizados em função de sua participação nesse 

enredo associativo das comemorações do centenário de Miguelinho. 

 Num plano amplo, a foto dá conta do momento exato em que o carro triunfal 

chega ao final da Rui Frei Miguelinho, que é tomada em sua extensão pelo cortejo. A 

mobilização da cidade, estimulada pelo IHGRN e veiculada do jornal oficial, pode ser 

deduzida na foto pelas portas fechadas dos estabelecimentos comerciais. Em uma das 

esquinas, nas varandas de um sobrado, pessoas assistem ao desfile cívico. Na Av. 

Tavares de Lira, uma grande poça d‟água, marca da chuva que naquela manhã obrigara 

a transferência do desfile para a tarde. 
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ANEXO C 

CHEGADA DO CARRO TRIUNFAL (DETALHE) 

No detalhe do carro triunfal 

nessa foto (talvez a mais 

emblemática delas), 

podemos o de forma mais 

precisa tanto o barrete 

frígio, sobre a cabeça da 

referida senhorita Nena 

Lustosa, como as bandeiras, 

os adornos, e a inscrição, no 

globo, dos mapas dos 

Estados que tomaram parte 

na Revolução Pernambucana de 1817, mais especificamente do mapa da então província 

do Ceará, que se encontra precisamente na parte posterior da esfera. 
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ANEXO D 

O OBELISCO 

 

 A importância desse objeto é aqui mais uma vez atestada por sua presença no 

acervo fotográfico – a foto se apropriando e agenciando o artefato, que toma como 

objeto privilegiado, centralizando-o; este, por sua vez, agenciando a fotografia que, 

diante de uma tal presença não poderia se furtar a estabelecer com esta uma associação. 
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Temos aqui o momento em que, depois de concluídas as obras, seus executores posam 

para uma foto. Diante da face virada para a Igreja Matriz (que não por acaso exibe o 

medalhão mais importante, aquele que homenageia os heróis norte-rio-grandenses), 

esses homens bem trajados se perfilam aos pés do monumento, cada qual empunhando 

as ferramentas que representam seu respectivo ofício.
326

À estrema esquerda, o 

construtor italiano Miguel Micussi, que se notabilizaria nos anos seguintes por 

importantes construções.
327

 

  Diante da foto, por fim, podemos 

retomar a reflexão que estabelecemos a 

partir dos Fe(i)tiches latourianos, uma vez 

que o Obelisco condensa aí os atributos do 

que é feito e do que causa efeito, do que é 

“construído” e nem por isso deixa de ser 

verdadeiro, do objeto que é sujeito. Esse 

artefato ligeiramente supera esses homens, 

seus construtores, que perdem seu controle 

no instante em o fabricam – não 

confundamos criação com controle, como 

nos alertava Piccinini.
328

 

 Pelo volume, solidez e altura desse objeto diante desses corpos, pelas inscrições 

em latim cravadas em bronze em seus medalhões e por todas as redes de relações nas 

quais esse artefato ira a partir dali entrar em associação (até chegar a esta dissertação), 

sem dúvida que este Obelisco vai além desses homens, mas apesar disso, ou melhor, 

justamente por isso, eles se postam e posam diante dele assumindo pelas ferramentas 

que notadamente empunham o papel de criadores daquilo que os supera.   

                                                             
326

 Da esquerda para direita temos: “1-Miguel Micussi, construtor, 45 annos, casado, Udine, Italia; 2-

Francisco Duque, canteiro, 47 annos, casado, Conselho de Gaya, Portugal; 3-Apollinario Bezerra, 

canteiro, 31 annos, casado, Recife;4-Antonio Francisco Caverna, 40 annos, casado, Conselho de Gaya, 

Portugal; 5-João Peres, pedreiro, brasileiro; 6-Manoel Sant‟Anna, ferreiro, brasileiro; 7-João Torres, 

canteiro, 33 annos, casado, Pontevendra, Hespanha; 8-Delfim Joaquim Martins, canteiro, 37 annos, Povoa 
do Varzim, Portugal; 9-Joaquim José Dionysio, canterio, 40 annos, casado, Conselho de Gaya, Portugal.” 

(Rev. IHGRN, Vol. XV, n° 1 e 2, 1917;85). 
327 Depois de coordenar a construção do Obelisco, foi responsável pelo pedestal de granito da herma do 

Padre João Maria, pelo prédio da sede da Liga Artístico e Operária, pelo Hospital Infantil Varela 

Santiago, pelo pedestal para o monumento à Independência e, por fim, e talvez mais importante, pelo 

novo prédio da Prefeitura Municipal, inaugurado no universo das comemorações do Centenário da 

Independência, em 1922 (Paiva, 2011). 
328 Citação da artista plástica Patrícia Piccinini, tópico “Parada estratégica II”, Capítulo II. 
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ANEXO E 

O JURAMENTO DOS HORÁCIOS 

 

Acima temos a cena decomposta nos termos da nossa análise. Em azul, 

separados os dois grupos cujas atitudes corporais contrastam; em vermelho, o círculo 

marca o centro da tela, o gesto do velho Horácio que uni, no feixe de espadas, as 

vontades dos três filhos; por fim, em amarelo, temos o brilho ocultado da lança, mais 

um elemento que reforça – nesse caso, sutilmente – o foco no ponto alto da ação. Mais 

abaixo, temos destacado o segundo grupo; composto pelas figuras femininas (Sabina, de 

marrom e azul, e Camila, de branco) que 

dialogam com o grupo principal, realçando 

os atributos deste último mediante a 

definição de contrastes. Atentemos para a 

sobriedade das cores dos trajes, para as 

linhas curvas, para as feições 

desamparadas, para os corpos desfalecidos 

Ao fundo, a ama com as crianças. 
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ANEXO F 

CONSTRUINDO UM HERÓI REPUBLICANO 

 

 Observemos aqui como, a partir dos detalhes dos estudos, foi buscado um ideal 

através de posturas e expressões. Mesmo alguém que desconheça o quadro e a realidade 

à qual essas figuras fazem referência, seria capaz de, através das posturas e expressões, 

manifestar sentimentos distintos referentes a cada uma delas. Observemos também o 

equilíbrio que é conseguido através da modificação da posição da cabeça, da fisionomia 

e das disposições de braços e mãos. Implicadas nesses estudos, assim, estão concepções 

expressivo-posturais nos falam das relações que estabelecemos com os nossos corpos e 

de como elas nos afetam. 

 Dessa forma, o quadro definitivo deve ser entendido como algo que está 

implicado e implica todo esse processo, todo esse percurso, isto é, os estudos fazem 

parte da tela final, porque é através deles que ela se define, ao mesmo tempo em que ela 

faz parte de cada um deles, na medida em que, de outra forma, justifica toda a pesquisa 

da qual eles são expressões. E no final das contas, nosso procedimento aqui em relação 

a esses elementos nos leva a entender o quadro como um ator, um agente, que ao 

mesmo tempo é uma rede de relações, um conjunto de associações que faz dele “social”.  
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ANEXO G 

ALTERAÇÕES 

 

  Acima, um recorte do terceiro croquis e à direita um recorde do desenho 

definitivo que foi tomado como base para o 

quadro.
329

 Observemos, pelo destaque do pequeno 

circulo em vermelho, que a inclusão solicitada 

pelo Instituto do décimo juiz foi realmente 

resolvida de forma bastante simples. 

 Tendo como base os mesmo croquis, 

podemos observar, à direita, como as feições dos 

dois julgados, segundo o parecer do Instituto, 

sexagenários, foi devidamente alterada para a 

composição final da tela. Essas alterações nos 

mostram como de forma efetiva se dava a 

ingerência no IHGRN. A parir também desses 

elementos, a composição definitiva da tela vai 

criando mais associações com a Instituição, nesse 

caso, com os documentos e artigos publicados na 

Revista da mesma, que servem como base para 

propor as alterações ao artista. 

                                                             
329 Fotografia - Autoria não determinada. Frei Miguelinho, desenho de Antônio Parreiras, século XX, 
p&b, 17,7 x 30,5 cm (F(AP)IV-764). (Acervo do Museu Antônio Parreiras). 
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ANEXO H 

O ESTUDO DAS FEIÇÕES 

 Aqui o quadro em sua devida 

moldura, como foi visto por mim pela 

primeira vez. Mais abaixo, tendei destacar 

o canto inferior direito ampliando-o e 

realçando o contraste das cores para que 

fosse possível visualizar o que ali está 

escrita. Mesmo assim é preciso algum 

esforço para distinguir os caracteres. 

Acima escrito “Miguelinho”, abaixa a 

assinatura de Parreiras e logo em seguida 

“Paris 1916”.    

 

 

330 
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 Essa é uma das variações da assinatura de Parreiras que se aproximam da que está na tela, e 

corresponderia a um modelo relativamente estável entre os anos de 1904 e 1937, segundo o estudo de 

Márcia Saad Silveira. (Apud, Levy, 1981,141). 
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ANEXO I 

A FOTOGRAFIA

331 

Aqui a fotografia da tela definitiva (no cavalete e ainda sem moldura), tirada no 

ateliê de Parreiras em Paris, datada de 1918, remetida ao Governo do Estado para atestar 

a conclusão da composição no prazo estipulado no contrato. Dessa forma, a foto se 

integra, assim como as alterações executadas no “Anexo H”, ao conjunto de associações 

que compõe as relações entre a produção desse tipo de pintura e o tipo de contrato ao 

qual ela estava veiculada.   

 

 

 

 

                                                             
331

 Fotografia - Autoria não determinada. Frei Miguelinho, pintura de Antônio Parreiras, século XX, 

p&b, (F(AP)IV-749), (Acervo do Museu Antônio Parreiras). 
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ANEXO J 

O QUADRO 

 

 Assim como fizemos com o famoso quadro de David, executamos aqui uma 

simples decomposição, onde separamos com linhas azuis os três grupos de figuras e em 

linhas vermelhas traçadas diagonalmente definimos o ponto que marca o centro da 

composição, o gesto, o ponto alto de toda ação construída na tela. Mais abaixo e à 

direita temos em destaque o terceiro grupo de figuras que, como indicamos, cumprem a 

função de realçar os atributos da figura principal em sua ação. Em linhas azuis traçamos 

os contornos formados entre seus troncos e cabeças e a acentuação desses conjuntos 

num declive que encontra seu ponto máximo diante das linhas retas (em vermelho), que 

marcam a composição da 

figura de Miguelinho. 
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