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RESUMO 

 
 
Este trabalho é uma discussão sobre as funções sociais da História e da Memória. 

Para tanto, foi pensado diante do 80º aniversário da Revolução de 1930, marco da 

(re)fundação da capital paraibana, pois esta memória e a produção historiográfica a 

respeito do tema nos é bastante instigante. Falar de João Pessoa, seja da cidade, 

seja do indivíduo; no que se refere aos episódios de 1930, é tocar em um assunto 

bastante passional, onde chegar a um consenso é algo extremamente improvável. O 

objetivo deste trabalho é problematizar as funções sociais da História e suas 

utilizações, notadamente por meio do nosso objeto de estudo, buscando contribuir 

para a compreensão de como a memória e a escrita da História são frutos do 

trabalho constante das sociedades que as engendram. Estudar sobre a produção da 

memória e da historiografia bem como a função da escrita da História sobre esses 

episódios, entendendo-os como espaços específicos de disputas, notadamente 

sobre os embates de memórias nos últimos dez anos, trazendo novas reflexões 

sobre as funções sociais destas memórias. 

 

Palavras-chave: Espaço. Historiografia. Memória. João Pessoa. 
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ABSTRACT 

 
 
This work is a discussion of the social functions of History and Memory. Therefore, it 

was thought before the 80th anniversary of the 1930 Revolution, a mark of (re) 

founding of the capital of Paraiba, because the Memory and the historiographical 

production about this theme are very provoking. To Talk about João Pessoa, whether 

the city, or the person himself; in relation to episodes of 1930, is a very passionate 

issue in which to reach a consensus is extremely unlikely.  The objective of this work 

is to discuss the social functions of History and their uses, notably through our object 

of study, seeking to contribute to the understanding of how Memory and History´s 

writing are the result of constant work of the societies from which they come. To 

study the production of Memory and historiography as well as its functions on these 

episodes, comprising them as specific spaces of dispute, especially on the debates 

around Memory subjects over the past ten years, bringing new perspectives on the 

social functions of these memories. 

 
 
Key-words: Space. Historiography. Memory. João Pessoa. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Segundo levantamento feito por Margarida Maria Dias de Oliveira (1996) na 

historiografia clássica paraibana, a linha de tempo paraibana constitui-se, 

basicamente, de cinco datas: 1585 – 1634/1654 – 1817 – 1889 – 1930. Essas datas 

correspondem na seguinte ordem: à fundação da Paraíba, ao período da dominação 

holandesa, a Revolução de 1817, a Proclamação da República e a Revolução de 

1930. Nas datas veiculadas como constituintes da linha do tempo paraibana de 1930 

é a última referência, não havendo para essa historiografia, ou para àqueles que a 

fazem, fato marcante em sua História digna de referência após aquele momento. 

 É, portanto, sobre a memória dessa última data que nos propomos a refletir, 

onde, para muitos, através de um mártir, a Paraíba mostrou-se o quanto é grande. A 

conclusão da autora é que esta é a História ensinada e aprendida, aonde através 

das ruas, dos monumentos e até mesmo do nome da cidade e de seus cidadãos 

vem sendo confirmada. 

Este trabalho é uma discussão sobre as funções sociais da História e da 

Memória. Para tanto, foi pensado diante do 80º aniversário da Revolução de 1930, 

marco da (re)fundação da capital paraibana, pois esta memória e a produção 

historiográfica a respeito do tema nos é bastante instigante. Falar de João Pessoa, 

seja da cidade, seja do individuo; no que se refere aos episódios de 1930, é tocar 

em um assunto bastante passional, onde chegar a um consenso é algo 

extremamente improvável. Muitos são os debates, as opiniões e as divergências 

notadamente sobre o individuo João Pessoa, resultando em inúmeros livros, filmes, 

documentários e peças teatrais sobre sua vida e seus envolvimentos na Paraíba de 

1930. 

Nos últimos dez anos a capital paraibana teve, mais uma vez, esse debate 

retomado a partir de uma votação promovida por uma rede de televisão local: a 

escolha do paraibano do século. O projeto foi executado em todos os estados do 

país, conclamando ao público a participação para eleger a personalidade secular de 

cada unidade federativa. 

Durante o mês de Março de 2001 a população poderia participar através do 

portal na Internet, de ligações gratuitas e de urnas itinerantes por todo o Estado. Os 

elegíveis foram escolhidos por “notáveis” da sociedade paraibana que determinaram 

as opções à população: Argemiro de Figueiredo, Ariano Suassuna, Assis 
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Chateubriand, Augusto dos Anjos, Celso Furtado, Epitácio Pessoa, João Pessoa, 

José Américo, José Lins do Rêgo e Tomás Santa Roza. 

Parecia provável que o homem tornado herói, que deu seu sangue e seu 

nome a capital e que teve participação nos desdobramentos de 1930, importante 

marco da república brasileira, fosse o vencedor, mas como dito acima, chegar a um 

consenso sobre João Pessoa é algo extremamente difícil. A campanha foi dura, 

Ariano Suassuna empreendeu esforços não para si, mas contra João Pessoa, afinal 

seria duro demais ver os Pessoa mais uma vez, e mesmo depois de mortos, 

prejudicarem os Suassuna1. 

Ariano Suassuna, que dizem não se referir à cidade senão por “capital da 

Paraíba”, negando-se a pronunciar o nome da oligarquia desafeiçoada, estava em 

grande evidência pela nova produção do filme O Auto da Compadecida (2000), mais 

uma versão cinematográfica de sua obra homônima.  

A evidência de Ariano Suassuna no momento aliada a sua popularidade e 

disposição em fazer João Pessoa perder a eleição garantia outro vencedor. Surgia 

Augusto dos Anjos, poeta singular que nunca havia tido reconhecimento de seus 

conterrâneos e que havia morrido com pouca notoriedade. É bem verdade que em 

vida, Augusto dos Anjos não pôde sentir esse valor atribuído a sua poesia que, ao 

mesmo tempo em que gerava entusiasmo, também gerava repulsa. Tal 

reconhecimento só viria ocorrer anos mais tarde. Exemplo de que o reconhecimento 

da excepcional obra de Augusto dos Anjos parece ter tido pouco significado na 

época em que fez, foi o custeio feito por ele próprio e seu irmão de mil exemplares 

da obra intitulada Eu, recebido com estranheza pela crítica por sua inovação. Em 

suma, a campanha terminou com 364.017 votos dando vitória a Augusto dos Anjos e 

não a João Pessoa. 

Poderia ter ficado apenas nisso, mas poucos anos depois surge o Movimento 

Paraíba Capital Parahyba (MPCP). Este movimento, encabeçado (ou personalizado) 

por Flávio Maroja Ribeiro, o Fuba, visava ir mais além e destronar João Pessoa de 

                                                
1 João Suassuna, pai de Ariano Suassuna, foi presidente da Paraíba entre 1924 e 1928. Participou da 
cisão política que aconteceu no Estado antes de 1930, ficando do lado oposto de João Pessoa. Foi 
assassinado na capital da República em meio aos acontecimentos que sucederam a Revolução de 
1930, cujo gatilho foi a morte do então presidente da Paraíba, João Pessoa, que pertencia a um 
grupo político oposto ao de Suassuna. João Suassuna teria escrito, na véspera de seu assassinato, 
uma carta a sua familia, relatando perseguição e temendo mau destino, isentando-se de qualquer 
participação na  morte de João Pessoa.  Ariano Suassuna, diante dos acontecimentos, é até hoje 
uma oposição a memória pessoense. 



12 

 

seu posto que havia sido erigido para a eternidade: arrancar da capital paraibana o 

seu nome e retomar a toponímia anterior aos acontecimentos de 1930. 

O movimento contou com a participação de inúmeros membros, desde 

estudantes até remanescentes das oligarquias contrárias aos Pessoa. Fuba, artista 

local bastante conhecido e que na altura desempenhava funções de vereador na 

capital, procurou mecanismos legais para fazer o movimento atingir seus objetivos: 

um plebiscito que, sendo aprovado, convocaria a população pessoense a escolher 

pela mudança não só do nome da capital paraibana, como também de seus 

símbolos, a exemplo da bandeira estadual. 

Toda essa movimentação resultou não na mudança que o MPCP objetivava, 

mas em grandes debates e reflexões sobre Memória e História. Fuba ainda lançou 

em 2008 uma obra intitulada Parahyba 1930: a verdade omitida, título que já denota 

as suas intenções2. 

O MPCP não é mais um movimento ativo, mas mesmo em 2010, ano em que 

iniciamos esta pesquisa e que marcava o 80º aniversário dos acontecimentos de 

1930, tínhamos vestígios do reverberar do movimento. 

Tudo isto nos inquieta e nos leva a fazer algumas reflexões: O que acontece à 

memória de João Pessoa em um movimento institucionalizado que defendia o 

retorno a nomenclatura pré-30? Por que o movimento não obteve êxito? A recusa de 

um plebiscito à cidade se deu apenas pelas consequências econômicas que 

poderiam surgir com a mudança do nome da capital? Quais as relações de poder 

que estão sendo travadas 80 anos depois da Revolução de 1930 em torno da 

memória de João Pessoa? O que vem ocorrendo a esta memória entre 2000-2010? 

Não restavam dúvidas que a única maneira de esclarecermos estas questões 

seria através do entendimento de que há uma disputa. Assim, partimos do princípio 

de que a memória e a historiografia tem sido um espaço de amplas disputas sobre o 

tema na capital da Paraíba e é sobre esses espaços que pretendemos nos debruçar. 

Frente a esse cenário, o objetivo deste trabalho é problematizar as funções 

sociais da memória e da História e suas utilizações, notadamente por meio do nosso 

objeto de estudo, buscando contribuir para a compreensão do que aconteceu (ou 

ainda estar a acontecer) na capital da Paraíba. Estudar sobre a produção de 

memória bem como a função da História nestes episódios, bem como pesquisar os 

                                                
2 Neste trabalho utilizaremos o apelido pelo qual Flávio Eduardo Maroja Ribeiro é mais conhecido, 
tendo em vista que até mesmo na capa da obra, abaixo de seu nome, ele se enuncia “Fuba”. 
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conflitos e disputas em detrimento dos fatores de continuidade e estabilidade é uma 

tarefa complexa, mas é justamente esta batalha de memórias que se apresenta que 

nos propomos a estudar.  

Postas estas considerações iniciais, organizamos esta discussão em duas 

sessões. Na primeira pretendemos refletir sobre as categorias de Memória e 

Historiografia, entendendo como ambas podem ser construídas como espaço de 

disputas para a História. Interessa a esta pesquisa, então, discutir o que se reputa 

como problema historiográfico da formação de determinadas representações – 

memórias – sobre as carências de orientação no tempo. Ainda neste momento 

iremos identificar acontecimentos considerados significativos para este estudo, e que 

possibilitaram traçar as disputas pela História, Memória e pela historiografia, 

fazendo-nos compreender que o Movimento Paraíba Capital Parahyba não é algo 

isolado. 

Na segunda sessão, mergulharemos na obra Parahyba 1930: A Verdade 

Omitida. Como nosso objetivo é compreender como a historiografia e a memória 

servem para as orientações no tempo dos sujeitos históricos, partimos do 

pressuposto que a análise, de um movimento que se apresenta por meio de uma 

obra, seria adequada. Para que nosso leitor pudesse compreender este trabalho 

acreditamos ser necessária uma descrição da obra, principalmente porque muitos 

talvez ainda não a conheçam. Apresentaremos cada parte da obra, capítulo por 

capítulo, caracterizando através de passagens a escrita do autor, suas fontes, suas 

ideias e, o mais importante, a interpretação de Fuba sobre os desdobramentos de 

1930. 

Ainda discutiremos, a partir da trilogia Fundamentos de uma Teoria da 

História de Jörn Rüsen (2001, 2007a, 2007b), as ideias sobre a função social da 

História e suas utilizações, através de uma análise sistemática de como o 

pensamento histórico e a historiografia atribuem sentido a experiência do tempo. 

Para Rüsen é na vida prática que se dá as motivações pelas quais se buscam 

perspectivas no passado, ou seja, é através de carências de orientação do presente 

que se procura perspectivas orientadoras no passado. Para isso, entretanto, é 

necessário entrar na ciência especializada, detentora de métodos específicos que, 

através de sua razão responde as inquietações e interesses que levaram a 

pesquisa. A História, para Rüsen, se liga essencialmente ao trabalho da orientação 

cultural da vida humana através da constituição de sentido. Dessa forma, o 
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conhecimento da ciência especializada retorna a vida prática com uma função 

determinada de responder a carência pré-estabelecida. Estas respostas a vida 

prática, entretanto, acabam por gerar novas carências, pois não conseguem 

responder totalmente a elas, de modo que o ciclo é realimentado dando 

continuidade à produção histórica - historiografia.  

Assim, analisaremos o MPCP e seus desdobramentos, notadamente a obra 

Parahyba 1930: A Verdade Omitida, de Flávio Eduardo Maroja Ribeiro a partir da 

teoria de Jörn Rüsen, procurando entender as funções sociais e utilizações desta 

memória e desta historiografia. Escolhemos este aporte por entendermos, neste 

momento, que é a que se propõe, de forma mais sistemática, a fornecer os subsídios 

teóricos e metodológicos para a pesquisa sobre a relação da escrita da História com 

a sociedade que a produz. 

Partimos de um debate procurando refletir sobre a categoria espaço nos 

estudos históricos, enfatizando a necessidade da pluralização da ideia de espaço 

saindo da perspectiva física, de seu sentido tradicional de lugar que se estabelece 

na materialidade, adentrando em outras perspectivas como o espaço social, o 

espaço político, o espaço do imaginário, o espaço de memória e, principalmente, a 

memória e a historiografia como espaço de disputa.  



15 

 

2 ENTRE O TEMPO E O ESPAÇO: disputa e memória social 
  

Entendemos o espaço urbano como um registro não só de práticas sociais, 

mas de memórias coletivas, o que nos leva a considerar a cidade como um 

dispositivo de transmissão de informação, um estoque de conhecimentos e 

experiências que constitui a própria cidade. Desse modo, é importante a análise da 

comunicação simbólica, que permite identificar as memórias que compõem ou 

costuram estas relações com o espaço. Assim podemos tomar a cidade como texto, 

por ser o espaço urbano um lugar de registros de memórias coletivas, enfatizando a 

cidade como espaço de produção e fixação de uma memória. 

O conceito de memória é importante, pois permite analisar as representações 

produzidas como resultado de uma experiencia concreta e de desejos existentes 

sobre um determinado espaço geográfico (ARRUDA, 2000, p. 41). 

O conjunto de coisas que nos rodeiam, assim como o espaço em que estão 

inseridos, funcionam como elementos ativadores deste processo no qual memória e 

identidade são (re)construídas e (re)afirmadas permanentemente de maneira que, as 

construções participam da formação da identidade dos indivíduos quando produzem 

o acionamento da memória. Assim, garantem funções de orientação espacial, 

funções de orientação existencial ou atendem interesses de carências de 

referenciais, reavivando lembranças de fatos pessoais e/ou provenientes da História 

coletiva que ocorreram naquele espaço, assegurando assim a sensação de 

pertencimento a uma cultura e um tempo histórico. 

Em todo este processo há coisas que se destacam das demais por 

representarem uma experiência vivida e, por este motivo, são guardadas e 

incorporadas a vida dos sujeitos como representações através das quais a memória 

se utiliza como fato marcante. 

O entendimento da cidade deve partir do princípio de que ela é um 

instrumento material de vida coletiva. Nela estão solidificados os conflitos e os 

consensos, pois os pensamentos, através das ações humanas, dão forma à cidade, 

se materializando nas construções e no modo de viver da sociedade. Dessa 

maneira, visualizamos também a cidade enquanto História materializada. 

Pensar em um espaço de memória é remeter a expressão “lugares de 

memória”, que foi criada pelo historiador francês Pierre Nora (1993, p. 21). Segundo 

o autor, os lugares de memória “são lugares, com efeito nos três sentidos da 
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palavra, material, simbólico e funcional, simultaneamente, somente em graus 

diversos”. Em linhas gerais, são lugares materiais onde a memória social se ancora 

e pode ser apreendida pelos sentidos; são lugares funcionais porque tem ou 

adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas e são lugares simbólicos onde 

essa memória coletiva se expressa e se revela. São, portanto, lugares carregados 

de uma vontade de memória. Isto nos permite ler as cidades não como lugares 

específicos e determinados geograficamente, mas como aplicação de símbolos que, 

a depender dos sujeitos e dos períodos históricos, possuem significados diversos. 

 
Hoje, as descrições da cidade exaltam o cosmopolitismo, a diversidade que 
a compõem em todos os seus aspectos e chegam mesmo a citar 
ufanisticamente o passado glorioso como uma espécie de explicação do 
presente. Mas o presente é criação e não herança recebida (GLEZER, 
2007, p. 28). 

 
Há de se compreender tais lugares como não espontâneos ou naturais, pelo 

contrário, os lugares de memória são uma construção histórica. A importância de 

seu estudo vem de seu valor como documentos e monumentos reveladores dos 

processos sociais, dos conflitos, das paixões e dos interesses que, conscientemente 

ou não, os revestem de uma função simbólica. 

A memória não se resume em um conjunto de lembranças sobre determinado 

fato ou espaço, mas constitui-se mesmo num processo de luta em torno do que deve 

ou será guardado (ARRUDA, 2000, p. 41). 

Assim sendo, podemos inferir sobre relação orgânica que há entre memória, 

identidade e projeto3, ou seja, a instituição premeditada de constituição de 

identidades e memórias é frequente e demonstram as disputas que existem pelo 

controle das referências de orientação da coletividade. 

Selecionar, de maneira intencional ou involuntária, entre o preservar e o 

demolir, entre o lembrar e o esquecer, faz da memória um objeto de disputas que 

pode garantir a preservação de símbolos, de necessidades ou aspirações de alguns 

grupos em relação ao seu espaço. Disso decorre que as memórias urbanas devam 

ser estudadas considerando as relações de força que detinham o poder no momento 

da sua produção e nos períodos de sua permanência na cidade, nunca esquecendo 

a historicidade das ações humanas que correspondem a uma visão de mundo. 

 

                                                
3 Ver: VELHO, Gilberto. Memória, Identidade e Projeto. In: Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro, n. 95, 
out./dez. 1988. 
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É preciso ressaltar que, de acordo com Guarinello (1995, p. 189), 

 
a memória coletiva é, deste modo, um meio fundamental da vida social, uma 
das dimensões da ação coletiva e um veículo de poder. Poder, por exemplo, 
de transmitir ou perenizar uma memória de si, ou de propor ou impor uma 
dada memória à coletividade; poder de criar, refazer ou destruir identidades 
sociais, de dar sentido, corpo e eficácia aos atos coletivos. O ato da 
memória é um ato de poder e o campo da memória, o espaço onde atuam 
seus lugares, é um campo de conflito. 

 
É importante manter presente as possibilidades de ocorrer lutas em torno das 

memórias, lutas em torno da construção e da fixação de memórias sobre o espaço, 

criando uma visão sobre ele. Para analisarmos um momento da produção destas 

memórias sociais sobre o espaço, precisamos pensar as cidades como espaço de 

memória. Espaços estes que assumiram e assumem para as sociedades papel de 

locais de referência, depositários das lembranças do passado e dos desejos do 

próprio futuro. A partir daqui, poderemos entrelaçar História, memória e disputa, 

pensando-as dentro de uma categoria de espaço. Não o espaço físico, mas o 

espaço social, subjetivo, de disputa pelo poder, pelo saber, pela História e pela 

memória.  

A capital paraibana completou 80 anos de uma renomeação, de uma 

homenagem feita a João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque (1878 -1930), um 

sujeito histórico controverso na historiografia. Os acontecimentos de 1930 deixaram 

marcas simbólicas na capital paraibana, uma toponímia, uma bandeira, um hino. 

Partiremos de um momento mais recente de toda esta História: do Movimento 

Paraíba Capital Parahyba. Esse movimento que ambicionava, quase 80 anos 

depois, convocar a população a um plebiscito para decidir se, não só o nome da 

cidade, como também alguns de seus símbolos, como a bandeira estadual deveriam 

ser mudados. Procurando problematizar seus objetivos e tentando verificar o 

reverberar deste movimento, notadamente as funções sociais destas memórias e 

destas histórias, intentamos colaborar com um estudo significativo sobre este 

espaço. 

Através do exposto, percebemos que as problemáticas do tempo presente 

são potencialmente geradoras de carências, que só são respondidas pela relação 

que o homem estabelece com seu passado, ou seja, com a memória, uma vez que é 

através dela que o homem acessa o passado. 
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Com isto compreendermos que a memória, a historiografia e a própria História 

estão pautadas em necessidades de orientação do presente que buscam no 

passado (memória) uma perpetuação para o futuro (historiografia). 

É preciso perceber que o tempo pode fazer parte das formas de controle em 

vários âmbitos, inclusive na relação com o passado através da memória. Se para 

Marc Ferro (1989) a História é uma disputa e para Michael Pollak (1989) a Memória 

é uma disputa, para nós a historiografia é uma disputa. 

A memória é um movimento, estando sempre em evolução diante da dialética 

entre o lembrar e o esquecer; manipulável, vulnerável, susceptível a longas latências 

e abruptas revitalizações, um vínculo do vivido no presente. A História, por sua vez, 

é a reconstrução problemática e incompleta, uma representação do passado, uma 

operação intelectual e laicizante, que por sua vez suscitam uma análise crítica, como 

afirma Nora (1993). 

 Este trabalho articula História e Memória, seus usos e abusos e, mais do que 

isto, procuraremos problematizar as funções sociais de ambos neste espaço da 

cidade de João Pessoa. Um espaço que não é apenas físico, mas um espaço social 

e, por este motivo, político. Esse último componente nos angaria um arcabouço rico 

para reflexão envolvendo cidadania, identidade, poder e disputa. Há também a 

História e suas multiplicidades envolvidas, sua simbologia, seus sentimentos, sua 

cultura, sua memória. A memória é uma construção social, fazendo parte de sua 

cultura, marcando a cidade e seus sujeitos. 

O que buscamos perseguir é a “problematização da memória pela História”. 

Deste modo, justificamos o trabalho no sentido de que a memória, como dito acima, 

é um vínculo do vivido no presente, ou seja, a memória se dá no presente. 

Justificamos também a pretensão de um estudo histórico que se pauta na memória, 

uma vez que, nas palavras de Dosse (2003, p. 284),  

 
a metamorfose dessa memória torna-se objeto da história, tanto quanto o 
acontecimento efetivo em seus estreitos limites temporais. O estudo dos 
jogos de memória e do esquecimento dos vestígios desvela como “a 
percepção do fato vivido propaga-se em ondas sucessivas”.  
 

  

Estamos nos debruçando sobre as relações, contradições e conflitos sociais; 

suas repercussões na produção da História e da memória dos espaços, pensando, 

sobretudo, nas funções sociais que remetem a memória de João Pessoa. Nunca 
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deixando de lado a teoria de Jörn Rusen, que nos pode ser potencialmente 

importante para verificar que todas estas relações, contradições e conflitos sociais 

nada mais são de que carências sociais. Os movimentos sociais e as lutas em torno 

do controle, distribuição, gerenciamento e significados dos espaços urbanos 

poderão ser citados para exemplificar a dimensão das relações e lutas pela História 

e pela memória. 

 

2.1 MEMÓRIA E HISTORIOGRAFIA: espaços de disputas 

 

Houve acontecimentos considerados significativos para este estudo, e que 

possibilitaram traçar as disputas pela História, Memória e pela historiografia. 

Portanto, para darmos um entendimento maior do processo ao qual nos debruçamos 

como objeto de estudo deste trabalho, acreditamos por bem promover um histórico 

dos debates sobre a produção da História local. Assim iremos perceber que o MPCP 

não se trata de algo isolado.  

Para Guimarães (1988, p. 5), a compreensão desta questão é de fundamental 

importância, pois “este lugar, de onde o discurso historiográfico é produzido [...], 

desempenhará um papel decisivo na construção de certa historiografia e das visões 

e interpretações que ela proporá”  

Dentro da construção da historiografia paraibana é possível verificarmos 

vários momentos diferentes, momentos estes que partiram de uma necessidade de 

responder a sociedade sobre a História da Paraíba. Esta construção, entretanto, 

está permeada de disputas, seja explícita ou implícita em que vários atores, em 

diversos momentos, reclamam para si a autoridade da História. É importante manter 

presente e notabilizar que o passado é organizado em função dos interesses dos 

grupos sociais hegemônicos. A História é vista como legitimadora do poder e, em 

vários momentos, está a serviço do Estado. 

Já aprendemos com Marc Ferro, em A História Vigiada, que a História é uma 

disputa, pois controlá-la garante ao detentor de tal controle a hegemonia sobre o 

passado e, assim, um domínio sobre o presente. Independente de quem ela esteja a 

serviço, sejam o Estado, a religião ou o partido, a História institucional é um discurso 

ativo sobre a História que se faz no presente e é utilizada como uma arma em que o 

seu usuário a emprega até o momento em que perde sua eficácia, partindo para a 

construção de outra História que possa lhe servir aos propósitos desejados. 
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Dada à relevância de Ferro (1989, p. 108), o mesmo nos indaga sobre essas 

questões, ao dizer: 

 
qual é a função desse saber? Qual a sua utilidade social? Dotar um grupo, 
uma nação, de sua memória, restituí-la – esta é, de fato, uma das funções 
do historiador. A segunda é, sem dúvida, contribuir para a inteligibilidade do 
passado, dos vínculos entre o passado e presente. 
 

Bem verdade dizer que tal operação historiográfica acontece tanto 

deliberadamente quanto não deliberadamente, ou seja, há sempre um propósito 

voluntário ou impremeditado, sendo esta primeira completamente comprometida 

ideologicamente. Mesmo sendo algo não deliberado, deve ficar sempre a 

sagacidade do leitor, que deve saber que toda história responde a uma necessidade 

social prévia. 

Portanto, iremos tentar trazer isso sempre presente, percebendo em trabalhos 

já construídos a concepção que pretendemos tornar evidente, ou seja, aspiramos 

deixar as disputas das gerações de uma História e seus desdobramentos na 

produção da historiografia local.  

Estamos analisando um discurso sobre o passado, uma representação do 

passado elaborada por sujeitos do conhecimento a partir de um lugar social 

determinado. Perceberemos, nos vários momentos que elencamos, que o nosso 

tema não se esgota na temporalidade, muito pelo contrário, eles são retomados e 

entram na disputa quando convenientes. Apesar de não haver puro ineditismo nesta 

temática, frisamos que este recorte não é algo artificial, construído apenas para esta 

produção. Está nítido que a existência destes trabalhos nos é significativo para 

compreensão de que a disputa pela memória está presente, além de concluirmos 

que não há tradição de estudos historiográficos. O que pretendemos fazer é narrar 

estes diversos momentos de uma construção historiográfica que é permeada por 

disputas. Não podemos deixar de perceber ainda que todos os trabalhos que 

visitaremos são construções que, muito provavelmente, silenciaram outras tantas. 

A problemática inicial nos parece ser a de considerarmos a História como um 

discurso sobre o passado, pois esse não há como voltar e só resta àqueles que 

trabalham com o passado, reativá-lo através da Memória, dando-lhe forma de 

apresentação através da produção de livros, artigos, documentários, etc. Entendo a 

História como fruto das carências sociais, podemos verificar amplos (ab)usos sobre 

ela, a saber: histórias revolucionárias, histórias tradicionais, histórias passivas, 
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historias românticas, historias nacionalistas. Convém ainda ressaltar que enumerá-

las é perda de tempo, tanto do ponto de vista epistemológico, como prático. Assim 

sendo, há uma disputa em se fazer com que determinada produção historiográfica 

possa responder, de uma vez por todas, os anseios sociais. E muitos tentaram 

estabelecer “verdades históricas” mesmo sabendo que tais discursos criam, 

indubitavelmente, novas carências que precisarão ser respondidas. De modo similar, 

Ferro (1989, p. 2) assevera que 

 
o conteúdo, os procedimentos e a função de uma obra histórica variam 
consideravelmente conforme os focos que a secretam. Não apenas as 
análises que se referem a um mesmo problema podem mudar 
completamente, como também a escolha dos fenômenos analisados é 
diferente. 
 

Neste primeiro momento é coerente enfatizar o trabalho já feito outrora por 

outros autores. Temos a importante contribuição de Margarida Maria Dias de Oliveira 

que, em Intrepida Ab Origine, tratou da construção do Instituto Histórico Geográfico 

Paraibano (IHGP) e sua relação com a produção da historiografia local. Em seguida, 

partimos para o trabalho de José Luciano de Queiroz Aires, que problematiza os 

conflitos de memórias em torno da chamada Revolução de 1930, discutindo a 

construção da memória mitificada de João Pessoa, tudo isto em Inventando 

tradições, construindo memórias.  

Outro ponto importante para nós, sem sombra de dúvidas, diz respeito à 

abordagem de Francisco Chaves Bezerra em O ensino superior de História na 

Paraíba, que vai nos mostrar a implantação e consolidação das instituições de 

Ensino Superior que deram origem ao curso de História da Universidade Federal da 

Paraíba. Aqui, pretendemos compreender o caráter do curso de História e os 

desdobramentos da atuação da instituição e do profissional de História para a 

historiografia local. Já em Memória, História e Patrimônio histórico, de Almir Félix 

Batista de Oliveira, perceberemos a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado da Paraíba – IPHAEP enquanto articulador de discursos sobre 

Memória e História, em um jogo de realces e ocultamentos de extrema importância e 

repercussão para nosso contexto. 

Dando sequência, entraremos no debate promovido por Luciano Candeia em 

Comemoração, Memória e História no IV Centenário da Paraíba. Nesse trabalho 

temos a evidência de que é um momento que se constitui como um de grande 

efervescência na produção historiográfica local, razão pela qual nos propomos a 
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pensar a utilização do passado e as produções criadas e utilizadas para garantir a 

hegemonia de uma determinada memória. 

 Finalmente, destacamos a produção historiográfica de Parahyba 1930, obra 

de Flávio Eduardo Maroja Ribeiro, objeto direto de nosso estudo, que passa a ser 

disseminadora do Movimento Paraíba Capital Parahyba, utilizando-se de um 

discurso histórico como legitimador do movimento. Buscaremos compreendê-la 

como uma obra que não vem de um historiador e que não vem de um lugar 

tradicional da produção historiográfica, o que nos parece ser bastante pertinente. 

 

2.2 GERAÇÕES DE UMA HISTÓRIA: disputas pela produção da memória local 

 

Para entendermos as disputas pela produção da historiografia local, 

procuramos partir do Instituto Histórico Geográfico Paraibano por entendermos que o 

Instituto e seus fundadores foram os primeiros “historiadores” a se preocuparem com 

a sistematização da História local, sua preservação e difusão. 

Ainda acreditamos ser pertinente este momento da historiografia porque para 

muitos, e, notadamente para os próprios, o IHGP e sua produção foi um divisor de 

águas: antes não havia História da Paraíba, só a partir deste momento é que 

começa a existir, começa a historiografia paraibana. (DIAS, 1996) 

A historiografia produzida entre 1909 e 1928, notadamente nos seis primeiros 

volumes da revista do IGHP é um momento singular da construção da Historia Local. 

A partir desse instituto se constrói um passado que dá referência a um povo. Esse 

estudo foi promovido pela historiadora Margarida Maria Dias de Oliveira em Intrepida 

Ab Origine e, como a própria se referiu naquela altura: “É portanto, para explicitar 

esta historiografia como parte de um projeto específico de concepção de história 

paraibana” (DIAS:1996, p.16) 

Intrepida Ab Origine é uma obra da historiografia paraibana de caráter crítico 

com a produção historiográfica dominante, que visou a perpetuação de uma 

memória com um consenso sobre o passado. Além disso, o legado deixado pelo 

IHGP e a atuação dos seus membros no nosso percurso, possuem relevância na 

medida em que são revisitados dentro das conveniências de cada contexto. 

A historiografia produzida pelo IHGP no período estudado na obra é 

caracterizada como uma historiografia factualista, que narra o fato por si mesmo, 
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estando desvinculado das relações sociais do qual o mesmo é componente. Uma 

História predominantemente masculina, que 

 
encarnando essa ideologia do progresso, os historiadores do século XIX 
dividiram-se, uns procurando explicar o presente através do passado, outros 
estabelecendo o inventário dos acontecimentos que conduziram ao 
presente, com essa historia fatual banalizando o acontecimento atual, visto 
que, assim que é enunciado, torna-se passado (FERRO, 1989, p.110). 

 

O legado do IHGP ainda pode ser encontrado hoje, onde seu modo de 

escrever História teve sua continuidade garantida pelo mesmo e por pessoas 

ligadas, além de bacharéis, médicos, autodidatas que fazem uso de um “estilo” de 

escrever História caracterizada pela repetição, pela parcialidade fanática restrita aos 

“grandes sujeitos” da História. Esse legado é acionado sempre que convém aos 

atuais dentro da disputa pela História e, consequentemente pela historiografia. 

Não é demais lembrar que o IHGP foi fundado com base no Instituto Histórico 

Geográfico Brasileiro. Esse, em 1838, surgiu com a responsabilidade de sistematizar 

a História do Brasil e, através disto, promover a identidade da nação. O IHGB, 

portanto, marcaria a passagem de um “Brasil sem História” para um “Brasil com 

História”. Muito podemos lembrar-nos de Manoel Luis Salgado Guimarães, em 

Nação e civilização nos trópicos, quando trata do Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro e o projeto de uma História Nacional. Segundo o autor, trata-se de precisar 

como esta historiografia definirá a Nação brasileira e lhe dará uma identidade para 

atuar tanto internamente como externamente. 

Assim, estamos em um momento em que o discurso historiográfico ganha 

autoridade, onde o “historiador” passa a ser reconhecido como um pesquisador da 

produção científica. Estes eleitos, entretanto, são de uma estirpe de notáveis, 

marcadamente elitistas, herdeiros de uma tradição do século XIX. Ocupam o topo de 

uma pirâmide e, de seu posto, são responsáveis pelo esclarecimento de toda a 

sociedade. 

Aqui talvez seja pertinente nos lembrarmos de Norberto Bobbio, em Os 

intelectuais e o poder, onde infere uma importante reflexão sobre o papel dos 

intelectuais em nossa sociedade, ao dizer que 

 

sempre existiu em todas as sociedades, ao lado do poder econômico e do 
poder político, o poder ideológico, que se exerce não sobre os corpos como 
o poder político, jamais separado do poder militar, não sobre a posse de 
bens materiais, dos quais se necessita para viver e sobreviver, como o 
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poder econômico, mas sobre as mentes pela produção e transmissão de 
idéias, de símbolos, de visões de mundo, de ensinamentos práticos, 
mediante o uso da palavra (o poder ideológico é extremamente dependente 
da natureza do homem como animal falante) (BOBBIO, 1997, p.11). 

 

A constituição do IHGB, majoritariamente, era de burocratas que, de maneira 

homogênea, tinham tido educação nas universidades de Coimbra e Lisboa. É, 

portanto, com este modelo que o IHGP é pensado, com objetivo essencial de 

produzir Histórias regionais e catalogar fontes para submissão ao IHGB para, assim, 

contribuir para a historiografia geral do país. 

Apesar disto, o IHGP só foi fundado em 1905 e seus fundadores possuíam 

grandes semelhanças com os fundadores do IHGB: possuíam cargos públicos e/ou 

burocráticos e tinham formação proveniente do Liceu Paraibano e/ou na faculdade 

de Direito de Recife. Estavam no IHGP: políticos, juristas, professores e profissionais 

liberais mais importantes do Estado. 

 

Ocuparam cargos políticos chaves na política paraibana. Foram 
presidentes, vice-presidentes do Estado, deputados, senadores, 
conselheiros municipais. Suas atividades econômicas eram tão secundárias 
que quase não são explicitadas nas respectivas biografias. 
Profissionalmente, eram médicos, militares, jornalistas. Tiveram atuação 
importante na imprensa local. Neles começaram a escrever o que, mais 
tarde, iriam qualificar como a história da Paraíba. (DIAS: 1996, p. 36) 

 

Gostaríamos de chamar atenção que, neste momento, não há ainda um 

especialista nos estudos históricos, o historiador propriamente dito. Assim sendo, a 

função do historiador era exercida por outros profissionais que, por estarem em um 

lugar de fala como o IHGP, tinham propriedade para efetuar a produção da História 

local. 

Margarida Dias ressalta que além dos objetivos já explicitados acima, o IHGP 

mostrava a relevância da escrita da História da Paraíba feita por paraibanos e assim 

se proclamavam como marco histórico e fundador de uma historiografia paraibana. A 

autora assim cita o volume I da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano 

(1909) na página 90: 

 

Quando amanhã, na plena exuberância de uma vitalidade inexhaurivel, o 
Instituto Histórico, revestido das galas de repetidos triumphos, compulsar as 
chronicas apoucadas que ora lhe legamos, conhecerá bem a extensão do 
seu merecimento em ter feito sahir do nada o movimento perenne da 
grandeza parahibana. 
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Outro ponto importante o qual não podemos deixar de registrar é o vínculo do 

IHGP com o próprio Estado. Na comissão que formou o instituto tínhamos o 

presidente de Estado Álvaro Machado. Observa-se, portanto, que o IHGP, desde a 

sua criação, possuía estreita ligação com o Estado que lhe forneceu toda 

infraestrutura necessária para instalação, que passou desde o espaço físico até as 

subvenções mensais que lhes davam as condições para efetuar as pesquisas 

históricas e geográficas, tais como visitas, organização de fontes e a publicação da 

revista do Instituto, garantindo assim a possibilidade do IHGP alcançar seus 

objetivos.  

Desta maneira, o Estado assegura ao Instituto Histórico e Geográfico 

Paraibano a posse da produção da historiografia paraibana até a fundação da 

Universidade Federal da Paraíba. A partir daí abria-se o caminho para “escrever a 

história, catalogar as fontes, juntar todo o material possível que servisse para 

glorificar o passado – era esse o sentido exato das iniciativas” (DIAS, 1996, p. 39). 

Partindo de uma inexistência da História da Paraíba ou, como se referiu 

Margarida Dias, “mais do que a inexistência, o desconhecimento da história”, a 

prioridade inicial era o cadastramento de arquivos, o reconhecimento dos 

documentos, as escavações arqueológicas. Dessa maneira iniciava-se um trabalho 

de preservação da memória sem precedentes no Estado, “a eles caberia o trabalho 

de catalogação das fontes e reconstituição do processo histórico, para depois, seus 

seguidores, na posteridade, escreverem a história” (DIAS, 1996, p. 40). 

Criava-se um local de produção do conhecimento, uma atividade sem tradição 

local. Apesar das dificuldades iniciais, foi o caráter oficial do IHGP que lhe logrou, 

paulatinamente, o status de foco de produção historiográfica, transformando-o em 

lócus da História da Paraíba. Para Margarida Dias, o Instituto Histórico cumpre com 

a tarefa que se propôs: escrever a História da Paraíba, lançar as bases da 

historiografia paraibana. 

Fazia parte do projeto do Instituto Histórico - para a construção de uma 

geração de uma História - a necessidade de reunir pessoas para recordação dos 

fatos ou para eternizá-los. Isolando o fato, destacando-o como digno de recordação, 

de comemoração, de rememoração e, consequentemente, de inclusão na 

historiografia, se faz o primeiro mapeamento do processo histórico paraibano. O 

IHGP buscou realizar a tarefa de sistematizar uma produção historiográfica capaz de 

contribuir para o desenho dos contornos que se propunha definir para a Paraíba.  



26 

 

Os desdobramentos de 1930 são extremamente importantes para se observar 

as disputas, não só políticas, mas também aquelas que perpassam nosso campo. 

José Luciano Aires em Inventando tradições, construindo memórias, defende que a 

construção da memória foi mitificada em torno de João Pessoa, inventando-se uma 

tradição apelativa a seu nome, onde havia dois objetivos: legitimar o golpe de 

Estado da Aliança Liberal e legitimar também o Estado que se estrutura como 

consequência. 

A partir do assassinato de João Pessoa foi se forjando uma atmosfera mítica 

em torno de seu nome. No imaginário social e coletivo era “santo”, “herói” e “mártir”. 

Àqueles que construíram esta imagem o dava como exemplo a ser seguido, 

incutindo a ideia de paraibano bravo e resistente. O culto a João Pessoa é anual, 

através das comemorações cívicas do dia 26 de Julho, data da sua morte. Após a 

morte de João Pessoa, foi empreendida uma grande leva de ações para o 

engajamento desta memória na sociedade. Não podemos esquecer também que há 

toda uma disputa política de cunho nacional. 

Em decorrência de 1930, João Pessoa passou a denominar ruas, praças e 

avenidas por todo o país, extrapolando o estado da Paraíba, ganhando simbologia 

nacional como ícone da Aliança Liberal. 

A historiografia oficial constrói uma ideia de complô por parte de João Dantas, 

Augusto Moreira Caldas, João Suassuna e outros para assassinar João Pessoa, 

tendo sido pego covardemente, sem direito a defesa. Isso assenta a ideia de 

martirização. Esta mesma historiografia torna consensual a influência da morte de 

João Pessoa para a concretização do movimento de 1930. 

Importante observarmos a quantidade de projetos de leis e a rapidez com que 

a Assembleia Legislativa da Paraíba buscou constituir a memória de João Pessoa. 

Vejamos algumas ordens do dia da Assembleia Legislativa conforme quadro a 

seguir: 
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Quadro 1: A institucionalização da memória de João Pessoa pela Assembleia Legislativa da Paraíba 
(AIRES: 2006, p. .29). 

 

A repercussão, entretanto, é nacional. A morte de João Pessoa é utilizada 

como munição para a retomada dos planos ditos golpistas. Para se ter uma ideia, 

segundo pesquisa promovida por Aires (2006), feita junto as Empresas de Correios e 

Telégrafos, das 26 capitais brasileiras, em apenas sete não se encontra alguma 

referência de rua com o nome do ex-presidente João Pessoa. Assim, 

 
a construção da memória de João Pessoa, confundindo-se com a memória 
da “Revolução de 1930”, seria exaustivamente elaborada. Em nosso 
entendimento, entre o assassinato do presidente e a eclosão do movimento 
de 1930, ocorreu um primeiro movimento dessa memória, com vistas a 
preparar a legitimação do golpe. Em seguida, ocorreu um segundo 
movimento, em que a apropriação da memória objetivou a legitimação do 
Estado e do grupo no poder que, então, vai se configurando e se vale da 
memória como recurso nesse sentido (AIRES, 2006, p. 22). 
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Um debate importante para nós é que esse mesmo autor levanta sobre a 

mudança do nome da capital. Aires (2006), no já referido trabalho, reflete sobre a 

criação do caos na cidade para a mudança. A efervescência social, a população 

agitada, era importante para dar seguimento às transformações. A historiografia 

paraibana tradicional trata da participação popular na Assembleia Legislativa, para 

votação dos projetos de leis já mencionados anteriormente, entretanto a direção das 

mudanças vinha dos ditos intelectuais dos grupos dirigentes. 

 
O fato da multidão estar nas ruas não representava comando do processo 
de institucionalização dos lugares de memória; o povo formava o ambiente 
adequado para os planos do golpe urdidos pela sociedade política e era 
cooptado, para apoiar os planos dessa última (AIRES, 2006, p.34). 
 

Da mesma maneira, e de igual importância para nosso estudo, é com relação 

à bandeira do Estado. Muito se tem discutido se o “nego” foi dito ou se foi um 

posicionamento e a sua utilização para a imortalização do sangue e do luto. Este 

também é um tema do qual iremos nos debruçar mais adiante. Por hora, 

gostaríamos de frisar que a bandeira também é símbolo oficial do movimento de 

1930 e da vitória dos liberais. 

Foi um momento em que a oposição teria se sentido acuada pelos 

desdobramentos do movimento na Paraíba. Na Assembleia Legislativa, a maioria 

dos deputados perrepistas não comparecia as sessões e, este também foi motivo 

pela vitória massificada de projetos em memória de João Pessoa. O contexto 

impossibilitava um contra movimento que buscasse impedir a coerção e a dita 

violência da instauração de uma ruptura memorialista. 

Segundo Aires (2006), antes da morte de João Pessoa existia preparativo 

para uma manifestação do “nego”. Haviam sido confeccionadas 15 mil bandeiras 

vermelhas com a inscrição “nego”. O vermelho seria referente a cor da Aliança 

Liberal. Nesse contexto, há uma apropriação de uma bandeira pré-existente que não 

dizia respeito diretamente ao ex-presidente, mas a causa maior que era a Aliança. 

Diante dos acontecimentos, entretanto, há uma ressignificação e apropriação para 

simbologia de uma pessoa, pois o encarnado, símbolo político da Aliança, passa a 

ser o sangue de João Pessoa. Isso nos permite afirmar que 

 

a bandeira antiga era o passado enquanto a bandeira nova era o futuro. O 
passado precisava ser riscado do mapa, representava o “perrepismo” no 
poder, ao passo que o futuro deveria ser construído o mais breve possível, 
era a “revolução” e os “liberais” no poder. Dessa forma, a inscrição “5 de 
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outubro de 1585” foi suprimida do projeto da nova bandeira para sobreviver, 
através do Négo, apenas o “29 de julho de 1929”, dando mais vivacidade 
aos novos tempos, construindo um novo fato fundante para a História da 
Paraíba (AIRES, 2006, p. 49). 
 

A historiografia paraibana tratou de socializar tudo isso como algo coletivo. A 

materialização das narrativas historiográficas foi elaborada pelas mãos de uma elite 

intelectual que era ligada ao poder estatal. Como já inferimos anteriormente, a única 

instituição responsável por escrever a História da Paraíba, de maneira sistemática, 

neste momento, era o Instituto Histórico. 

Durante muito tempo o IHGP foi questionado de seu envolvimento político nas 

suas produções, mas em se tratando dos desdobramentos de 1930, seus 

representantes alegavam que não se tratava mais de assunto político, pois a morte 

de João Pessoa era fato histórico. Não precisamos aqui refutar tal argumento, pois já 

esclarecemos antes que o Instituto Histórico possuía sim vínculos indiscutíveis com 

o governo do Estado. 

Entre 1930 e 1945 a “Revolução de 1930” passou a ser objeto constante na 

produção historiográfica do IHGP, com publicações de livros, artigos, discursos e 

conferências de seus intelectuais. Vejamos no quadro a seguir: 

 

Ano Título da Obra Autor 

1931 O Incrível João Pessoa Ademar Vidal 

Arquivo Nacional dos Estados Unidos do Brasil – 

Relatório referente a 1930 

Alcides Bezerra 

 

Nos Pródromos da Revolução Octacílio de Albuquerque 

Oração Fúnebre: O Imortal João de Deus Mindello 

Instrução Pública na Paraíba José Baptista de Mello 

1932 Arquivo Nacional dos Estados Unidos do Brasil – 

Relatório referente a 1931 

 
Alcides Bezerra 
 

Nas vésperas da revolução – 70 dias na 

Presidência do Estado da Paraíba 

Álvaro de Carvalho 

Discursos – Deus na escola e o ideal Pedagógico Pedro Anízio Bezerra Dantas 

Da investigação da Paternidade Bôtto de Menezes 

1933 O Ministério da Viação no Governo Provisório José Américo 

1930- História de João Pessoa e da Revolução de 
1930 na Paraíba 

Ademar Vidal 

Arquivo Nacional dos Estados Unidos do Brasil- Alcides Bezerra 
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Relatório referente a 1932  

Antevendo a Revolução de 30 (Contra a Reforma 
da Constituição)  

Octacílio de Albuquerque 
 

Cônego Bernardo  Pedro Baptista 

A Revelação Científica do Direito Alcides Bezerra 

1934 As Lutas de classes em Roma Ensaios (Oscar de 
Castro) 

Aníbal Victor de Lima e Moura 

Tratado de Pedagogia Pedro Anízio Bezerra Dantas 

Soluços de Realejo Américo Falcão 

Do coração para o coração Ascendino Leite 

A pausteurização do leite e o sentido evolutivo da 
História 

José Magalhães 

1935 O Ciclo revolucionário do Ministério da Viação José Américo 

Aspectos Antropogeográficos da Constituição, A 
Filosofia na fase Colonial e Sílvio Romero - o 
pensador e o sociólogo 

Luís da Silva Pinto 

Coelho Lisboa 
Seca de 32 (Impressões da Crise Nordestina) 

Órris Barbosa 

Minha cidade Ascendino Leite 

Política Paraibana e o algodão do Nordeste 
ameaçado de um perigo de vida e de morte 

Bôtto de Menezes 

1936 Manaíra Coriolano de Medeiros 

Achegas à História da Filosofia (Conferências 
1928-1936); Arquivo Nacional dos Estados Unidos 
do Brasil - Relatório referente a 1935 
Projeto do Banco das Nações Inter-Americano ou 
Pan-Americano. 

Ascendino Carneiro da Cunha 
 

Relatório Pedro Anízio B. Dantas 
 

Contribuições para a solução dos problemas 
Agrícolas do Nordeste do Brasil 

Raymundo Pimentel Gomes 
 

Carlos Gomes e Evolução do Ensino na Paraíba José Baptista de Mello 

1937 Arquivo Nacional dos Estados Unidos do Brasil - 
Relatório do Diretor referente a 1936, Bibliografia 
Histórica do Primeiro Reinado à Maioridade, O 
Visconde de Cairu - Vida e Obra e o Visconde de 
Taunay- Vida e Obra 

Alcides Bezerra 

Campanha Presidencial (Discurso pronunciado na 
Esplanada do Castelo) 

José Américo 

Compêndio de Pedagogia e Pedagogia 
Experimental 

Pedro Anízio B. Dantas 

A Paraíba e o Momento Político Nacional Bôtto de Menezes 

1938 Reminiscências- Figuras e Fatos. Francisco Coutinho de 
Lima e Moura 

O Arquivo Nacional- Breve Notícia Histórica (1838-
1839) 

Alcides Bezerra 
 

Beaurepaire Rohan (Uma Figura do Segundo 
Império) 

Raul de Góes 
 

A Evolução Histórica e Social de Patos Coriolano de Medeiros 
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1939 Evolução Econômica da Paraíba Celso Mariz 

Reminiscências- Figuras e Fatos. Francisco Coutinho de Lima e 
Moura 

Ensaios de Interpretação Histórico-social João Lélis de Luna Freire 

Estética do Modernismo Ascendino Leite 

Os ruídos Urbanos e a sua nocividade José Josa Magalhães 

Palavras (Discursos) Coriolano de Medeiros 

1940 Reminiscências- Figuras e Fatos- 3 vol. Francisco Coutinho de Lima e 
Moura 

A Família Brasileira e suas origens Ademar Vidal 

Lembrança da sagração da Matriz de N. S. de 
Lourdes 

João da Matta 

O Correio da Paraíba há cem anos Antonio da Rocha Barreto 

Barão do Abiaí Olivina Olívia Carneiro da 
Cunha 

A carnaubeira e como Agriculturar as Terras 
Nordestinas 

Raymundo Pimentel Gomes 

Comentários de Medicina Newton Nobre de Lacerda 

1941 A Evolução Social de Patos Coriolano de Medeiros 

A Imprensa na Paraíba José Leal Ramos 

Discursos Miguel Falcão 

Discursos na Câmara Federal Bôtto de Menezes 

1942 Ibiapina- Um Apóstolo do Nordeste Celso Mariz 

Epitácio Pessoa ou o sentimento de Autoridade e 
Recordações Sentimentais de Epitácio Pessoa 

Ademar Vidal 

O Caroá- História, Cultura e Distribuição 
Geográgica 

Lauro Pires Xavier 

Epitácio Pessoa Miguel Falcão Alves 

Notas Provincianas Ascendino Leite 

O Tambiá de Minha infância Coriolano de Medeiros 

1943 Carlos Dias Fernandes Celso Mariz 

Guia da Paraíba Ademar Vidal 
 

Este Pedaço do Nordeste e O Primeiro Decênio da 
API (Como surgiu e se tem desenvolvido essa 
entidade) 

José Leal 
 

O Torpedeamento do Afonso Pena Eudésia Ribeiro 
 

Pedro Américo - Ligeira Notícia Biográfica do 
Genial Pintor Paraíbano (1843-1905) 

Horácio de Almeida 
 

Como estão sendo tratados os comburidos da 
guerra 

Newton Nobre de Lacerda 

1944 Pedro Américo - centenário de seu nascimento Horácio de Almeida 

A Campanha de Princesa João Lélis de Luna Freire 

Minha Terra - Memórias e Confissões Bôtto de Menezes 

1945 Terra de Homens, América - Mundo Livre, espírito 
de Reforma e Importância do Açúcar 

Ademar Vidal 

História do Café no norte Brasileiro Apolônio Carneiro da Cunha 

Octacílio de Albuquerque - idealista e Lutador e 
Vida do General Manuel Luís Ozório 

Luís Pinto 
 

Medicina na Paraíba (Flagrantes de sua Evolução) Oscar de Oliveira Castro 
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Perilo Doliveira João Lélis de Luna Freire 

Da Coordenação das Atividades Administrativas da 
União e dos estados 

Cleantho de Paiva Leite 

João Domingues dos Santos - pesquisador e 
Homem de Inteligência 

Clóvis dos Santos Lima 

Cidades e Homens  Celso Mariz 

Quadro 2 - Intelectuais e a produção científica do IHGP (1931-1945) (AIRES, 2006, p. 83-85) 

 

Muitos destes intelectuais estavam vivenciando os desdobramentos de 1930 

de perto e se dedicaram a esta temática no calor dos acontecimentos, fazendo 

muitas vezes, a legitimidade do movimento de 1930. O discurso político e o discurso 

historiográfico confundem. Devemos lembrar ainda que eles participavam do 

governo ocupando cargos públicos e que claramente 

 
não eram historiadores por formação. Por isso, chega a ser anacrônico 
cobrarmos fundamentação teórica em trabalhos elaborados por jornalistas, 
advogados, autodidatas. Preocupavam-se, evidentemente, em narrar a 
“verdadeira” história, em contemplar uma memória, materializando-a em um 
lugar. Entretanto, na prática, exerciam o ofício a partir do modelo oficial dos 
Institutos Históricos. A sua concepção de História é narrativa, linear, factual, 
política, biográfica, decorativa, centrada nos “heróis” como sujeitos; 
concepção essa que, de tanto ser produzida e reproduzida na História da 
História e do Ensino de História, formou subjetividades, inclusive no senso 
comum, do que deveria ser o objeto da ciência História (AIRES, 2006, p. 
89). 
 

Essas produções, por seu turno, são elitistas, apologéticas e parciais, se 

pautando demasiadamente em cartas, telegramas e relatórios, que são transcritos 

no decorrer das narrativas a fim de provar a “verdade” dos fatos. Estamos tratando 

de produções historiográficas que vão dar continuidade à construção da memória 

oficial. 

Assim, queremos demonstrar que os intelectuais ligados a Aliança Liberal 

tiveram espaços institucionais para a produção de seus discursos, através do Estado 

e do IHGP, uma vez que foram credenciados a construir tal historiografia. 

Mas antes de partirmos para a fundação da Universidade Federal da Paraíba, 

acreditamos que seja importante contextualizarmos historicamente sua criação para 

que possamos ter um melhor entendimento de seus objetivos como instituição de 

ensino superior e suas consequências para o curso de História. 

É preciso acentuar que do século XIX aos idos do século XX possuir curso 

superior era sinônimo de prestigio político e de poder local. Não se trata da instrução 

da população paraibana, mas sim de garantir os interesses da elite local a 
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possibilidade de formar seus filhos sem a necessidade de deslocamento para outros 

lugares. É claro que, a criação do ensino superior na Paraíba poderia render ao seu 

“padrinho” notabilidade política e social, importante para outras disputas locais. 

Sendo assim, possuir curso superior no Brasil nesse momento está associado 

à condição social dominante, garantindo competência para o exercício de cargos na 

esfera pública. Com a decadência político-econômica das elites nordestinas no 

cenário nacional, o curso superior torna-se mantenedor de status da elite. 

Na Primeira República, apesar do caráter excludente de sua política, se inicia 

um processo de transição do ensino superior no Brasil com a substituição das 

escolas superiores para as instituições universitárias. Essas mudanças, entretanto, 

são apenas tentativas isoladas, como as universidades de Manaus em 1909, a do 

Paraná em 1912 e a do Rio de Janeiro em 1920 (BEZERRA, 2007, p. 26). 

A partir da década de 1930 temos as criações da Universidade de São Paulo, 

em 1934, e da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro em 1935. Na Paraíba a 

primeira instituição de ensino superior surge em 1934, trata-se da Escola de 

Agronomia do Nordeste, no município de Areia. Para Bezerra (2007, p. 29) isso é um  

 

exemplo de que a criação dos cursos superiores estava vinculada a força 
política das oligarquias, tendo em vista que em Areia se encontrava um forte 
reduto dos coronéis da política paraibana. A criação da Escola de 
Agronomia do Nordeste teria sido, portanto, marco da fundação da 
Universidade da Paraíba. 

 

Entretanto é possível verificarmos uma disputa, pois para muitos não havia 

necessidade da criação de cursos superiores em um Estado como a Paraíba, tido 

como de “pouca expressão econômica”. O vizinho Estado de Pernambuco tinha 

interesse em manter seu monopólio nas verbas destinadas à educação superior na 

região. Segundo Bezerra (2007, p. 34) isto acarretou dificuldades para o 

“reconhecimento das instituições na Paraíba por parte da Diretoria de Ensino 

Superior, ligado ao Ministério da Educação, sob argumentação da proximidade com 

Recife”. Era dispensável, portanto, a criação destes institutos, sem falar na falta de 

recursos físicos e humanos. 

Outro ponto importante para nosso trabalho, também levantado por Bezerra 

(2007), é que o poder local apoiou a criação do ensino superior no Estado, pois com 

dissemos anteriormente, havia notabilidade por parte daqueles que promovessem 

esta conquista. Assim, além do poder local tivemos a participação de instituições 
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representativas da sociedade civil na criação das faculdades e escolas, tais como: 

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Tribunal Regional Eleitoral, Ordem dos 

Advogados, Associação Médica da Paraíba, Associação Paraibana dos Cirurgiões-

dentistas, Clube de Engenharia da Paraíba, Associação dos Farmacêuticos, 

Associação Médica de Campina Grande, Seminário Arquidiocesano, Sociedades 

Civis mantenedoras, Imprensa Oficial. Dessa maneira, acreditamos que o 

funcionamento do ensino superior na Paraíba estava comprometido com o poder 

local e com tais instituições. 

A partir de 1947 foram criadas algumas instituições de Ensino Superior na 

cidade de João Pessoa, mas só em 1949 (apesar de apenas em 1952 iniciar 

funcionamento) foi criada pelo governo do Estado a Faculdade de Filosofia da 

Paraíba, que possuía os cursos de História, Geografia, Letras Neolatinas e 

Pedagogia. A Faculdade de Filosofia da Paraíba foi a primeira a manter um curso de 

História. 

Vale lembrar que a cultura humanística era intelectualista e livresca, 
objetivava fornecer uma formação de cultura geral. Sua principal finalidade 
era preparar um pequeno grupo de “pessoas cultas” ou de “intelectuais”, de 
“trabalhadores da elite”, de literatos, tornando as instituições absolutamente 
necessárias apenas para a ilustração de alguns espíritos. Não visava a dar 
nenhuma educação específica para ensinar a viver, ou a trabalhar, ou a 
produzir, mas, simplesmente, ministrar uma educação literária. Destinava-se 
a transmitir aos seus seguidores a cultura greco-romana (cultura clássica), 
porque esta era considerada a cultura formadora, ignorando as outras 
culturas. Dessa forma, desprezava as profissões técnicas. (BEZERRA, 
2007, p. 36) 

 

Apesar desse fato, os cursos mais procurados eram o de Direito, Medicina e 

Engenharia. Não possuir universidade na capital, independentemente do Estado, era 

algo vergonhoso e por isto também havia o interesse dos políticos locais. 

Com referência a essa questão,  

 
fica evidente que a falta de recursos materiais, a necessidade de 
deslocamento a outros centros com o intuito de obter o diploma de curso 
superior, a possibilidade de ascensão econômica e social das classes 
intermediárias e a pressão causada pela necessidade de mão-de-obra 
qualificada para o mercado de trabalho foram fatores que contribuíram para 
que providências fossem tomadas, justificando a criação da Universidade da 
Paraíba (BEZERRA, 2007, p. 40-41). 

 

 Na década de 1960 a política federal direcionou o país à industrialização e, 

para isto, necessitava-se de mão-de-obra qualificada. É neste contexto que temos a 

criação da Universidade Federal da Paraíba. A elite dominante e os trabalhadores se 

unem para apoiar a causa, embora possuíssem interesses opostos: 
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O que se tem de fato são duas camadas sociais bem definidas: a elite 
dominante, que controlava o poder político-econômico, e os trabalhadores, 
ambas com interesses antagônicos, mas que são favoráveis à criação da 
Universidade Federal da Paraíba nesse momento. A camada 
economicamente dominante é favorável à federalização da Universidade da 
Paraíba, pois seus filhos não mais seriam levados a deixar o estado em 
busca da conquista de um diploma de curso superior em outro estado da 
federação, muito embora desconfiassem da qualidade dos cursos ofertados 
pela nova universidade (são várias as razões que levam a essa 
desconfiança, mas a principal é a falta de qualificação profissional dos 
professores). Enquanto isso os trabalhadores viam em um curso superior, a 
possibilidade de ascensão social através da qualificação profissional para o 
mercado de trabalho. (BEZERRA, 2007, p. 45). 

 

 Segundo o autor, portanto, a implantação e ampliação do ensino superior na 

Paraíba entre as décadas de 1940-1960 não teria sido para atender a população, 

muito menos pelo desenvolvimento do Estado, mas sim pela educação ter passado 

a ser vista como instrumento para ascensão social onde parte da classe média 

começa a ter acesso a universidade, formando professores. 

 De acordo com a pesquisa feita por Bezerra (2007, p. 56), nos dez primeiros 

anos de formação de profissionais de nível superior da Faculdade de Filosofia da 

Paraíba temos os seguintes números totais de concluintes (incluindo os cursos de 

História, Geografia, Filosofia, Letras e Pedagogia): 

 

Ano Concluintes 

1955 26 

1956 22 

1957 17 

1958 35 

1959 48 

1960 60 

1961 43 

1962 46 

1963 46 

1964 25 

 

Quadro 3 – Relação dos alunos formados na Faculdade de Filosofia da Paraíba 
(BEZERRA, 2007). 
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Ainda segundo a mesma pesquisa, a produção científica da Faculdade de 

Filosofia entre 1952-1967 revela que a área de concentração de História era 

responsável por mais da metade dos trabalhos produzidos (História = 63, Geografia= 

5, Filosofia=19, Letras=18 e Pedagogia=5). Percebemos, portanto, a importância da 

Faculdade de Filosofia para a historiografia paraibana que era dominada pelo 

Instituto Histórico Geográfico Paraibano até então, muito embora esta historiografia 

não signifique uma mudança dos padrões, pois quantitativamente é bem 

significativa. 

 Com a reforma universitária da década de 1960, tivemos a extinção da 

Faculdade de Filosofia da Paraíba e a criação do Instituto Central de Filosofia e 

Ciências Humanas. Apesar da reforma, a formação e, consequentemente a 

produção, continuava a ser de caráter generalista, conteudista e reprodutivista, 

calcada nos princípios da educação tradicional (BEZERRA, 2007).  

Parecia já haver naqueles tempos (e talvez possamos observar isto hoje) a 

separação entre pesquisador de História e professor de História, onde este último é 

mero transmissor e reprodutor de conhecimentos, enquanto a pesquisa é algo mais 

nobre que o professorado, isso porque produz conhecimento na universidade, lócus 

por excelência da produção científica. 

Embora as faculdades de filosofia tenham sido criadas para formar 

professores para o magistério, além de formar pesquisadores e realizar pesquisas 

científicas, só conseguiram realizar o primeiro propósito. As investigações realizadas 

no presente estudo indicam que, na FAFI a prioridade era mesmo a formação de 

professores para o magistério (BEZERRA, 2007, p.105). 

 A produção historiográfica, portanto, estava a mercê de professores 

improvisados, muitas vezes desprovidos de qualificação e interesse pela pesquisa. 

Bezerra (2007, p. 106) aponta que os professores do curso de Geografia e História 

da Faculdade de Filosofia geralmente eram formados em Direito ou em seminários 

religiosos. 

 Parece-nos que a nobilitação pela produção científica só começa a ganhar 

maior proporção quando se estabelece como critério de promoção/ascensão os 

títulos universitários e a produção de trabalhos científicos para a carreira docente. 

Além disso, é também o momento do estabelecimento, pelas universidades, de 

programas de aperfeiçoamento docente financiados pelo CFE, CAPES e CNPq. 

Assim, a produção está atrelada a ascensão profissional. 
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Com a Reforma Universitária, que determinou a extinção do sistema de 

cátedras, o cargo de Professor Titular tornou-se a função mais elevada da carreira 

docente. A ascensão funcional na docência universitária passou a ser valorizada 

dentro de uma nova estrutura, levando os professores a buscarem qualificação 

mediante cursos de especialização, mestrado e doutorado, possibilitando, assim, a 

alcançar a condição de adjunto ou titular (BEZERRA, 2007, p.115). 

Aqui é importante observar uma mudança que há no ensino de História 

tradicional, de caráter elitista, para uma vertente marxista (crítica) e da Nova História 

Francesa (analítica). Estas considerações são importantes, pois vão influenciar não 

só o ensino de História, mas também, por efeito, a produção historiográfica entre as 

décadas de 1970-1980, notadamente, como também as posteriores. 

Se tomarmos por base a distribuição de disciplinas do curso de História desde 

1953, quando Geografia e História compunham um único curso, até 1973, após a 

implantação do sistema de créditos, poderemos perceber mudanças significativas 

que nos são importantes para compreender o contexto histórico desta produção 

científica. 

No currículo de 1953 percebemos a proposta universalizante da estrutura 

curricular, pois contemplava disciplinas das duas áreas de concentração: Geografia 

e História. Eram quatro anos, onde o último era reservado as disciplinas 

pedagógicas, os três primeiros davam a titulação de bacharel, a conclusão do quarto 

garantia o grau de licenciatura. Nesse contexto, a História caracterizou-se pela 

exposição dos fatos, pela História do indivíduo heroicizado. 

A partir da separação do curso de Geografia da História, em 1958, a formação 

de profissionais em História passa a ser mais específica, surgindo à disciplina de 

Introdução aos Estudos Históricos, por exemplo. Há uma mudança após os anos 

1960, surgindo os primeiros estudos na área de “História do Brasil” em que os 

trabalhos deixam de expor fatos e passam a análises críticas, valorizando aspectos 

teóricos. 

Após a LDB em 1961, há grande destaque para a História do Brasil como 

disciplina. Por consequência, tem-se o debate para a inclusão da História da 

Paraíba. A ideia seria desdobrar o curso de História do Brasil nos quatro anos, nele 

inserindo a disciplina de História da Paraíba. A mudança vem em 1973, no sistema 

de créditos, com o desdobramento de História do Brasil em quatro disciplinas 

obrigatórias, entretanto ainda não há disciplina de História da Paraíba. 
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Bezerra (2007, p. 133), em sua pesquisa, nos aponta ainda em 1973, o 

desenvolvimento de trabalhos de pesquisa sobre História da Paraíba que 

procuravam contribuir para informação e aperfeiçoamento. Havia uma deficiência de 

fontes que comprometiam as pesquisas de História local, a elaboração de 

monografias e, consequentemente, o ensino especializado. 

Veja que as dificuldades são evidentes para a realização de atividades de 

pesquisa, o que induz a afirmar que, ao longo de aproximadamente vinte e cinco 

anos, ou seja, desde sua criação em 1952 até a criação dos centros em 1974, o 

curso de História da UFPB cumpriu a função de formar professores para o ensino 

fundamental e médio/1º e 2º Graus, mediante enormes dificuldades, tais como: falta 

de bibliografia qualificada; não havia uma verba específica para a aquisição de 

livros; quadro de professores deficiente por falta de qualificação adequada (inclusive 

enfrentando o problema da polivalência); número insuficiente de professores, 

comprometendo o desenvolvimento acadêmico de professores e alunos, entre outros 

(BEZERRA, 2007, p.133). 

Nessa ausência, tudo nos leva a crer que permanece o predomínio do 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano na produção historiográfica paraibana. 

 Almir Félix de Oliveira, em Memória, História e Patrimônio nos faz pensar 

sobre a instituição de memórias, seja através da ratificação ou da retificação, através 

da catalogação do patrimônio. Esse debate surge no Brasil com a criação do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em nível nacional. Escolhendo tais 

patrimônios temos a finalidade de lembrar, guardar em nossa memória, atos, fatos e 

pessoas que não devem ser esquecidos para perpetuação e/ou manutenção de 

memórias. 

 Em certo sentido, estabelecemos uma relação de poder entre quem notabiliza 

e quem aceita tais nobilitações. Assim, podemos ter a definição daquilo que será 

definido como referência coletiva, inclusive hierarquizando as memórias em questão. 

Umas devem ser produzidas, pois são superiores, melhores e/ou mais importantes 

que tantas outras politicamente inferiores, inclusive, muitas vezes o que temos, 

diante de tombamentos, são as sacralizações de fatos e grandes heróis, exaltando 

classes vencedoras em um jogo onde várias memórias estão em disputa. 

 Os tombamentos criam identidades, no sentido de pertencimento ao local. Por 

isso a grande importância, para nós, em lançarmos esta reflexão no sentido de 

perceber como a memória está profundamente atrelada à preservação do patrimônio 
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cultural. Debatemos, até agora, as repercussões historiográficas, no sentido de 

compreender as produções intelectuais da História dentro de um contexto histórico. 

Entretanto a historiografia não é a única maneira pela qual se estabelece uma 

memória e, mais que isto, se disputa memórias. 

 Da mesma maneira que a Historia escrita tem função, muitas vezes, de 

ratificar uma memória oficial e/ou de grupos, através da escolha do que deve ser 

lembrado e esquecido, assim também encontramos estas funções nos tombamentos 

promovidos. Não podemos esquecer-nos do caráter pedagógico que o patrimônio 

pode ter: 

 
O patrimônio histórico, por ser uma produção cultural, encerra em si 
características que favorecem, facilitam a relação de ensino-aprendizagem 
por parte de quem o utiliza, por parte daqueles que o usam como fonte 
documental para a obtenção de conhecimentos a respeito de uma 
determinada época, de determinadas condições socioeconômicas de 
produção de determinado bem, das relações de poder (OLIVEIRA, 2010, p. 
53-54). 
 

 Trata-se da construção de uma História através de monumentos históricos, 

onde indubitavelmente há privilégios e objetivos funcionais. Tudo isto pode ser 

aplicado ao nosso país, onde a perspectiva política a ser desenvolvida era que, 

acima de tudo, favorecesse os fatos memoráveis da História do Brasil. Surge assim, 

o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), com o Decreto-Lei 

n. 25 de 30 de Novembro de 1937, para organizar, determinar e tombar o que era 

considerado patrimônio histórico e artístico para sua conservação e preservação. 

 O contexto, entretanto, é o de privilégio da unidade nacional, onde o Estado 

Novo visava o fortalecimento e a estruturação de um Estado burocraticamente 

centralizado. Até 1967 o SPHAN sofre pela falta de recursos, de estrutura e de 

pessoal especializado, tendo pela frente uma quantidade monumental de trabalho a 

ser realizado (OLIVEIRA, 2010). 

 Em nível estadual é em 31 de Março de 1971 a criação do IPHAEP, fruto do 

Decreto-Lei n. 5255. O objetivo era a preservação dos bens culturais do Estado que 

não se encontravam sob proteção e guarda do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, compreendendo os bens de caráter histórico, artístico, folclórico, florístico 

e arqueológico. Faria parte da estrutura organizacional da Secretaria de Educação e 

Cultura, ficando os recursos necessários para o funcionamento sendo providos pelo 

Fundo Estadual de Cultura (OLIVEIRA, 2010). 
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 Assim como o SPHAN em sua criação, o IPHAEP teve início problemático, 

pois a Secretaria de Educação e Cultura não possuía recursos destinados ao 

instituto, não possuía espaço físico para sua sede, além da falta de pessoas 

qualificadas e experientes no ofício. Outro entrave levantado por Almir Oliveira 

(2010, p.79), em sua análise do IPHAEP, é a ausência de legislação para 

funcionamento e embasamento das ações do órgão, apesar de ter como parâmetro 

a organização do agora IPHAN. Ou seja, assim como o Instituto Histórico Geográfico 

Paraibano tinha como base o brasileiro, o IPHAEP tinha como base o nacional. 

 O conselho consultivo, assim como o presidente do instituto, também foi 

escolhido. Segundo Almir Oliveira (2010, p.84) teria sido um conselho eclético nas 

formações de seus membros, como também na proposta de trabalho. O mesmo 

autor, em levantamento das atas de reunião, nos demonstra as preocupações já 

expostas acima, no tocante à falta de estrutura do Instituto, falta de carro, de 

material técnico e pessoal, além da inexistência de um regimento interno para dispor 

sobre as competências de cada setor.  

 Em função dessa problemática, como se resolveu o problema operacional do 

IPHAEP? Nossos indícios levam a crer que, da mesma maneira do IHGP, o IPHAEP 

ficou na dependência e, por este motivo, comprometido com o Estado. Sublinhamos 

isto não apenas no caráter do financiamento estatal, mas, sobretudo, da ideologia do 

Estado. Aqui entra um debate importante: quem dá a palavra final para o que deve e 

o que não deve ser tombado? Percebemos aqui um espaço para disputas. Mesmo 

com todas as dificuldades acima expostas, o IPHAEP cadastrou mais de 800 

imóveis em seus dois primeiros anos de atividades, sendo praticamente a maioria na 

capital paraibana. Assim,  

 
O papel de sacralizador, a ser desempenhado pelo Instituto, e o qual esse 
buscava incansavelmente nos primeiro anos de funcionamento, a partir das 
mais variadas propostas de tombamentos, sempre esbarrava na estrutura 
frágil do órgão e na falta de um amparo legal que fornecesse o poder de 
polícia para efetivação dos atos (OLIVEIRA, 2010, p.101).  

 
 Apenas em 1978, quatro anos depois da fundação do Instituto, é que surgiu o 

Decreto-Lei n. 7819 que dispunha sobre o Cadastramento e Tombamento dos Bens 

Culturais, Artísticos e Históricos no Estado da Paraíba. Aqui estava a definição dos 

parâmetros para os tombamentos, respaldando e legitimando a atuação do IPHAEP. 

 Como já dito, a maioria dos tombamentos feitos nos primeiros anos de 

fundação do Instituto eram de bens edificados na cidade de João Pessoa. Foram 
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bens imóveis, onde o IPHAEP produziu uma justificativa para cada tombamento, 

utilizando-se do jornal estatal A União para a divulgação. E, não menos importante, 

em sua grande maioria os monumentos guardam uma relação direta com uma 

historiografia paraibana consolidada e ratificada por organismos oficiais, ou seja, o 

IPHAEP veio também para resguardar a memória de personagens considerados 

importantes para a História da Paraíba, como o próprio João Pessoa. 

 Basta lembrar que o tombamento do palacete da Praça da Independência foi 

muito em função de ter servido de residência ao presidente João Pessoa, em razão 

das reformas que o Palácio da Redenção passava no período. 

 Um Instituto que é fundado em 1971, mas que só é instalado em 1974 não 

parece ter sido prioridade para o governo estadual. Remete também as dificuldades 

acima relatadas às quais este Instituto passou em sua trajetória. 

 Uma vez institucionalizado, entretanto, o IPHAEP surge como agente formal 

do passado, escolhendo o que seria importante para contar a História e resguardar a 

Memória. Os membros do Conselho Consultivo pertenciam a um grupo que tinham 

um lugar social, notáveis de capacidade técnica que possuíam uma concepção de 

mundo e uma percepção da História. Logo, estas pessoas cultas, representantes 

maiores de suas profissões, reconhecidos em seu métier, ao selecionarem os 

monumentos a serem tombados, o fazem de acordo com seus valores e 

concepções. 

 Os bens tombados, nos primeiros anos de atuação do IPHAEP, representam 

momentos marcantes da História da Paraíba segundo a produção historiográfica da 

época, onde se sobressaíam personalidades de “maior importância”. Ademais os 

estilos arquitetônicos que representavam as elites, as igrejas e os palácios do 

governo. 

Luciano Candeia assinala outro importante ponto em Comemoração, Memória 

e História no IV Centenário da Paraíba. Aqui, sem sombra de dúvidas, tivemos mais 

um momento da utilização do passado para a manutenção de uma memória. Para 

Candeia (2002, p. 7), o IV Centenário “constitui um dos momentos de maior 

efervescência na produção historiográfica local.” Daí a importância de fazermos 

referencia a esse momento. 

Mesmo após a fundação da Universidade Federal da Paraíba e da 

historiografia por ela produzida, parece-nos que aqui os problemas de sala de aula e 

da historiografia persistem 
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Constatamos, ao longo desse tempo, que muitos professores de história da 

Paraíba, especialmente os que atuam nas Escolas do Ensino Médio, vivem um 

dilema: se, por um lado, se esforçam e são capazes de provocar boas discussões 

em suas respectivas salas de aula, encontram, por outro lado, uma enorme 

dificuldade nas indicações bibliográficas. É que, infelizmente, quase toda a escassa 

bibliografia de história da Paraíba dedicada ao Ensino Médio filia-se a uma matriz 

teórica tradicional, cujas narrativas são caracterizadas pela presença exagerada das 

grandes batalhas, de négos de homens considerados ilustres e transformados em 

heróis e, portanto, de narrativas que, com pretensões a verdades imutáveis e 

inquestionáveis, consolidam-se cada vez mais na memória social dos paraibanos. 

(CANDEIA, 2002, p. 8) 

Nesse caso, nos preocupamos com o problema da produção historiográfica, 

mas não esquecemos o caráter político, uma vez que se questiona a divulgação de 

um saber com função social explícita, ou seja, uma representação do passado que 

visa legitimar uma disputa de grupos sociais pelo poder. Identificamos mais um 

momento significativo para este estudo, pois aqui 

 
a história esteve em disputa, e, como tal, foi vigiada durante o IV 
Centenário, pois estava em jogo não apenas uma representação do 
passado com o qual se pretendia modelar o presente, mas também a 
imagem que a sociedade paraibana (ou, mais precisamente setores dela) 
pretendia dar a si mesma. (CANDEIA, 2002, p. 15) 

 

 Diante do IV Centenário, como dito antes, tivemos um grande momento da 

produção historiográfica, notadamente àquelas que visavam atingir professores e 

alunos das escolas de 1º e 2º graus: o Atlas Geográfico da Paraíba, a História da 

Paraíba em quadrinhos e a Cartilha Paraíba 400 anos: aspectos geo-históricos e 

folclóricos. Nessas obras temos a participação do governo e da UFPB. 

O uso desses recursos didáticos, utilizados particularmente nas escolas, tem 

o objetivo claro de estabilizar um discurso. Nesse sentido, lembremos que “os 

recursos didáticos são, dessa maneira, organizadores da memória...”. E foi com 

esses objetivos que foram usados filmes, livros, discos e atividades teatrais, durante 

as comemorações dos 400 Anos da Paraíba (CANDEIA, 2002, p .37). 

O âmago da questão é o debate sobre os “percursos” da produção de 

memórias. A Memória produz a História, assim como a Deusa Mnemosine produz a 

musa Clio. Clio é filha de Mnemosine, criando uma ligação estreita entre História e 
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Memória, da mesma maneira a produção historiográfica é um segmento da Memória 

Coletiva. Apesar das proximidades, há distanciamentos: 

 
a memória, como construção social, é formação de imagem necessária para 
os processos de constituição e reforço da identidade individual, coletiva e 
nacional. Não se confunde com a História, que é forma intelectual de 
conhecimento, operação cognitiva. A memória, ao invés, é operação 
ideológica, processo psico-social de representação de si próprio, que 
reorganiza simbolicamente o universo das pessoas, das coisas, imagens e 
relações, pelas legitimações que produz (MENESES, 1992, p. 22). 

 

 A historiografia paraibana ainda tem outro desafio a ser enfrentado diante do 

IV Centenário. Segundo Candeia (2002, p. 46), a Paraíba na altura possuía 53% da 

população adulta analfabeta, além de aproximadamente 211 mil crianças em idade 

escolar fora dos estabelecimentos de ensino, ou seja, os meios formais de 

propagação do saber, os livros, provavelmente não iriam surtir efeito, eram 

necessários outros mecanismos para abranger a população como um todo. Daí a 

produção de obras cinematográficas, quadrinhos, músicas, monumentos, etc. Toda 

esta construção de símbolos em torno dos quatrocentos anos da Paraíba vinha 

neste sentido, tornar possível a assimilação desta memória para toda a população, 

independente de grau de instrução, coisa que a produção historiográfica clássica era 

incapaz de fazer. 

 Todo o conjunto de ações das comemorações do IV Centenário é um 

discurso, afinal toda ação é uma ação política. Comemorações deste viés visam 

promover uma identificação da sociedade, criando todo um aparato que perpassa a 

“reescrita” da História. Em razão disso, Candeia (2002, p. 49) aponta que 

 

o tipo de história produzida pela Comissão do IV Centenário (sejam obras 
inéditas ou reeditadas), manteve a característica de fazer apologia aos 
grandes homens, alguns elevados à categoria de heróis, sugerindo, assim, 
uma concepção de história que prima pela valorização excessiva do papel 
dos indivíduos no processo histórico. 

 

 A Comissão e, consequentemente, o IV Centenário da Paraíba, de modo 

geral, parece ter apenas seguido o mesmo percurso do Instituto Histórico Geográfico 

Paraibano que, como objetivamos sistematizar, era o principal responsável pela 

produção do conhecimento histórico na Paraíba. A Comissão teria reivindicado para 

si um pluralismo, uma publicação com autores diversos que garantiria orientações 

diferentes, mas ainda que contasse com a participação de vários autores. Continua 
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mantendo a mesma orientação metodológica e a mesma concepção de 

conhecimento. Podemos verificar isso em Paraíba: Conquista, Patrimônio e Povo, 

tabloide organizado por José Octávio de Arruda Mello e Gonzaga Rodrigues, que foi 

reeditado em 1993 em forma de livro com novo título: Paraíba, Conquista, 

Patrimônio e Povo (Historiografia e História para Vestibular) e Capítulos de História 

da Paraíba, obra também coordenada por José Octávio de Arruda Mello. 

 Candeia (2002) acreditava, há dez anos, durante sua pesquisa, que até 

aquele presente momento a historiografia paraibana, salvo exceções, era marcada 

por produções que continuavam a valorizar os “grandes homens” e “grandes 

momentos”, sendo responsável por uma escrita da História que consolida uma 

determinada memória coletiva. Ainda neste trabalho o autor adentra um debate que 

nos é muito pertinente: o tratamento dado pela historiografia paraibana tradicional ao 

ex-presidente João Pessoa. Nessas produções João Pessoa foi um progressista e o 

movimento de 1930 transformador da ordem política e regenerador de costumes. 

Para contrapor o discurso tradicional, podemos fazer uso de Edgar Carone. Em 

Objetividade Histórica em torno de um fenômeno apologético, Carone confirma o 

tratamento laudatório dado a João Pessoa. Não podemos deixar de citar também a 

construção oficial de 1930, notadamente a visão do jornal estatal A União, que foi 

aceita e repetida pela já mencionada historiografia tradicional. Importante trazer 

presente que as produções historiográficas, no que diz respeito aos seus lugares de 

enunciação, e o Jornal A União estão diretamente ligados ao Estado. 

 No IV Centenário foi extremamente forte a produção através das narrativas 

históricas. Aqui é importante nos remetermos a como o discurso é reutilizado dentro 

das conveniências que lhes são pertinentes. A produção do IV Centenário vai ao 

encontro dos valores dos segmentos sociais dominantes, de certo tipo de 

historiografia que segue o modelo do IHGP. Mais do que isso, da mesma maneira 

que os autores do Instituto Histórico assim estão também os autores do IV 

Centenário, fazendo parte e/ou atuando em instâncias burocráticas do governo, 

muitas vezes usufruindo do Estado. 

 
É importante ressaltar que, no conjunto desta discussão sobre memória, o 
IV Centenário da Paraíba exerce, com o passado e com o conjunto da 
historiografia paraibana tradicional, uma relação muito particular. Não rompe 
com o passado, antes pelo contrário, parte em busca de seus mais 
importantes momentos, servindo-se das narrativas disponíveis. Neste 
particular, a história é convidada a desfilar num carro alegórico de destaque, 
figurando, assim, entre as mais significativas alegorias como parte 
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integrante da memória coletiva, onde desfilam os mitos, os grandes 
momentos, enfim, o que deve ser lembrado e cultuado pelo conjunto da 
população. Claro que a história que aí desfila é marcada por esquecimentos 
e silêncios, uma vez que está sendo agora, mais do que nunca, vigiada, 
especialmente por uma Comissão responsável pelos festejos dos 
quatrocentos anos da Paraíba (CANDEIA, 2002, p. 58). 

 

Se o nosso objetivo aqui é compreender a representação do passado a partir 

do IV Centenário, devemos direcionar o olhar para suas produções. Além das já 

citadas, ainda temos: Uma Cidade de Quatro Séculos – Evolução e Roteiro, 

coletânea organizada por Arruda Mello e Wellington Aguiar; Parahyba 400 Anos, 

coletânea organizada por Francisco Pontes da Silva e Fátima Araújo; Anais da 

Semana Comemorativa da Revolução de 30, obra coordenada por Marcondes 

Gadelha; Viagem Através da Província da Paraíba, de Wilson Nóbrega Seixas; 

Paraíba: Imprensa e Vida, de Fátima Araújo; Felipéia, Frederica, Paraíba, de Aécio 

Aquino; História da Paraíba, de Carmem Coelho de Miranda Freire, História da 

Conquista da Paraíba – SUMMÁRIO das armadas que se fizeram, e guerras que se 

deram na conquista do rio Parahyba, obra atribuída a Simão Travassos e 

Monumentos Históricos e Artísticos da Paraíba, do Cônego Antônio Florentino 

Barbosa. 

Todas essas obras pretendiam permanecer mediante sua incorporação na 

educação do Estado, nas escolas, para que houvesse uma continuidade. Assim, 

explica-se o empenho da comissão organizadora em produzir obras inéditas, reeditar 

outras e propagá-las. Obras que deveriam auxiliar professores em suas aulas de 

História, tornando-se referência para a sociedade.4 

O que não nos deixa dúvida é que tais produções foram lançadas em um 

momento específico onde se pretendia estimular a sociedade a olhar seu passado e, 

mais que isto, orgulhar-se dele, consolidando ideias que cultuavam um passado e o 

ratificava no presente dentro dos interesses de setores sociais hegemônicos. 

Há ainda inúmeras revistas que foram lançadas durante o evento: Revista 

Ciência Histórica do Departamento de História do Campus I/Comissão do IV 

Centenário; Revista Planejamento – da SEPLAN, número 2, coordenada por Naná 

Garcez e dedicada ao IV Centenário da Paraíba; Revista SPAÇO, de Natal; Revista 

Bradesco, do Bradesco; Revista da Sociedade Médico-Brasileira; Revista do Fisco; 

                                                
4 Para maiores detalhes sobre a produção do IV Centenário da Paraíba, verificar a análise promovida 
por Luciano Candeia em Comemoração, Memória e História no IV Centenário da Paraíba já citada 
neste trabalho, notadamente a terceira parte de seu trabalho. 
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O Sol; Boletins da Sociedade Filatélica e Numismática de João Pessoa; Boletim da 

301ª Reunião da Sudene; Boletim numero 6, do Departamento de Geografia da 

UFPB; Revista Grão  do Campus II, também da UFPB e Revista da FUNSAT. 

Para termos uma real dimensão da produção, acreditamos que seja 

importante reproduzirmos o levantamento feito por Candeia (2002, p. 69), explicitada 

no quadro abaixo. 

 

 

 

 

Obra Autor(es) 

A Arca dos Sonhos Severino Ramos 

A Arquitetura da Fortaleza de Santa Catarina José Luiz da Mota Menezes 

As Artes da Paixão Luiz Augusto Crispim 

A Consciência Crítica Hildeberto Barbosa Filho 

Anais da Semana Comemorativa da 

Revolução de 30 

Marcondes Gadelha (coord.) 

Alcoolismo: por que tanto silêncio? Maria das Graças Santiago 

A Paraíba na Crise do Século XVIII: 

Autonomia e Dependência 

Elza Regis 

A propósito da Educação Itapuan Bôtto Targino 

Araruna – Anotações para a sua História Humberto Fonseca de Lucena 

A sócio-economia do semi-árido José Alfredo Américo Leite 

Atlas Geográfico do Estado da Paraíba Cláudio Antonio Gonçalves Egler, Edna da 
Cunha Paiva Dália e Natália 

Gedanken (coord.) 

Atlas Lingüístico da Paraíba Maria do Socorro Aragão e Cleusa Palmeira 

Augusto dos Anjos – Obra, Discussão e 

Crítica num Centenário 

José Octávio de Arruda Mello, Ângela de 

Castro e Juca Pontes 

Bases de Prevenção do Câncer do Colo do 

Útero 

Ely Chaves 

Campina Grande na década de Quarenta Antonio Morais 

Camponeses em Marcha César Benevides 

Capítulos de História da Paraíba José Octávio de Arruda Mello, Evandro 
Nóbrega, Wellington Aguiar e 
Gonzaga Rodrigues (coord.) 

Carcará Ivan Bichara Sobreira 

Cartilha Parahyba 400 anos – aspectos geo-

históricos e folclóricos 

Gislaine Ventura Teles (coord.) 
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Cidades e Homens Celso Mariz 

Das Fotos de uma Cidade Comissão do IV Centenário, Associação 
Paraibana de Imprensa e 

Secretaria de Comunicação 

De Binóculo na Varanda Álfio Ponzi 

Dicionário Popular Paraibano Horácio de Almeida 

Dilúvio de Palavras Eulajose Dias de Araújo 

Educação: Admirável Mundo Velho Carlos Alberto Jales da Costa 

Educação de Adultos no Brasil – Legislação e 

Ideologia 

José Loureiro Lopes 

Evolução Econômica da Paraíba Marcelo Lopes 

Felipéia, Frederica, Paraíba Aécio Aquino 

Folhas Poéticas Natanael Júnior 

História Constitucional da Paraíba Flávio Sátiro 

História da API Fátima Araújo 

História da Conquista da Paraíba – Sumário 

das Armadas 

Simão Travassos 

História da Paraíba Carmem Coêlho de Miranda Freire 

História da Paraíba em Versos Luiz Nunes Alves 

A História da Paraíba em Quadrinhos Deodato Borges e Deodato Filho 

História de Patos Comissão do IV Centenário, Prefeitura 
Municipal de Patos, 

NDIHR/UFPB 

História do Tribunal de Justiça da Paraíba Deusdedit Leitão 

História para o Vestibular Assis Vale 

Iconografia da Paraíba Marco Aurélio Alcantara 

Itinerário da Paraíba Católica Eurivaldo C. Tavares 

Monografia sobre os primeiros tempos da 
cidade de Filipéia de N. S. das 

Neves 

José Luiz daMota Meneses 

Monumentos Históricos e Artísticos da 

Paraíba 

Cônego Antônio Florentino Barbosa 

Oratório e Política em Argemiro de Figueiredo Joacil Pereira 

Páginas de um Diário Petrônio Castro Pinto 

Parahyba 400 Anos Pontes da Silva e Fátima Araújo (org.) 

Paraíba – Conquista, Patrimônio e Povo José Octávio de Arruda Mello e Gonzaga 

Rodrigues (org.) 

Paraíba, Imprensa e Vida Fátima Araújo 

Paraíba, Ontem e hoje Arion Farias 

Prefeitos de João Pessoa – Perfis Benedito Maia 

Princesa – José Pereira, a chama ainda Aloysio Pereira Lima (coord.) 
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acesa 

Santa Cruz e o Jornal do Povo João Batista Barbosa 

São José de Piranhas – Notas para sua 

História 

Deusdedit Leitão 

Sistema Estadual de Planejamento Procurador José Coelho (coord.) 

Teatro Completo Orris Soares 

Tempo de Versos Humberto Maul 

Uma Cidade de Quatro Séculos - Evolução e 

Roteiro 

José Octávio de Arruda Mello e Wellington 

Aguiar (coord.) 

Uma Militância na Imprensa (Estudos de 
Urbanização, Política, 

Economia, Educação e Literatura), coletânea 

de José Lopes de Andrade 

José Octávio de Arruda Mello e Ana Maria G. 

S. Pereira (coord.) 

Viagem Através da Província da Paraíba Wilson Seixas 

Violência e Repressão no Nordeste (1825-32) José Octávio de Arruda Mello 

Visões do Cabo Branco (2º Ed.) Ascendino Leite 

Vozes D‟Alma Marcela Cantalice 

Quadro 3 – IV Centenário da Paraíba – Publicações/Lançamentos 

 

Aqui deveremos discutir a natureza do conhecimento histórico produzido por 

historiadores, sobre seus escritos, métodos, interpretações e a sua relação com a 

memória coletiva. A produção do IV Centenário se constituiu em um discurso 

legitimador, com mitificação de sujeitos históricos e a consolidação de fatos, 

contribuindo para a construção, (re)organização e (re)afirmação de uma memória. 

Nas palavras de Candeia (2002, p. 104), 

 
constatamos uma ratificação de um discurso historiográfico portador de 
verdades “inquestionáveis”. As obras que foram escolhidas como dignas de 
serem publicadas ou republicadas, estão em plena consonância com um 
modelo de história predominantemente factual, personalista e elitista. 

 

A produção, antes de oferecer uma revisão crítica, como alegou a comissão 

organizadora, sacralizou um passado e apresentou a comemoração como afirmação 

deste. No IV Centenário, enquanto a população teria sido envolvida pelos festejos, a 

direção teria ficado sob controle dos intelectuais, neste caso os historiadores, 

tradicionais controladores das razões históricas, soberanos em suas palavras e em 

seus lugares de fala. 

Para Candeia (2002), no IV Centenário a História e a historiografia aparecem 

sem conflitos, apenas desempenhando sua função que era de criar uma 



49 

 

identificação do povo paraibano com seu passado. Esta função é importante não só 

por este motivo, mas também porque foi capaz de manter, no presente, um passado 

que deveria ser cultuado, ou seja, ao decidir sobre a natureza das publicações por 

obras de autores conhecidos pela historiografia paraibana, se afirma assim, um 

passado no presente para se perpetuar no futuro. 

Finalmente chegamos ao ponto no qual procuraremos nos deter: o Movimento 

Paraíba Capital Parahyba e seus desdobramentos em mais um momento de 

disputas. 

Ao pensar a categoria espaço neste estudo, visamos compreendê-lo como 

uma produção humana cheia de processos e, como tal, de grande potencial para 

atividade de vários sujeitos e grupos que procuram controlar estes mesmos 

processos. O espaço, portanto, se torna instrumento de luta política e social. É 

notadamente sobre estas construções que nosso debate se pontua, procurando 

entender as significações que são feitas  

 
pois, se os diferentes saberes são produzidos dentro das relações de poder 
estabelecidas  na sociedade, logo, toda disputa existente entre as diferentes 
ciências pelo direito de classificar é também uma luta pelo poder 
(LANGARO, 2009, p. 34). 

 
Devemos procurar elementos para se pensar as diferentes relações que os 

sujeitos e os grupos sociais estabelecem com o espaço, assim poderemos 

compreender os processos sociais e históricos que formaram e deram concretude e 

significação a este espaço. 

 Para adentrarmos em nosso objeto de estudo, precisamos realçar alguns 

pontos importantes. Necessitamos primeiro passar de natural a produto da História, 

problematizando a memória e a historiografia sobre o individuo João Pessoa. Há 

uma necessidade de historicamente, compreender a disputa pela conceituação 

deste espaço como João Pessoa, tentando entender quem deteve o poder de 

nomeá-la, e quais forças sociais estavam em jogo no momento em que isso ocorreu. 

Portanto, busca-se a historicidade do espaço tentando entender o processo de seu 

forjamento. Há uma necessidade e/ou tentativa de retornar ao mito das origens, no 

sentido de uma busca da identidade, que pela memória e pela História se materializa 

em um projeto desejado, ou seja, inicia-se uma nova gênese a partir de João 

Pessoa, uma nova bandeira, um novo hino, um novo cidadão, uma nova cidade.  
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Fica patente para Dosse (2003, p. 267), que a “história é um instrumento de 

valor pedagógico, uma difusão de uma identidade nacional, distinta de raça e do 

Estado, definida por seus costumes, sua língua, sua cultura”. 

Não é esse o nosso objetivo, mas não podemos deixar de registrar este ponto 

fundamental da História em que houve a (re)fundação da cidade de João Pessoa em 

1930. A capital paraibana passa por uma nova fundação, com ressignificações em 

sua nova origem, alterando sua identidade nem que seja pela civilidade (pois surge 

aqui o natural de João Pessoa, o pessoense), onde memória e História são alvos de 

disputa para materialização de um projeto. Há uma instrumentalização de ambos 

para difusão de uma identidade engajados nos combates políticos. Para François 

Dosse (2003), o historiador sabe de sua função central na nação e o mito das 

origens integra a legitimação do presente pelo relato do passado, pois este sujeito 

possui “dupla identidade de historiador e de agente político”. 

Muitos, inclusive não historiadores, já contaram e recontaram os episódios de 

1930 que envolveu a morte do então presidente do Estado da Paraíba e as 

consequentes mudanças que se sucederam neste espaço social. Dentro da 

historiografia clássica da Paraíba, o que parece ser consensual hoje, sobre este 

episódio, é que houve a busca de uma “verdade histórica” que forjou uma memória, 

instrumento importante para construção da coesão social. O reconhecimento de uma 

herança cultural e sua transmissão supõem a continuidade de uma representação 

histórica, tanto por monumentos quanto por ideias e acontecimentos. 

 Assim o simbólico, indubitável peça do cultural, compreende uma forma de 

articular linguagens que, por sua atividade produz transformações sociais e 

históricas. Tudo isso por sua capacidade de instituir, organizar e interferir nas formas 

com que os sujeitos se relacionam entre si e com o espaço. Desta mesma maneira, 

o simbólico possui uma dimensão política que não se pode subestimar. Dentro de 

um processo que articula vários saberes, o simbólico está entremeado nas tensões e 

disputas que marcam o social, assumindo, inclusive, posições. 

 Nomes e símbolos são significantes de poder, a nomeação da cidade de João 

Pessoa, trouxe uma transformação, uma invenção de um espaço, de uma cidade 

porque provocou uma nova relação, uma nova significação, uma nova cidadania, 

uma nova identidade que foi inventada verticalmente. O ser pessoense, ser 

revolucionário, ser vanguardista. Há uma nova origem, uma nova gênese. Partimos, 

portanto, deste ponto, que acreditamos não ter sido encerrado na História da cidade, 
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gerando debates e disputas intensas em torno da História e da memória. Isso nos 

permite afirmar que 

 
 
um grupo, ao chegar ao poder, não busca perpetuar sua dominação por 
meio exclusivo da violência. Ao contrário, cria valores e idéias que vão de 
encontro à dominação, ou seja, em outras palavras, esses esforços 
envolvem a cultura. A dominação, porém, não ocorre de maneira estática, 
por meio de um sistema fixo de códigos ou de uma estrutura, mas através 
de um processo que se renova continuamente, que também não é absoluto, 
pois se depara com outros movimentos que lhe são alternativos e até 
mesmo contrários, sofrendo contestação (LANGARO, 2009, p. 42). 

 

 

2.3 O MOVIMENTO PARAÍBA CAPITAL PARAHYBA 

 

Em novembro de 2007, o então vereador Flávio Eduardo Maroja Ribeiro, mais 

conhecido como Fuba, estava à frente das ações e atividades do Movimento 

Paraíba Capital Parahyba (MPCP), com a realização de várias reuniões e formação 

de grupos de discussões. O objetivo do movimeto era convocar a população a um 

plebiscito para decidir se, não só o nome da cidade, como também alguns de seus 

símbolos, como a bandeira estadual deveria ser mudado. 

O MPCP alegava que a homenagem ao presidente do Estado da Paraíba na 

época foi feita num momento de comoção social, e que não existe um consenso a 

respeito da memória de João Pessoa para que ele merecesse tantos méritos. O 

movimento pretendia trazer de volta o nome antigo da capital: Parahyba, e também a 

antiga bandeira pré-1930. Integraram o MPCP historiadores, geógrafos, artistas 

plásticos, músicos, escritores, jornalistas, estudantes e educadores. Nas palavras do 

próprio Fuba:  

 

A proposta central do Movimento é de que haja oportunidades para que a 
população da Capital paraibana tenha acesso à sua verdadeira história, 
recuperando, dessa forma, a sua identidade e consequentemente sua auto-
estima.

5
 

 

Acreditamos ter aqui um problema bem delineado. Entendemos, de fato, que 

esta é uma reflexão muito séria, porque nos lembra o quanto há de político, no 

sentido de confronto de visões e projetos sociais diferentes, no ato de nomear ruas, 

                                                
5 Mais informações podem ser encontradas em <http://www.cmjp.pb.gov.br/Noticia/1001_movimento-
pela-mudanca-do-nome-da-capital-sera-intensificado-em-fevereiro>. Acesso em: 01 jun. 2010. 
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praças e, principalmente, cidades. Independentemente da escolha do nome, é 

sempre algo cercado de significados, porque tem relação com a memória coletiva de 

uma sociedade, aquilo que um povo pretende valorizar e perpetuar de seu passado. 

Renomear é uma escolha que está intimamente ligada ao momento presente, a 

outras funções a qual desejamos problematizar, pois ter o controle sobre o espaço, o 

direito de nomeá-lo, é também um exercício e uma forma de conquistar poder. 

Em fevereiro de 2008, o MPCP ampliou sua ação, com o lançamento do 

“Coletivo Cultural Anayde Beiriz”, rememorando outra personagem histórica da 

Revolução de 1930 que teria feito parte dos vencidos. Este coletivo congregou 

artistas, escritores e poetas. Em Setembro do mesmo ano, Fuba lança seu livro: 

Parahyba 1930: a Verdade Omitida. Nessa obra o autor procura, em sua concepção, 

desmistificar os muitos “equívocos” em torno de 1930, e a necessidade da sociedade 

em buscar sua identidade e restaurar/resgatar seus símbolos verdadeiros. É 

importante observar que a perspectiva do autor é oposta a tudo aquilo que viemos 

apresentando. A concepção desta obra é por nós entendida como ideológica. 

Assim, nas palavras de Langaro (2009, p. 43), 
 

pode-se entender esses movimentos como construções de noções 
hegemônicas de lugar, criadas por diferentes sujeitos, com o objetivo de 
instituir um referencial espacial. Esses podem ser processos que não se dão 
em uma via única, mas dentro de um campo de tensão que envolve as 
relações sociais vividas por sujeitos e grupos sociais.  

 

 Esse momento identificado traz à tona histórias, memórias e disputas,  

 
como realidade social criada e continuamente realimentada, tendo a 
memória como grande elemento que lhe confere materialidade, visibilidade 
e sustentação. Uma memória que não se constrói como “ideologia”, mas 
como campo de disputas que tem como terreno comum as relações sociais 
e as tensões e conflitos que se travam entre diferentes sujeitos (LANGARO, 
2009, p. 46). 

 
O livro suscita promover reflexões por parte do leitor e da historiografia oficial, 

fazendo-se mostrar o outro lado da Revolução de 30. Para o autor, nossa bandeira 

tem as cores do casuísmo, de uma comoção, de luto e tristeza que já perdura 

exageradamente. Aqui urge a busca por uma revisão histórica, aonde este livro vem 

no pretenso objetivo de informar ao leigo, esclarecer os que têm dúvida e retomar a 

“verdadeira” História. Há uma necessidade clara de resgatar, restaurar, de fazer 

reparos em uma História que cometeu enganos, de abrir os olhos um povo que foi 

enganado e manipulado por um pequeno grupo que se mantinha no poder. 
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Partimos do pressuposto de que a História é constantemente reescrita, 

porque as mudanças dos homens e das sociedades no tempo trazem novas 

problemáticas e exigem investigações novas para se identificar as rupturas e as 

permanências. Assim, Fuba faz uma nova construção da representação do evento, 

tenta uma (des)construção e uma (re)significação da memória. Concordamos que 

devemos desconstruir a identidade pessoense, pois é necessário desmontar esta 

memória para entendê-la. Entretanto não interessa a “Verdade Omitida”, não 

interessa saber qual é a verdade, o que interessa é entender as operações de 

memórias que buscam uma intencionalidade para o futuro, um objetivo que se dá na 

continuidade. 

Nesse contexto, Tedesco (2002, p. 9), nos chama atenção para que 
 

Lidar com memória é mexer com gente, com interpretações presentificadas 
e, por que não dizer, intencionalizadas; com representações sociais 
reificadas e/ou pouco explicadas em termos de origem e objetivo; com 
camadas múltiplas de tempos e de espaços que se alimentam ou não de 
valores e significados culturais, manifestos nas condições objetivas de 
existência no passado, na atualidade e com intenções projetivas. 

 
 

2.4 PARAHYBA 1930: a verdade omitida 

 

A primeira frase da obra é emblemática: “Não sou historiador e nunca pretendi 

ser” (RIBEIRO, 2008, p. 9). Apesar da alegação, a obra tem caráter histórico, mais 

do que isto, tem uma função histórico-social da qual não podemos deixar de 

observar. Se o autor não ambiciona ser historiador, faz uso da História, como 

também da memória em jogo, para um objetivo. Fuba tenta mostrar que a “verdade” 

histórica desmistifica os heróis de 1930 e permite corrigir os equívocos: “A Paraíba 

está cheia de equívocos, e João Pessoa é um deles” (RIBEIRO, 2008, p. 10). 

Fica claro, portanto, que o caminho da “verdade” será perseguido pelo autor, 

desde o título da obra, até suas considerações finais, tendo isto não só como 

objetivo, mas como necessidade. “É necessário, porém, conhecer os verdadeiros 

motivos que levaram a isto, através de uma análise justa e fiel, resgatando, 

sobretudo, o outro lado da história” (RIBEIRO, 2008, p. 10). O que devemos manter 

sempre presente é a necessidade da busca pela verdade se utilizando de um caráter 

imparcial, neutra. 

É bem verdade, e compreensível, que todos nós busquemos na ciência, de 

maneira geral, e principalmente na investigação histórica, a verdade das coisas. 



54 

 

Afinal, parece ter sido isto a motivação maior que levou o homem a tantos 

descobrimentos. Entender realmente como as coisas acontecem, por que 

acontecem, quando acontecem e onde acontecem.  

 
Temos, no entanto, de ter bem presente que o sujeito, ao evocar/lembrar, 
não conta o que aconteceu, mas a sua reelaboração, a representação do 
real na qual as vivências do presente interferem, em diferentes escalas, no 
processo de reconstituição. A memória envolve campos de significados que 
são constituídos nas relações sociais (grupos de referência e espaços de 
sociabilidade) (FÉLIX, 2002, p. 24). 

 
Para nós, historiadores, já sabemos o quanto é problemático tentar 

estabelecer uma “verdade histórica”, relatar os fatos tais quais eles ocorreram. Bem 

sabemos que engajamos nossas verdades naquilo que acreditamos, e que fazemos 

isto a partir de nosso espaço, do nosso posto de observação, com as fontes que 

antecipadamente nós escolhemos. 

Em sua obra é possível verificar o uso demasiado de palavras como resgatar, 

restaurar, restabelecer, recuperar. Mas até que ponto resgatar, restaurar, 

restabelecer ou recuperar o passado é de fato fazê-lo (se é que isto é possível) 

senão criar um novo paradigma social que usa, ou pretende usar, elementos de um 

passado histórico real ou imaginário? 

 
O passado continua a ser a ferramenta analítica mais útil para lidar com a 
mudança constante, mas em uma nova forma. Ele se converte na 
descoberta da história como um processo de mudança direcional, de 
desenvolvimento ou evolução. A mudança se torna, portanto, sua própria 
legitimação, mas com isso ela se ancora em um “sentido do passado” 
transformado (HOBSBAWN, 1998, p. 30). 

 
As falas de Fuba são amplamente adjetivadas, que objetiva mostrar um 

discurso comprometedor de várias memórias existentes. Não estamos aqui para 

cobrar um posicionamento “acadêmico” do autor, nem somente para criticar sua 

obra, uma vez que nosso objetivo é problematizar sua fala para quem ele fala, ou 

seja, buscamos perceber como sua retórica acaba por ser pertinente para àqueles 

que, para ele, no passado foram manipulados, exercendo uma função social 

importante. 

Ecléa Bosi, em sua obra Memória e Sociedade, nos faz uma observação 

coerente ao tratar de memórias políticas. Parece ser este aqui o nosso caso, como 

já fixamos anteriormente, esta memória que está em jogo está indubitavelmente 

circundada de um debate que atinge o político, a cidadania, a identidade, a 

representação de uma sociedade. Colocar em xeque a memória pessoense é 
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remeter-se a todos estes conceitos. Vamos às palavras de Bosi (1987, p. 371), para 

quem 

na memória política, os juízos de valor intervêm com mais insistência. O 
sujeito não se contenta em narrar como testemunha histórica “neutra”. Ele 
quer também julgar, narrando bem o lado em que estava naquela altura da 
História, e reafirmando sua posição ou matizando-a. 

 

Bem verdade que quando Bosi nos dá esta contribuição, fala principalmente 

dos depoimentos de pessoas que participaram efetivamente dos acontecimentos 

aos quais se remetem. Entretanto, acreditamos que falar de política, mesmo não 

tendo participado diretamente dos fatos, é se posicionar de alguma maneira. Além 

de que a composição de nossa memória é feita também de maneira indireta, ou seja, 

há uma memória coletiva, social, do grupo do qual participamos e que absorvemos. 

São os quadros sociais aos quais Maurice Halbwachs se referiu em A Memória 

Coletiva, onde a presença de grupos de convívio e de referência são fundamentais 

no tocante a sua ação na formação da memória de cada indivíduo. 

Para Halbwachs (1990) a memória se forma nos grupos de convívio que, por 

sua vez, formam os quadros sociais. A memória poderia ser dividida então em 

coletiva, vivida, e histórica, aprendida. É sobre esta memória histórica, aprendida, 

que gostaríamos de chamar atenção, pois há nela uma pretensão objetiva. 

Do ponto de vista coletivo, isto nos remete as disputas: o que se deve lembrar 

o que se deve esquecer. Neste caso devemos lembrar que, como sujeitos sociais, 

estamos integrados a grupos que nos remetem a uma memória que não é feita 

apenas das particularidades e experiências inerentes de cada um. Acabamos por 

sermos convencidos por determinados discursos a respeito do que ou quem nos 

representa, somos inseridos em uma memória pré-existente e assim acabamos por 

herdá-la. 

Todos sabem que até as datas oficiais são fortemente estruturadas do 
ponto de vista político. Quando se procura enquadrar a memória nacional 
por meio de datas oficialmente selecionadas para as festas nacionais, há 
muitas vezes problemas de luta política. A memória organizadíssima, que é 
a memória nacional, constitui um objeto de disputa importante, e são, 
comuns os conflitos para determinar que datas e que acontecimentos vão 
ser gravados na memória de um povo (POLLAK, 1992, p.204). 
 

 Assim, passamos por debates interessantes. O primeiro diz respeito à 

instituição das memórias como um fenômeno construído. Sabendo da estreita 

ligação fenomenológica entre memória e identidade, há de se pensar nas 

intervenções conscientes em torno da História, da memória e das identidades. 
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Seria fútil de minha parte querer reacender uma briga entre perrepistas e 
liberais, acontecida há mais de 70 anos, e que só prejuízo trouxe para 
nossa cidade e o nosso Estado, porém é necessário restabelecer a verdade 
para que as futuras gerações tomem conhecimento do que aconteceu 
naqueles fatídicos anos em que o autoritarismo, a intransigência, o 
fanatismo e a comoção tomaram conta da sociedade, manipulados pelas 
oligarquias vigentes, provocando um desequilíbrio coletivo que trouxe, como 
principal consequência, o interrompimento do nosso passado e da nossa 
história (RIBEIRO, 2008, p. 11). 
 

Para Fuba houve uma interrupção em nossa História que deve ser renegada 

à luz da veracidade dos acontecimentos. Há um pretenso objetivo de transformar 

uma memória histórica: “É necessário restabelecer a verdade para que as futuras 

gerações tomem conhecimento do que aconteceu”. Parece se ignorar o papel da 

sociedade, como se ela fosse sempre manipulável, que sempre cai nos planos 

daqueles que forjam a História e a memória. Há um tratamento da sociedade como 

passiva diante dos sujeitos históricos, como se ela mesma não fosse composta de 

sujeitos, fosse homogênea e apática.  

Sabemos que dentre os códigos simbólicos a linguagem falada e a escrita 

são, sem sobra de dúvidas, os fatores mais importantes de estruturação da História 

e da memória. Escrever uma História é legitimá-la, é deixá-la como legado às 

gerações futuras, é possibilitar àqueles que não possuem o conhecimento de 

adquiri-lo, é socializar um saber, um conhecimento. O livro Parahyba 1930 é 

dedicado ao MPCP e seus colaboradores, sendo uma extensão do movimento e 

ferramenta escrita do mesmo. É também dedicado àqueles que “entendem 

necessário uma revisão histórica, excluída de preceitos e preconceitos, irmanados 

no pensamento de querer restaurar, sobretudo, a nossa memória” (RIBEIRO, 2008, 

p. 15). 

Nas palavras de Adhailton Lacet Porto, que prefacia o livro, a obra “vem para 

esclarecimento das novas gerações, afastando a nolição imposta por alguns 

escritores a respeito da história da Paraíba”. Parece ser realmente esta a função 

social da obra, abrir os olhos da sociedade paraibana para os erros de sua História, 

na tentativa de corrigi-los, se é que isto seja possível. 

A última mudança do nome aconteceu “no dia 1º de Setembro de 1930, trinta 

e sete dias após a morte de João Pessoa, realizou-se uma Sessão na Assembleia 

Legislativa na tentativa dessa grotesca mudança”. (RIBEIRO, 2008, p. 43). Nosso 

autor se utiliza sempre do estapafúrdio para caracterizar as mudanças feitas dentro 

do contexto de 1930, mais uma vez desmerece as dinâmicas e mudanças sociais. 
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Há algo interessante a respeito de um dos símbolos maiores do Estado da 

Paraíba que também é colocado em xeque pelo MPCP, a bandeira. Antes da atual, 

que faz referência a morte de João Pessoa e ao luto, a bandeira anterior, ao qual o 

MPCP tomou como símbolo do movimento, havia sido extinta em 1922, no governo 

Sólon de Lucena num movimento patriótico em prol da unidade nacional, ou seja, 

havia oito anos que o Estado da Paraíba não tinha uma bandeira. É ponto 

importante de ressaltar, pois muitos acreditam que a bandeira atual foi colocada em 

detrimento de uma anterior, substituindo-a como se estivesse em vigor. Fuba, em 

seu livro, narra este detalhe importante, incluindo um projeto do governo João 

Pessoa para restauração da bandeira extinta. O projeto não toma cabo a tempo, 

João Pessoa é assassinado e acaba por haver a decretação de uma nova bandeira 

frente ao contexto histórico de 1930. 

 

  

Fugura 1 - Atual Bandeira do Estado  Figura 2 - Bandeira extinta em 1922 

O que gostaríamos de frisar é que a retórica a respeito da bandeira é sempre 

em torno de uma imposição em detrimento de uma bandeira pré-existente, 

entretanto, o que é levado em consideração é sempre o tom de negatividade pelo 

luto e pelo sangue, é a representatividade de João Pessoa como homem feito pano, 

seu sangue, sua atitude (nego) imortalizados como representatividade de toda uma 

sociedade. Este parece ser o incômodo maior, ter João Pessoa como representante 

de um Estado através de uma bandeira. 

Fuba (2008, p.46), aponta os assinantes do decreto que mudou o nome da 

capital e alega que, nenhum dos deputados era natural da capital paraibana. A 

tentativa de busca pela suposta “verdade histórica”, neste momento, acaba por 

resultar em argumentos estritamente políticos e até bairristas. Entendemos que uma 

cidade não é apenas de seus naturais, principalmente quando se trata de uma 

capital estadual. Parece haver certo bairrismo ao considerar alguns sujeitos, como o 
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próprio João Pessoa. O resto do estado não tem direito de participação no que diz 

respeito a sua representação? Voltamos ao conceito de cidadania ateniense? 

 

Diante os fatos, não restam duvidas da imposição em que a nossa história 
foi submetida. A população, devidamente articulada, pressionou os 
deputados para fazerem essa absurda mudança e não “um consenso 
coletivo provocado pela emoção”, como a maioria dos historiadores insiste 
em afirmar. Uma vergonha imperdoável. (RIBEIRO, 2008, p. 56). 

 

Além da pesquisa feita por José Luciano Aires, já citada no tópico 2.2 deste 

trabalho, onde vimos que em apenas sete capitais brasileiras não se encontra uma 

rua em memória de João Pessoa, segundo o sobrinho-neto de João Pessoa, 

Fernando Pessoa de Aquino, em entrevista ao Jornal da Paraíba de 27 de Julho de 

2010, em razão das homenagens aos 80 anos de morte do ex-presidente, depois de 

Getúlio Vargas é o nome de João Pessoa que mais é colocado em praças e ruas em 

todo o país. Assim podemos dar conta da dimensão do “mito” João Pessoa por todo 

o Brasil. 

Consideremos que realmente tenha existido uma “comoção fabricada” na 

capital diante dos fatos de 1930 e que, a partir daí, houve as mudanças das quais 

estamos a debater. Teria sido todas essas homenagens fruto dessa “comoção 

fabricada”? 

Todas estas colocações são apenas reflexões que nos levam a pensar as 

funções sociais do discurso histórico. Há, sem sombra de dúvidas, uma disputa de 

poder pelo controle da História e da memória que é concretizada e legitimada pela 

historiografia. Uma disputa que pode nos revelar ainda detalhes interessantes sobre 

as operações feitas nesta memória social que o MPCP veio a saracotear e que, para 

nosso estudo, pode nos revelar o que hoje se deve lembrar/esquecer para esta 

sociedade pessoense. 

 
A via está aberta a uma outra história; não mais os determinantes, mas seus 
efeitos; não mais ações memorializadas nem mesmo comemoradas, mas o 
vestígio dessas ações e o jogo das comemorações; não mais os 
acontecimentos por si mesmos, mas sua construção no tempo, o apagar e o 
ressurgir de suas significações; não o passado tal como aconteceu, mas 
seus reempregos sucessivos; não a tradição, mas a maneira pela qual é 
constituída e transmitida (DOSSE, 2003, p. 286). 

 
O homem é um sujeito histórico e recordar pode sim ser um ato coletivo que, 

indubitavelmente está ligado a um contexto social, a um espaço e um tempo que, 

também, são construções coletivas. Recordar é conferir sentido às imagens do 
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tempo presente, onde estão encravadas temporalidades, memórias, culturas 

históricas e culturas historiográficas diferentes que vão se sobrepondo. Mas, a 

imaginação e a razão criadora reanimam e enriquecem a memória quando dão vida 

às imagens, recuperando seus significados ou ressignificando-os, de acordo com os 

sentidos dados ao passado, a função social deste passado na contemporaneidade. 

Todos os símbolos ao qual fizemos alusão e que foi ilustrando parte deste 

trabalho é audacioso e nos representa a coroação de um homem que virou espaço, 

memória, cidadania. Um sujeito que causou mais debates mudo, do que falante. Que 

legou a sua memória para (ab)usos dos sujeitos de seu tempo e do tempo que se 

sucedeu. 

Temos de levar em consideração que, determinados discursos, enfaticamente 

repetidos e adjetivados acabam por ser “absorvidos” pela população. Em uma 

análise mais atrevida, podemos levantar a hipótese de que a sociedade pessoense 

se apropria de tais discursos e engajam um movimento que talvez não lhes 

pertençam, não no sentido de que não lhes diz respeito, mas no sentido que pode 

ser apenas reflexos de outras disputas. Ou seja, não se trata de discutir História, 

mas sim de legitimar grupos e famílias que participaram e participam do cenário 

político paraibano. 

 O reverberar do MPCP é nítido, não só na capital, mas na segunda maior 

cidade do estado viu nascer um movimento irmão, o chamado Movimento Bandeira 

Viva (MBV)6. Este último nada mais é do que uma versão campinense do MPCP que 

visa o engajamento pela mudança da bandeira do estado. Este reverberar é apenas 

um exemplo, pois há um extravasamento maior do que se pode imaginar. 

O Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação Social realizado em 

2010 teve como sede a capital paraibana. Mas em sua propositura o encontro 

denominou-se ENECOM PARAHYBA 2010, nas palavras da comissão organizadora: 

 

O Coletivo Conjunto, no Enecom 2010, utiliza “Parahyba” no lugar de João 
Pessoa, o nome da capital, pois é parte de um movimento que se posiciona 
contrariamente ao atual nome da cidade, e luta pela troca por Parahyba, 
antigo nome da cidade, com origens indígenas. O coletivo entende que o 
nome foi modificado em momento de forte comoção popular, logo após a 
morte do ex-presidente do estado, João Pessoa, em 1930, e foi um artifício 
político para martirizar e encampar historicamente uma campanha a seu 
favor. Além disso, entende-se uma extrema personalização e um erro 

                                                
6 Para mais informações ver: <http://movimentobandeiraviva.blogspot.com>. Acesso em: 25 jan. 2010. 

http://movimentobandeiraviva.blogspot.com/
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histórico de se expor o ex-presidente como um revolucionário das causas 
populares.7 

 

 Todo o debate a respeito de João Pessoa ou Parahyba ganhou notoriedade 

neste evento nacional em 2010, mostrando como o MPCP teve repercussão e até 

hoje, mesmo não tendo atividades oficiais, continua, através de seus participantes, 

levantando este debate que nem de longe parece ter um desenlace. 

 

 

Figura 3 - Logotipo do ENECOM 2010 

 

Entendendo Memória e História como produto das carências de seus sujeitos, 

acreditamos ter uma possibilidade de se investigar este espaço para além de um 

elemento socialmente criado e recriado nas relações sociais e nos referenciais 

culturais das pessoas. Precisamos perceber os sentidos que os diferentes e grupos 

sociais envolvidos nesse processo imprimiram e imprimem ao que se designou João 

Pessoa e, como essas noções adquirem significado e se articulam com as disputas 

políticas e sociais. Mais do que isso, poderemos perceber melhor quais as 

mudanças ocorridas depois do movimento e da empreitada de seus sujeitos. As 

novas funções foram estabelecidas e como se passou a elaborar tais funções são 

inquietações que pretendemos, ao menos, refletir. Tal reflexão será feita através das 

ideias de Jörn Rüsen na trilogia Fundamentos de uma Teoria da História. Aqui o 

autor nos demonstra, através de uma analise sistemática, como o pensamento 

histórico e a historiografia atribuem sentido a experiência do tempo. As reflexões de 

Rüsen vão mais além e nos ajudam também a compreender o significado e as 

funções da ciência histórica. Entendamos, portanto, como teoria da História 

enquanto tradição de reflexão sobre o métier dos historiadores. 

                                                
7 Mais informações podem ver em: <http://enecomparaiba2010.blogspot.com>. Acesso em: 25 jan. 
2010. 

http://enecomparaiba2010.blogspot.com/
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Nosso intuito, nesta primeira parte do trabalho, consistiu em tentar demonstrar 

momentos importantes da consolidação da História paraibana, momentos estes que 

estão imbuídos de disputas pelo controle do passado que tem um objetivo no 

presente com um projeto para o futuro. 

O ponto de partida foi o Instituto Histórico Geográfico Paraibano, órgão que 

tem a pretensão de, pela primeira vez, escrever a História do estado, criando uma 

identidade, uma Memória, uma História. O IHGP ficou conhecido por uma produção 

historiográfica que levava em consideração a História dos grandes homens, os 

grandes fatos e datas, respaldados nos documentos históricos oficiais, uma tradição 

do século XIX que ficou difundida como Escola Positivista, a História tradicional. 

Apesar dos outros momentos aos quais tratamos, verificamos que, salvo 

algumas exceções, majoritariamente é esta a forma de fazer História que vai 

prevalecer. A História será acionada, dentro das demandas sociais, para responder 

os desígnios de quem está na disputa e se propõe a um projeto, como no caso de 

1930, onde o IHGP protagonizou as produções historiográficas. 

A chegada do ensino superior na Paraíba não representou mudanças 

consistentes na produção historiográfica paraibana, o que vimos foram grandes 

problemas como deficiência de fontes, carência de disciplinas especificas nos cursos 

estabelecidos, falta de especialistas, além da grande ênfase na formação de 

profissionais para o ensino de História em detrimento da pesquisa em História. 

A criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da 

Paraíba, apesar de propor um Conselho Consultivo interdisciplinar, não pôde romper 

com a memória já estabelecida pelo IHGP, ao contrário, consolidou também nos 

monumentos uma História que privilegiava as elites e os “grandes homens”. 

O IV Centenário foi um momento de grande produção através das narrativas 

históricas. O controle dos intelectuais que fizeram a Comissão, entretanto, não 

trouxe uma revisão crítica nas produções. O IV Centenário da Paraíba acabou por 

ratificar um passado, desempenhando sua função que era de criar uma identificação 

do povo paraibano com uma História já legitimada. 

Importante trazer presente que todos os momentos elencados, nessas 

situações de disputas, há sempre uma ligação muito forte entre os órgãos e os 

produtores da História com o Estado. 
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Destarte, a partir da próxima sessão, discutiremos o MPCP e a obra Parahyba 

1930. Vejamos, a proposta da obra para que possamos entender o reverberar na 

sociedade. 
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3 PARAHYBA 1930: a função omitida 

 

Na sétima temporada do famoso desenho americano Os Simpsons, há um 

episódio bastante curioso sobre a História e a função da História na sociedade, este 

episódio é chamado Lisa, a iconoclasta. 

No referido episódio a cidade de Springfield, onde moram os Simpsons, se 

prepara para comemorar o bicentenário de sua fundação, algo que mexe muito com 

toda a cidade. Na escola, Lisa Simpson e seus colegas de sala são solicitados pela 

professora para que apresentem um ensaio sobre o fundador da cidade Jebediah 

Springfield, que inclusive deu nome a cidade. 

Lisa empreende sua pesquisa a procura de informações na Sociedade 

Histórica de Springfield, tentando levantar sua narrativa sobre a personagem em 

questão. Lá encontra o curador Hollis Hurlbut, responsável pela guarnição da 

memória do ilustre Springfield, tido por todos como exemplo de valentia, moralidade 

e “bom espírito”, características estas que criaram a identidade daquela comunidade. 

Entretanto, em meio a suas pesquisas, Lisa encontra um manuscrito antigo que, ao 

ler, descobre não só que se tratava de um escrito do próprio Jebediah Springfield, 

como também uma revelação de que ele era uma fraude, se tratava das “confissões 

secretas de Jebediah Springfield”. 

O seu nome real era Hans Sprungfeld, um pirata que tentou assassinar 

George Washington e, não tendo êxito, fugiu. Teria tido a necessidade de recomeçar 

a vida mudando de identidade para não ser perseguido e acabou por fundar a 

cidade que leva seu segundo nome, transformando-se em herói e tendo sua 

memória revertida para a posteridade, ao contrário do pirata que nunca havia 

deixado de ser na verdade. 

Lisa ao descobrir a História de Jebediah entra em conflito consigo mesma e 

passa a tentar desmistificar o herói bicentenário diante de todos. Ao escrever o 

trabalho para a escola, acaba por receber a menor nota possível, pois era 

inadmissível para a professora, aquela narrativa “difamatória”.  

Ainda em sua campanha contrária ao herói exaltado por toda a cidade, tem 

suas ideias menosprezadas pelos mais diversos personagens que encontra. Os 

motivos para o menosprezo são vários, inclusive pessoais. Lisa retorna ao curador 

Hollis Hurlbut e finalmente consegue sua confissão, ou seja, realmente o curador já 

havia passado pelo mesmo conflito que Lisa, mas decidiu encobrir tudo. Lisa e o 
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curador agora resolvem esclarecer tudo a sociedade e partem para o desfile que 

acontece na cidade. Crianças, jovens e adultos em um momento cívico participavam 

do ducentésimo aniversário da cidade. Hollis consegue interromper o desfile e diz 

que Lisa tem uma descoberta importante sobre Jebediah Springfield, passando em 

seguida a palavra a ela. Lisa, diante de toda a população, dos valores exaltados e 

da união da cidade, não revela, pois descobre que o mito de Jebediah Springfield 

“desperta o que há de melhor no povo da cidade”. 

Há, em todo o episódio, questões interessantes para serem refletidas, a 

saber: por que a narrativa de Jebediah Springfield era importante para o povo da 

cidade? O que aconteceria se Lisa revelasse a verdade sobre aquele herói? Por que 

Lisa decidiu não revelar o que sabia? 

No nosso objeto de estudo coisas semelhantes acontecem ao episódio dos 

Simpsons, a diferença é que, ao contrário de Lisa, o nosso personagem tem 

coragem e se propõe revelar a sua desejada verdade sobre o herói que intenta 

desmascarar. Então nossa narrativa não acaba como a de Lisa Simpson8... 

Flávio Eduardo Maroja Ribeiro, conhecido por "Fuba" ou ainda "Mestre Fuba" 

é engenheiro, músico, compositor, escritor, autor, poeta e produtor cultural. É um 

dos fundadores do Bloco Carnavalesco “Muriçocas do Miramar” e do Projeto Folia de 

Rua. Como produtor cultural, produziu vários artistas e implantou o Projeto Seis e 

Meia na Paraíba. Fuba também é político e publicitário. Natural de João Pessoa, 

passou boa parte da infância em Campina Grande. Sua inquietude, porém, o fez 

morar onze anos no Rio de Janeiro e dez em São Paulo. Passou por três cursos de 

engenharia, primeiro Engenharia Elétrica que cursou durante dois anos e depois 

transferiu para Engenharia Mecânica e, em seguida, para Engenharia Civil. 

Fuba também já exerceu cargos políticos. Sua incursão na área aconteceu 

em 1995, quando se filiou ao PPS. Em 1996, foi candidato a vice-prefeito de João 

Pessoa na chapa encabeçada pelo deputado federal Luiz Couto, pela coligação 

PT/PPS/PV. Chegaram em terceiro lugar, perdendo por poucos votos, na corrida ao 

segundo turno. Depois, só reapareceu na cena política em 2003, quando foi 

candidato a vereador e venceu as eleições pelo PSB. Durante esses anos publicou 

                                                
8
 Desenho assistido durante ação de extensão, intitulado de: Teoria, pesquisa e ensino de história: 

para conhecer o pensamento de Jörn Rüsen, pelo Departamento de História da UFRN. Na 
oportunidade discutimos a função da História no referido episódio e suas repercussões na sociedade. 
Entendemos que a busca pela "verdade histórica" empreendida pela personagem muito se 
assemelhava as pretensões de Fuba e por isto acreditamos ter sido pertinente esta ilustração. 
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em 1981 o livreto “Apenas um dia...” e a “Estrela Satelitica”, além de vários folhetos 

de cordel e já em 2005 lançou o livro de crônicas “Nas ruas de nossas cabeças”.  

Em 04 de Setembro 2008, foi lançada em João Pessoa a obra “Parahyba 

1930: A Verdade Omitida”, objeto deste trabalho. A produção gráfica é da Editora 

Sal da Terra, da própria capital. O livro possui 492 páginas e conta com 117 fotos 

dos Arquivos da organização não governamental Parahyba Verdade, de Gilberto 

Stuckert, de Natércia Suassuna, do Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica, 

dos arquivos particulares de João Paulo Sette e Sylvia Jabour, além dos arquivos do 

próprio autor. 

A obra de Fuba surge em um momento de acirrada disputa do Movimento 

Paraíba Capital Parahyba, numa tentativa de fazer o movimento ganhar corpo e 

adeptos. Porém, a obra vai além dessa intenção, ela é mais do que isso, é a 

materialização do movimento em uma obra de caráter histórico. Contou com apoio 

da ONG Parahyba Verdade, do Movimento Bandeira Viva9, do Coletivo Cultural 

Anayde Beiriz10 e de todos seus integrantes que alegavam ter a intenção de resgatar 

e preservar a História, a cultura e arte da Paraíba. 

O livro possui uma apresentação feita pelo próprio autor e inicia com uma 

frase bastante emblemática: “não sou historiador e nunca pretendi ser”. Nesta 

abertura o autor fala de sua experiência colegial de quando oportunamente fez uma 

entrevista com José Américo e, a partir daí o interesse do autor se deu sobre as 

repercussões de 1930 na Paraíba. Fuba se mostrou curioso sobre a História da 

Paraíba e chegou à conclusão, junto com outros que compartilham da mesma 

opinião, de que muito se tem colocado de forma parcial, omitindo fatos e induzindo 

pessoas a aceitarem o que ele julga por equívocos.  

Alega não querer reacender a briga entre perrepistas e liberais, que só teria 

trazido estragos ao Estado, mas objetiva nesta obra restabelecer uma verdade que 

seria necessária para as futuras gerações, elucidando os acontecimentos na 

                                                
9 O Movimento Bandeira Viva foi criado em meados de 2005 e objetivava mudar a bandeira da 
Paraíba. A iniciativa teria partido de estudos feitos por historiadores que acreditam que a bandeira do 
Estado não representa o povo paraibano. Mais informações ver em: <http://movimentobandeiraviva. 
blogspot.com/>. 
10 O Coletivo Cultural Anayde Beiriz,foi criado a partir do Movimento Paraíba capital Parahyba,com o 
objetivo de incentivar a revisão da História da Paraíba através de atividades artísticas e culturais,bem 
como de servir como mais um canal de difusão das expressões artísticas e culturais da Paraíba. 
Objetivava ainda resgatar na memória das pessoas a história de vida daqueles que lutaram pela 
liberdade em todas as suas formas. Mais informações ver em: <http://coletivoculturalanaydebeiriz.blo 
gspot.com/>. 
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tentativa de resgatar uma identidade e uma autoestima. Assim, o autor mostra que a 

verdade desmistifica os heróis de 1930 e permite corrigir equívocos: “A Paraíba está 

cheia de equívocos, e João Pessoa é um deles” (RIBEIRO, p. 2008, p.10). 

Fica claro, portanto, que o caminho da verdade será perseguido pelo autor, 

desde o título da obra, até suas considerações finais, tendo isto não só como 

objetivo, mas como necessidade, para quem “é necessário, porém, conhecer os 

verdadeiros motivos que levaram a isto, através de uma análise justa e fiel, 

resgatando, sobretudo, o outro lado da história” (RIBEIRO, 2008, p. 10). 

Aqui temos também palavras de justiça e fidelidade, onde o autor 

supostamente pretende uma neutralidade na busca da verdade. O autor remete que 

a História dos vencedores omite verdades. Que se desvirtuam ideias objetivando a 

manutenção de fatos que estão longe de possuir veracidade. 

O autor infere que a morte de João Pessoa motivou a mudança do nome da 

capital e “uma nova bandeira para o Estado, num total desrespeito aos 423 anos de 

sua existência” (RIBEIRO, 2008, p. 12). No fim do texto de apresentação, o autor 

comenta que: “Espero, com esta modesta contribuição, elucidar um pouco mais os 

acontecimentos, da verdade negada, na tentativa de resgatar a nossa identidade e a 

nossa tão desejada auto-estima”. (RIBEIRO, 2008, p. 12). 

O autor epigrafou sua obra com uma frase de Abraham Lincoln, 

demonstrando mais uma vez seu pretenso compromisso com a verdade e com a 

elucidação de fatos: “Pode-se enganar a alguns durante muito tempo; pode-se 

enganar a muitos durante algum tempo; mas não se pode enganar a todos durante 

todo o tempo.”  

Há ainda uma dedicatória, que possui como título “Nem perrepista, nem 

liberal. Devolvam nossa bandeira e o nome da capital.” Aqui o autor manifesta suas 

considerações aos contribuintes de sua obra, ao dizer que 

 

principalmente aqueles que, fazendo parte do Movimento Paraíba Capital 
Parahyba, entendem necessário uma revisão histórica, excluída de 
preceitos e preconceitos, irmanados no pensamento de querer restaurar, 
sobretudo, a nossa memória (RIBEIRO, 2008, p. 15). 
 

A obra é prefaciada pelo Juiz Adhailton Lacet Porto, coordenador estadual 

dos Juizados Especiais, que a intitulou de “O resgate necessário”. Simbolicamente, 

portanto, o prefácio é de um juiz. No prefácio temos mais uma ratificação sobre os 
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objetivos da obra que seria buscar esclarecer fatos históricos ocorridos na Paraíba 

na década de 1930. Fala do autor tratando-o como  

 
pesquisador interessado em resgatar pontos obscuros de nossa história, 
mormente no que diz respeito ao assassinato do então Presidente João 
Pessoa, o desencadear da revolução de 30 e a mudança do belíssimo e 
original nome de nossa capital: Parahyba. [...] O tema é polêmico e tem 
gerado discussão através da imprensa, envolvendo as diversas 
personalidades do nosso Estado, tais como políticos, artistas, intelectuais, e 
parafraseando Caetano Veloso, até sub-historiadores do miolo mole. 
(RIBEIRO, 2008, p. 17). 
 

 Há uso de palavras como “resgate”, “regresso”, “verdade”. Para o autor do 

prefácio, Fuba teria ido à História para resgatar a verdade. 

 A obra Parahyba 1930 é dividida em 9 capítulos além de uma parte final com 

19 depoimentos sobre os desdobramentos de 1930. Os capítulos, em sua maioria 

são curtos, não passando de 50 páginas a exceção do capítulo 5 que possui pouco 

mais de 100 páginas. No capítulo 1, chamado Paraíba, o autor toma alguns pontos 

norteadores como a importância da Paraíba e seu significado. Relata sobre a 

capitania de Itamaracá e o massacre de Tracunhaém e sobre a origem da cidade. 

Enfatiza a importância da Paraíba desde suas origens, esforçando-se sempre em 

demonstrar que a toponímia deste espaço, desde sua gênese, era Paraíba. Narra 

também a presença dos franceses na região e acaba por cometer um engano com 

um possível legado colonial francês: 

 
Não fosse o erro dos invasores, que só cuidavam do tráfico do pau-brasil e 
do saque aos navios de Portugal, provavelmente a Paraíba seria um pedaço 
da França. Tanto é que, ainda hoje temos resquícios da presença francesa 
na Paraíba. O nome da cidade de “Bayeux”, por exemplo, é uma delas. 
(RIBEIRO, 2008, p. 31-32). 
 

 Ainda no primeiro capítulo, o autor destaca a ordem cronológica do batismo 

da cidade. O primeiro nome foi o de Nossa Senhora das Neves (1585-1588), 

atribuído em razão do dia de desembarque de João Tavares - 5 de agosto dia de 

invocação a Nossa Senhora das Neves; o segundo Filipéia de Nossa Senhora das 

Neves (1588-1634) se deu em Homenagem ao Rei Filipe de Portugal e Espanha em 

razão da união das coroas Ibéricas; o terceiro foi Frederica (1634-1654) em honra a 

Frederico, príncipe de Orange durante a presença dos holandeses nesta região; o 

quarto batismo foi Parahyba (1654-1930), quando da expulsão dos holandeses e por 

fim João Pessoa (desde 1930).  
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No segundo capítulo o autor trata da cidade De Parahyba a João Pessoa, 

mostrando sua versão de como aconteceu a última mudança, uma comoção 

fabricada. Apresenta quem foi João Pessoa e como ele assumiu o cargo de 

Presidente (equivalente a governador de Estado), além de tecer relatos de como foi 

sua gestão. Inicia o capítulo falando da “infeliz ideia de violentar nosso passado, 

interrompendo uma história de quase 300 anos” (RIBEIRO, 2008, p.43).  

Fuba, apoiado na obra de Álvaro de Carvalho, Nas Vésperas da Revolução, 

de 1978, narra que o próprio João Pessoa tinha intenção de restaurar a bandeira do 

Estado que havia sido extinta em 1922 no governo de Sólon de Lucena e que nem a 

vontade do presidente morto foi respeitada nas homenagens póstumas.  

 
Como se vê, a loucura e o desequilíbrio emocional da população, e a 
articulação de meia dúzia de inconformados, não permitiram, sequer, que 
fosse realizado o desejo do próprio presidente João Pessoa. (RIBEIRO, 
2008, p. 46). 
 

 Nesta passagem o autor não aceita o desenrolar do movimento, tachando de 

loucura e desequilibrada a atuação da população. Além disso, alega que o decreto 

que mudou o nome da capital foi assinado por quinze pessoas partidárias ao 

falecido, inclusive Joaquim Pessoa, irmão de João Pessoa. O projeto que instituiu a 

nova bandeira do Estado teria sido uma propositura de Generino Maciel, membro do 

mesmo grupo. Aqui o autor renega a legitimidade de todo o processo, infere que foi 

uma ação de um pequeno grupo que não representava a vontade da população, que 

nenhum dos integrantes do grupo era natural da cidade da Parahyba e que por isto 

não tinham poder, nem direito para “alterar a História”. Por esse motivo o autor se 

nega a se apropriar de tais fatos como parte da História e de sua orientação no 

tempo. 

 
Essa atitude, porém, não foi absorvida pela nossa História. O fato de não ter 
havido um plebiscito ou consulta à população faz com que não exista, até 
hoje, um consenso em relação a esta última mudança. É curioso saber que 
nenhum destes personagens eram naturais da cidade da Parahyba. 
(RIBEIRO, 2008, p. 46) 
 

  

Neste momento o autor remonta a ideia de um plebiscito ou consulta a 

população sobre as mudanças ocorridas nos desdobramentos de 1930 a fim de 

levar essa problemática a população. 
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 Fuba entende que houve uma manipulação das massas e uma comoção 

fabricada para as mudanças ocorridas em 1930. Teriam sido os “inconformados” 

com a morte de João Pessoa os responsáveis para que este movimento 

acontecesse. Atribui ainda papel importante ao Padre Zé Coutinho11, que “através da 

sua popularidade e de seu poder de mobilização, conseguiu convencer o povo a 

fazer com que impositivamente se fabricasse essa vontade popular” (RIBEIRO, 

2008, p. 51). 

 

 Há a defesa de que tenha havido uma manipulação, uma manobra para 

influenciar a coletividade, contra a vontade destes. Assim, 

 
diante dos fatos, não restam duvidas da imposição em que a nossa história 
foi submetida. A população, devidamente articulada, pressionou os 
deputados para fazerem essa absurda mudança e não “um consenso 
coletivo provocado pela emoção”, como a maioria dos historiadores insiste 
em afirmar. Uma vergonha imperdoável (RIBEIRO, 2008, p. 56). 
 

Especificamente, Ribeiro (2008, p. 59) busca desconstruir a figura de João 

Pessoa e, ao se perguntar quem foi João Pessoa, ele responde: “João Pessoa não 

era da cidade da Parahyba”.  

 
A bem da verdade, João Pessoa nunca teve identidade com a nossa 
cidade, nunca foi eleito pelo nosso povo e o seu curto e tumultuado governo 
só fez gerar traumas que até hoje permanecem no inconsciente coletivo 
(RIBEIRO, 2008, p. 62-63). 
 

Fuba transcreve carta de João Pessoa de Queiroz, que apesar de primo do 

presidente João Pessoa, era inimigo do mesmo. A utilização de seus depoimentos 

visa desconstruir a imagem de João Pessoa, atribuindo-lhe uma personalidade 

capaz de “tentar investir contra o próprio pai” e ingrato àqueles que lhe dedicaram 

ajuda em momentos que precisou. 

Para historiar como João Pessoa virou presidente da Paraíba, o livro 

recompõe fatos com o objetivo de demonstrar que Epitácio Pessoa, ex-presidente da 

                                                
11 Nascido em 18 de novembro de 1897 em Esperança - PB, iniciou seus estudos no Colégio Nossa 
Senhora das Neves, na capital do Estado; fez o curso de Humanidades no Colégio Pio X e o 
Eclesiástico no Seminário Paraibano. Seguiu sua carreira religiosa e, entre vários feitos na sociedade 
paraibana, destacou-se no jornalismo com atuação marcante, chegando a dirigir o órgão católico “A 
Imprensa”, além de ter apresentado por muitos anos, na Rádio Tabajara AM, o programa “vinte e 
cinco minutos com o padre Zé”. Cidadão benemérito de mais de 40 municípios do estado, faleceu no 
dia 5 de novembro de 1973. Para mais informações ver em:< 
http://historiaesperancense.blogspot.com/2009/09/padre-ze-o-pai-da 
pobreza.html>.  Acesso em: 24 set. 2011. 
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República e seu tio, teve papel primordial nas articulações políticas que fizeram com 

que João Pessoa fosse indicado.  

Também, sobre a gestão de João Pessoa, Fuba é crítico. Fala da demolição 

da velha Igreja da Conceição construída há mais de 200 anos entre o Palácio do 

Governo e a faculdade de Direito, da demolição de um casarão de azulejos de três 

pavimentos para a construção do Paraíba Palace Hotel, entre outras coisas.  

As fontes utilizadas pelo autor nos são reveladoras, temos: A verdade sobre 

os fatos de 1930 escrito pelo irmão de João Dantas, Manuel Duarte Dantas; Porque 

João Dantas assassinou João Pessoa de autoria de Joaquim Moreira Caldas, Juiz 

de Direito, irmão de Augusto Moreira Caldas, que morreu juntamente com João 

Dantas na penitenciária de Recife. Sabemos que muito das obras partem de suas 

próprias fontes, ou seja, as fontes que utilizamos muitas vezes já indicam os 

resultados que irão se seguir. 

Na verdade, João Pessoa quis derrubar conceitos e costumes enraizados há 

anos e, evidentemente, encontrou resistência. Seria até um excelente administrador 

se não fosse um péssimo político (RIBEIRO, 2008, p. 76). 

Percebemos o esforço para reconstrução de um João Pessoa como um 

sujeito despreparado, desmerecedor e desabilitado. O João Pessoa que se conhece, 

para o autor, teria sido fruto de uma historiografia que supervalorizou seus feitos e 

sua pessoa. Assim, para Ribeiro (2008, p.79), 

 
Há, porém, um grande exagero na valorização do seu governo que, na 
opinião de alguns historiadores, definem o ex-presidente como o “grande 
timoneiro”, “o reformador” ou ainda o “maior de todos”. Isto é um grande 
equivoco provocado pela manipulação dos fatos, na intenção de justificar o 
título de herói que lhe foi concedido. Seria impossível, em tão pouco tempo 
de governo, realizar tantas obras. 
 

O terceiro capítulo intitula-se Questão Política, que trata de falar da guerra 

tributária que integrou a Paraíba no contexto histórico das vésperas dos 

acontecimentos de 1930 e do que o autor chama de “a mentira do négo”, se 

referindo ao telegrama enviado por João Pessoa ao qual o diretório do Partido sob 

sua presidência decide por não apoiar a candidatura de Júlio Prestes à sucessão 

presidencial da República. 

O capítulo três abre com um episódio marcante na área financeira do governo 

João Pessoa conhecido como “A guerra tributária”. João Pessoa lançou mão de 
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agressiva política tributária - a dos impostos de barreira12 - para fazer com que as 

mercadorias que, ajudadas pelo contrabando, escoavam para as praças vizinhas, 

passassem a ser exportadas pelo porto de Cabedelo. Alíquotas elevadas incidiam 

sobre as mercadorias, quando comercializadas pelo sertão, mas essas taxas se 

reduziam, quando as operações se verificavam pelo litoral. Na imagem de analistas, 

a Paraíba viu-se cercada por muralha com a única porta do porto de Cabedelo.  

 
Na verdade, o presidente João Pessoa queria com isto obrigar o comércio 
de outros Estados a abrirem filiais na capital paraibana. Seria uma idéia 
louvável e até “reformista” se não fosse impositiva e politicamente mal 
elaborada. Além disto, tinha um agravante maior: as leis eram 
inconstitucionais (RIBEIRO, 2008, p. 94). 
 

 O autor segue reproduzindo passagens do jornal estatal A União, ferramenta 

de apoio do governo, e o jornal O Comércio, que tinha como proprietário os irmãos 

Francisco Pessoa de Queiroz e João Pessoa de Queiroz, primos do presidente João 

Pessoa, mas, como dito antes, inimigos deste. 

 Fuba objetiva demonstrar como o jornal A União foi utilizado não só em 

defesa do governo e de seu presidente, mas também no ataque aos inimigos 

políticos, incluindo os familiares.  

 Na sequência são apresentados trechos de cartas de Joaquim Pessoa, irmão 

do presidente João Pessoa, ao primo Queiroz, onde esse sempre se posiciona 

contra o próprio irmão, chegando a denominá-lo de “tresloucado” e “semilouco”. 

 
Suas atitudes quase sempre eram impensadas e de repressão. Invadia 
lares em busca de armas, substituía funcionários, destruía o prestigio dos 
chefes do interior ou criava impostos extorsivos sem consultar o partido nem 
seus aliados (RIBEIRO, 2008, p. 109). 
 

Com este trecho, além de outros mais apresentados, o autor objetiva 

demonstrar a inabilidade de João Pessoa, de que ele não tinha perícia para 

exercício do cargo que ocupava, que agia sem discernimento, sem cautela e de 

maneira irresponsável. Fuba traz ainda fragmentos de cartas trocadas entre João 

Pessoa e seu tio Epitácio Pessoa. A ideia subjacente é que Epitácio teria alertado o 

sobrinho de suas atitudes inconsequentes, entretanto, João Pessoa não teria 

respondido ao apelo do tio. 

 

                                                
12 Também chamadas de barreiras alfandegárias são barreiras comerciais estabelecidas pelos 
governos com o objetivo de controlar o comércio. Essas barreiras podem ser praticadas na forma de 
tarifas, cotas e licenças. É ainda hoje, uma das formas mais comuns de proteger o mercado interno. 
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Estava claro que João Pessoa queria colocar os seus ideais acima dos 
ideais do partido. Ignorou os correligionários que ajudaram a colocar 
Epitácio no poder em 1915 e agora se preparava para o golpe final, 
desrespeitando o partido e provocando o conflito natural de seus aliados. 
(RIBEIRO, 2008, p. 111). 
 

Há ainda a transcrição total de uma carta de um funcionário público, Simão 

Patrício, a Epitácio Pessoa no dia 7 de Junho de 1929. Nesta carta há enormes 

queixas do modo pelo qual João Pessoa vem atuando na Paraíba, da “guerra 

tributária”, dos usos e abusos em A União, de demissões e exonerações. 

Seguimos no texto e entramos nos antecedentes das eleições de 1930. O 

autor traz trechos de “Os órfãos da Revolução”, de Domingos Meirelles, para 

concluir que a Paraíba nunca esteve nos planos de Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul. A participação da Paraíba só se deve pela influência de Epitácio e os interesses 

de João Pessoa. Temos ainda novos trechos de cartas de Epitácio e João Pessoa 

sugerindo-lhe articulações para o pleito, mas tais sugestões, segundo o autor, não 

foram atendidas pelo destinatário. O autor ainda cita análise de Joaquim Inojosa13 

sobre estas trocas de cartas entre João Pessoa e seu tio, dizendo que: 

 
É curioso notar que pela primeira vez, na correspondência entre os dois, 
não se assinava o governante com o familiar apelido de JOCA, usando o de 
JOÃO PESSOA, como a indicar que era “o governador” e não “o parente” 
o autor do telegrama. (ANDRADE, 1980, apud RIBEIRO, 2008, p.123). 
 

Fuba empreende esforço em demonstrar que as atitudes de João Pessoa no 

processo de formação da chapa foram “unipessoal e sem concordância do partido”. 

Epitácio, inclusive, teria desistido de orientar o sobrinho nas decisões e teria em 14 

de Fevereiro de 1930 telegrafado: “Joca: Nada mais tenho dizer sobre organização 

chapa. (a) Epitácio” (RIBEIRO, 2008, p. 124). 

Em A mentira do Négo, nosso autor remonta a chamada política do café-com-

leite14. Contextualiza a criação da Aliança Liberal15, da quebra do acordo entre São 

Paulo e Minas Gerais, e mostra que o pacto da Aliança Liberal era apenas entre 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a Paraíba se mantinha omissa. 

                                                
13 ANDRADE, Joaquim Inojosa. A República de Princesa (José Pereira x João Pessoa – 1930). Rio 
de janeiro/Brasília: Civilização Brasileira/INL-MEC, 1980. 
14 A política do café-com-leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo 
federal durante a República Velha para que os presidentes da República fossem escolhidos entre os 
políticos de São Paulo e Minas Gerais. Portanto, ora o presidente seria paulista, ora mineiro. 
15 Coligação oposicionista de âmbito nacional formada no início de agosto de 1929 - episódio 
conhecido como o Pacto do Hotel Glória - por iniciativa de líderes políticos de Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul para concorrer nas eleições de 1º de março de 1930. 
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É bom lembrar que, em nenhum momento, a Paraíba foi contatada ou 

lembrada para fazer parte da Aliança Liberal até porque éramos um Estado sem 

representação eleitoral e que, portanto, não teria peso algum a nível nacional 

(RIBEIRO, 2008, p. 127). 

Para Fuba, teria sido Epitácio que, sabendo da articulação entre Minas Gerais 

e Rio Grande do Sul, teria ido ao Palácio do Catete negociar a posição da Paraíba. 

A proposta de um tertius, terceiro numa disputa que inicialmente era travada entre 

dois, foi negada por Washington Luís. Assim, Epitácio teria coagido João Pessoa a 

integrar a Aliança Liberal. 

É importante que saibam disto: quando se fala no NÉGO que existe em nossa 

bandeira como uma atitude de João Pessoa em negar apoio a Washington Luís e 

Júlio Prestes não se passa de mais um exagero histórico (RIBEIRO, 2008, p. 129). 

O autor ainda denuncia a imortalização do “négo” que até hoje está 

representado na bandeira do Estado. Afirma que tal expressão não foi encontrada 

em nenhum documento da época, que em nenhum momento João Pessoa 

empregou a palavra “négo”, consagrada historicamente. 

 
Isto prova que seis dias antes da data oficial (29 de Julho de 1929), que 
ficou conhecida como o Dia do Négo, já se sabia da decisão de João 
Pessoa em dar apoio a Aliança Liberal. Quiseram certamente valorizar esta 
atitude comparando com o “Dia do Fico”, transformando este fato em um 
grande gesto histórico, o que é uma grande mentira (RIBEIRO, 2008, p. 
130). 
 

Dentro do Estado, João Pessoa teria cometido um “erro” na convenção do 

Partido Republicano da Paraíba: a comissão executiva, com cinco membros efetivos, 

presidida pelo próprio João Pessoa, teria determinado que nenhum candidato a 

deputado e senador poderia concorrer a eleição, alegando a necessidade de dar 

oportunidade as novas lideranças. Entretanto, haveria uma exceção: Carlos Pessoa, 

primo do presidente da Paraíba. Esta atitude, segundo o autor, teria provocado 

revolta entre os aliados a partir daquele momento, que acabaram por dissidiar, 

lançando-se em chapa própria e angariando apoio do Governo Federal ao qual João 

Pessoa teria negado apoio. 

O autor conclui que, a partir deste momento, a Paraíba teria passado por um 

acirramento político que transformou o Estado em um “pandemônio”, tornando o 

governo insustentável e violento. No capítulo 4 A revolta de Princesa, trata das 
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disputas entre João Pessoa e José Pereira, as causas da revolta e o saldo violento 

que ocasionou com toda essa revolta.  

Seguindo a obra, começamos destacando um homem que interrompeu seus 

estudos para assumir a chefia da família, da política e de seus negócios quando seu 

pai faleceu. Teria sido aliado de Epitácio Pessoa, acompanhando sua orientação 

política, inclusive na escolha de João Pessoa para governar o Estado. Falamos de 

José Pereira16. 

A sua amizade com Epitácio Pessoa era tanta que mandou erguer uma 

estatua de corpo inteiro em frente a sua residência, na praça principal da cidade, 

como forma de homenagear o seu grande amigo (RIBEIRO, 2008, p. 141). 

Depois da reunião do Partido Republicano da Paraíba, onde se resolveu pela 

exclusão dos aliados, o coronel José Pereira decidiu apoiar a antiga chapa, agora 

dissidente. O choque entre ambos foi inevitável. 

 João Pessoa, em época eleitoral, teria feito uma visita ao município de 

Princesa, reduto do coronel José Pereira, sendo recebido, segundo o autor, com 

festas e homenagens. Entretanto, a confirmação das candidaturas lançadas na 

reunião do partido teria inconformado o coronel e o feito, de vez, romper 

politicamente. A contestação era a exclusão dos nomes que haviam sido 

fundamentais na política do partido nos últimos anos em função de uma renovação, 

além da manutenção de Carlos Pessoa. Merece destacar que, a família Dantas 

também rompe com João Pessoa em solidariedade ao parente e amigo João 

Suassuna. 

 Confirmado os rompimentos João Pessoa teria adotado ações enérgicas em 

represália. João Suassuna e o próprio Epitácio teriam tentado uma negociação a 

qual não teria sido apreciada pelo presidente João Pessoa. 

                                                
16 José Pereira de Lima, filho de Marcolino Pereira Lima e Águida de Andrade Lima, nasceu em 1884. 
Seu pai, Marcolino, apesar de origem modesta, havia tido carreira política, sendo chefe político e 
prefeito de Princesa. além de deputado estadual de 1900 a 1903. José Pereira cursava o terceiro ano 
de Direito no Recife quando teve de abandonar os estudos para assumir direção dos negócios da 
família e o comando político de Princesa uma vez que seu pai veio a falecer em 1905, quando já era 
órfão de mãe. Apesar de apenas 21 anos, José Pereira com o passar do tempo, conseguiu consolidar 
a sua chefia política municipal e ampliou sua influência na região. Em 1912, o coronel casou-se com a 
sua sobrinha Alexandrina, da qual teve dois filhos: Aloysio e Luiza Lima. Teria se destacado como 
líder na campanha a favor de Epitácio Pessoa em 1915, participando ativamente fazendo com que 
Epitácio tivesse unanimidade dos votos em Princesa. A partir daí a carreira política do Coronel José 
Pereira alavancou: foi eleito e reeleito sucessiva e ininterruptamente como deputado estadual onde 
se manteve durante quinze anos (1916 a 1930), perdendo os dois anos restantes de seu mandato, 
que terminaria em 1932, em detrimento dos acontecimentos de 1930 
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 Assim, visando interferir nas zonas de influência de seus novos opositores, 

João Pessoa intervém com contingentes da policia militar em Princesa, Teixeira, 

Piancó, Imaculada, Pombal, Catolé do Rocha e Monteiro. Em nove de Junho de 

1930, Princesa transforma-se em território independente com direito a bandeira e 

hino. 

 

Começava ali uma verdadeira guerra entre perrepistas e liberais, que durou 

cinco meses, e até hoje é considerada como maior derramamento de sangue em 

toda a história da Paraíba. (RIBEIRO, 2008, p. 146). 

Em sequência, Fuba reproduz texto de José Gastão Cardoso, mas 

precisamente da obra A Heróica Resistência de Princesa, onde ratifica suas opiniões 

ao leitor. Na reprodução, João Pessoa é tido como “desajustado na política”, 

desconhecedor do Estado e que só chegou à cadeira presidencial por causa do 

chefe situacionista paraibano Epitácio Pessoa. 

João Pessoa teria optado “pelos caminhos do terror”. Começou por Teixeira, 

reduto da família Dantas, tendo a frente o tenente Ascendino Feitosa, inimigo 

“figadal” dos Dantas, “escolhido estrategicamente por João Pessoa para comandar a 

operação” (RIBEIRO, 2008, p. 153).  

Tendo inicio a 28 de fevereiro de 1930, as investidas levaram cinco meses 

nos sertões. “A cidade acordou indignada, em meio a um grande tiroteio. Várias 

pessoas foram presas e espancadas, inclusive senhoras de idade e crianças. Muitas 

delas humilhadas e desrespeitadas” (RIBEIRO, 2008, p. 153). 

Fuba segue seu texto fazendo uma narrativa do conflito entre sertão e litoral. 

Para isto, reproduz, em dez páginas da obra, longos trechos de suas fontes, ao dizer 

que “a partir de agora, passo a enumerar algumas destas batalhas, com base no 

livro “A Revolta de Princesa – José Pereira x João Pessoa – 1930”, do escritor 

Joaquim Inojosa” (RIBEIRO, 2008, p.155). 

O autor valoriza as ações dos sertanejos, que lutaram em desvantagem 

numérica, mas “com vontade” e “sede de vingança” contra as invasões e saques 

promovidos pela polícia. 

 
João Pessoa, por sua vez, não tinha como justificar as invasões e a 
ocupação de suas forças no sertão e, por isso, começou a chamar os seus 
adversários de cangaceiros e inimigos da Paraíba. A princípio, de 
“cangaceiros de gravata”. Em seguida, cangaceiros, bandidos, e perigosos 
assassinos, divulgando, através da mídia, uma campanha enganosa, 
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levando a crer que a região estaria inclusive dominada pelas forças 
governamentais, o que não era verdade. (RIBEIRO, 2008, p. 165) 
 

Na sequência há 23 fotos de época retratando a “Guerra de Princesa”, fotos 

de cidades invadidas: Princesa, Alagoa Nova, Patos e Água Branca; personagens 

como: Virgulino Ferreira da Silva (Lampião), Coronel José Pereira, João Suassuna, 

Oscar Soares, Daniel Carneiro e Antonio Massa; recortes de Jornal, como o estatal 

A União que, segundo o autor, patrocinava uma propaganda enganosa; recortes do 

Jornal de Princeza, com o decreto sobre a independência e o hino e também um 

recorte sobre o telegrama que o Padre Cícero teria enviado a João Pessoa apelando 

pelo fim do conflito, na legenda do recorte lê-se: “Nem mesmo Padre Cícero 

conseguiu resgatar a paz na Paraíba. O seu apelo não foi atendido por João 

Pessoa” (RIBEIRO, 2008, p.177). 

Epitácio Pessoa teria tentado uma reconciliação escrevendo aos Pessoa de 

Queiroz. No telegrama, Epitácio diz que o apoio a José Pereira era covardia e 

ingratidão para com ele e João Pessoa e que toda a família sentia os fatos. 

João Pessoa de Queiroz responde em carta reproduzida do livro de Joaquim 

Inojosa. No trecho, o remetente se defende das acusações e diz que, covardia seria 

apoiar João Pessoa e suas atrocidades contra sua própria pessoa, quando foi 

acoimado, em A União, de bêbado, jogador, contrabandista e ladrão; e contra 

pessoas de bem e companheiros políticos de longa data como José Pereira. Mesmo 

assim, em prova de estima a Epitácio, João Pessoa de Queiroz se disponibiliza a 

intermediar uma conciliação entre José Pereira e João Pessoa, desde que o primeiro 

fosse mantido em sua posição e honra. 

O Deputado Francisco Pessoa de Queiroz escreve e também tem sua 

correspondência reproduzida. Nela, Francisco igualmente se defende e relata que foi 

perseguido por João Pessoa, sendo insultado e humilhado por ele. Protege, da 

mesma forma, José Pereira que sempre teria sido aliado político da família e que por 

este motivo não o abandonaria em tal circunstancia, senão realmente faria jus à 

ingratidão ao qual o tio se referia. 

Para calcular o saldo violento, Fuba reproduz passagens selecionadas da 

obra de Joaquim Inojosa. Todas as sentenças visam sempre denunciar a índole do 

governo de João Pessoa e demonstrar o caráter da luta sertaneja, enquanto João 

Pessoa agia sem escrúpulos na guerra, os sertanejos sempre atuavam com honra e 

nobreza. 
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“- Todos os policiais presos e feridos por José Pereira, foram tratados e 
devolvidos para a Polícia”. 
“- Todos os libertadores presos e feridos pela policia, foram fuzilados a 
mando de João Pessoa”. 
“- Ao saber da morte de João Pessoa, os libertadores saíram para 
comemorar. José Pereira mandou que parassem todos os sambas, proibiu 
qualquer manifestação de alegria e mandou rezar uma missa pela alma do 
presidente. Ao informante da notícia, lhe disse: “Perdemos!... Perdi o gosto 
da luta. Os ânimos agora vão se acirrar e principalmente contra mim. João 
Dantas não devia ter feito isso; eu não comungo com o assassinato” 
(RIBEIRO, 2008, p. 194). 
 

O quinto capítulo, o mais volumoso de toda a obra, tem como título A tragédia 

da Glória e a criação de um mito. É o capitulo ao qual o autor mais dedicou atenção 

em tentar convencer os leitores de suas ideias. Aqui há uma grande tentativa de 

desconstruir as personagens envolvidas nos episódios de 1930 e mostrar que tudo 

aconteceu diante de circunstâncias fabricadas sob o comovente, onde teria havido 

uma demência generalizada, um fanatismo, uma distorção de fatos, uma grande 

articulação para promover João Pessoa e um excesso de homenagens. 

Inicia tratando do conflito entre João Dantas e João Pessoa. O primeiro era 

respeitado como advogado e ficou conhecido pela coluna “Risos e frisos” que 

escrevia em O Jornal. Para Fuba, durante o episódio de Princesa os Dantas teriam 

sofrido enormes arbitrariedades de João Pessoa, entre eles a prisão do irmão de 

João Dantas e o incêndio à fazenda Santo Agostinho, que pertencia a Franklin 

Dantas, pai de João Dantas. Além disso, houve calúnias aos integrantes da família 

Dantas em A União. A partir daí teve inicio um debate entre o jornal oficial do Estado 

da Paraíba e o Jornal do Comércio, utilizado pelos Dantas.  

 
O uso do jornal A União era uma prática constante que João Pessoa 
utilizava para denegrir a imagem de seus adversários. 
Da mesma forma, o Jornal do Comércio, pertencente aos primos de João 
Pessoa, os irmãos Pessoa de Queiroz, servia de contraponto ao jornal 
oficial da Paraíba. (RIBEIRO, 2008, p. 204). 
 

Em A União tivemos artigos publicados com os seguintes títulos: A 

perversidade e a cobardia dos Dantas, A physionomia moral de um caluniador, 

Cangaceiro de gravata I – Duarte Dantas, Caluniador e Poltrão, Cangaceiro de 

gravata II – Franklin Dantas, A projeção de um nome e A serviço da delação – João 

Duarte Dantas; todos publicados no mês de Junho de 1930. 

Pelo outro lado, no Jornal do Comércio, os Dantas teriam respondido com 

artigos de autoria do próprio João Dantas e um de autoria de José Dantas: As voltas 
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com um doido I, As voltas com um doido II, As voltas com um doido III e O doido da 

Parahyba; todos também publicados no mês de Junho de 1930. 

Desta maneira, o acirramento político teria partido para agressões pessoais e 

aos decorrentes fatos. A polícia teria invadido o sobrado de João Dantas e pego nos 

cofres material de cunho privado. Tais materiais, entre os dias 22 e 26 de Julho de 

1930 foram publicados em A União. Entre eles haviam cartas de Franklin Dantas e 

Anayde Beiriz, onde esta última, por terem sido consideradas imorais, não foram 

publicadas, mas teriam ficado a disposição na redação para quem quisesse ler. O 

estopim haveria sido uma manchete de título: Os assaltos da quadrilha dos Dantas 

sobre os dinheiros públicos federais. 

Fuba fala da viagem de João Pessoa ao Recife, viagem que o presidente 

havia dispensado a companhia de seu irmão Oswaldo e de seu secretário de 

segurança. O fato de João Pessoa querer viajar sozinho, segundo o autor, pode ser 

explicado por um possível encontro com a cantora lírica Cristina Maristanny17, com 

quem, supostamente, tinha um romance secreto. 

João Dantas, que estava em casa de Augusto Caldas, seu cunhado, vinha em 

um bonde em Olinda quando leu a notícia em A União da visita de João Pessoa ao 

Recife e, no mesmo jornal mais adiante, uma nova notícia de difamação aos Dantas. 

Teria descido do bonde, retornado a casa, se armado com revolver de Augusto 

Caldas e encontrado João Pessoa na Confeitaria Glória, onde aconteceu o 

assassinato. Além dos referidos recortes, o autor sempre aproveita as legendas para 

exprimir suas opiniões: Na página 209, em recorte do Jornal A União de 26 de Julho 

de 1930, temos a legenda: “Ao mesmo tempo que denegria a imagem de João 

Dantas, anunciava no lado inferior direito a ida do Presidente João Pessoa para 

Recife”. Na página seguinte temos outro recorte do mesmo jornal que estampa: “Os 

                                                
17 Cristina Navarro de Andrade Costa nasceu em 11/8/1906 na cidade do Porto, Portugal e faleceu em 
27/9/1966 na cidade de Rio Claro, SP. Veio para o Brasil com poucos meses de vida indo morar no 
Rio de Janeiro. Foi um dos principais nomes do canto lírico ligeiro no Brasil tendo gravado várias 
obras de música popular. Estudou piano e canto, recebendo aulas da grande professora de canto 
Cândida Kendall e com Madame Poukine, na Europa. Seu primeiro álbum (ainda assinado sob seu 
nome de solteira, Cristina Costa) foi gravado em 1929 com "Saudade Sombria" e "Solidão". Oito anos 
depois, ela teve sua segunda viagem à Argentina, onde se apresentou com êxito por dois meses na 
Rádio Splendid. Em seguida ela foi para a Europa, onde também teve sucesso durante dois anos, 
atuando em Berlim, Londres, Paris, Haia, Hamburgo, Hessel, e outras cidades. Seu desempenho 
Mozart como solista da Orquestra Sinfônica de Paris rendeu elogios por críticos alemães. Ela também 
se apresentou em Paris acompanhada por Camargo Guarnieri, tendo retornado em 1939 por causa 
da Segunda Guerra Mundial. Tendo gravado em Buenos Aires, Paris e Berlim, Maristany foi 
contratada pela Rádio Tupi de 1940 até 1956. Em 1950 ela voltou para a Europa, onde se apresentou 
em Roma e Paris. Em 1965 ela foi premiada com a medalha Carlos Gomes pela Academia Brasileira 
de Música. 
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assaltos da quadrilha dos Dantas sobre os dinheiros públicos federais”. Na legenda 

o autor realça: “Campanha difamatória à família Dantas.”  

Na sequência, fotos de João Dantas, de João Pessoa morto no balcão da 

farmácia onde foi socorrido, foto do velório de João Pessoa no Recife, da Confeitaria 

Glória, de Joaquim Dantas (irmão de João Dantas que teria sido sequestrado, preso 

e torturado, dando inicio as desavenças entre João Dantas e João Pessoa) e outra 

na página 217, que teria sido da invasão a casa de João Dantas, na legenda lê-se:  

A polícia de João Pessoa invadiu a casa de João Dantas, destruiu os 
moveis, queimou arquivos e objetos pessoais, arrombou o seu cofre e expôs 
sua vida pessoal. Esta foto mostra o momento da funesta invasão. 
 

Diante da notícia da morte de João Pessoa, o Estado teria entrado em uma 

onda de violência. Depredações, saques e incêndios sacudiram a capital e as 

cidades próximas. São apresentadas, na página 225, duas fotos de casas 

incendiadas nos desdobramentos dos acontecimentos, em suas legendas lê-se: “Na 

foto acima a Casa Mesquita, que foi saqueada e depredada pelos partidários de 

João Pessoa. Ao lado a Casa Vergara, igualmente incendiada pela fúria pessoista”. 

Nas páginas que seguem são mostradas quatro fotos onde podemos ler em suas 

legendas: 

A Fábrica Confiança, pertencente à Fernando Nóbrega, não escapou das 
chamas revoltosas dos liberais. [...] 
A passeata do quebra-quebra, promovida pelos liberais contra os bens dos 
perrepistas. [...] 
Qualquer que fosse o estabelecimento de perrepista, era tudo destruído. [...] 
Depredação realizada pelos liberais aos bens dos adversários de João 
Pessoa, os chamados perrepistas ou “perrés”. (RIBEIRO, 2008, p. 226-227) 
 

Segundo o autor, as vítimas foram os adversários de João Pessoa, em que, 

toda a oposição, de alguma forma, teria sido vitimada. Inclusive os jornais e os 

arquivos. Para Fuba neste momento houve uma manobra do que deveria ser salvo e 

do que deveria ser destruído.  

É como se quisesse guardar para as futuras gerações, apenas aquilo que 

interessa aos vitoriosos da Revolução. Certamente esse amontoado de equívocos 

não constitui caso único (RIBEIRO, 2008, p. 220). 

O autor reforça sua preocupação com a “verdade” histórica. Diz haver 

distorções de fatos no intuito de livrar João Pessoa de culpa, quando ele teria sido o 

provocador de todo o contexto. Denuncia a extrema proteção que há sobre João 

Pessoa. “O pior de tudo é que estes ensinamentos são passados para os estudantes 

de forma incorreta e cada vez mais se solidifica a mentira e a hipocrisia” (RIBEIRO, 
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2008, p. 222). Sobre esta preocupação, ainda é citada uma análise feita por José 

Joffily sobre três livros didáticos18 onde todos três apresentam, segundo o autor, 

insanáveis distorções. 

 O corpo do presidente morto desfilou em carro aberto no Recife durante dois 

dias e, em seguida, outros dois dias na Parahyba, “como era chamada nossa 

cidade”. Seria levado de avião ao Rio de Janeiro, mas a notícia do retorno do 

presidente eleito Júlio Prestes, que se encontrava na Europa, teria provocado uma 

mudança de planos: o corpo foi colocado em um navio para coincidir, 

propositadamente, com a chegada do novo presidente no Rio de Janeiro. O corpo, 

em todos os portos que parava, era recebido com discursos inflamados que, 

segundo o autor, incentivavam a população a um levante. Por outro lado, Assis 

Chateubriand19, amigo e conterrâneo de João Pessoa, “plantava” nos jornais que a 

culpa era do Governo Federal. Este teria sido o plano liberal. 

Na verdade, transformaram a morte de João Pessoa na principal bandeira da 

Revolução e o que era um crime passional passou a ser um crime político (RIBEIRO, 

2008, p. 242). 

Fuba apresenta uma articulação de Assis Chateubriand ainda antes das 

eleições. Segundo o autor (2008, p.245-246), Chateubriand teria se preparado 

procurando manobrar as comunicações de massa: assumiu o Diário de Notícias de 

Porto Alegre, montou o Diário da Noite (carioca), adquiriu o Minas Gerais (diário 

oficial do Estado), além da revista O Cruzeiro, O Jornal e os Diários de São Paulo. 

                                                
18 VIEIRA, Eudésia. Pontos de História do Brasil – Segundo o Programa Primário da Paraíba 
(aprovado pelo Conselho Superior de Instrução Pública) – Gráfica Comercial – João Pessoa – 1956. 
2. FREIRE, Carmem Coelho de Miranda. História da Paraíba (Para uso didático) – A União Cia. 
Editora – João Pessoa – 1978. 
3. LEITE, Terezinha de Jesus Ramalho. História da Paraíba na sala de aula – Secretaria de 
Educação e Cultura  do estado da Paraíba – Governo Ivan Bichara – 1974/1978. 
Todas as obras foram analisadas por José Joffily em Revolta e Revolução – Cinquenta anos depois. 
19 Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, também conhecido como Chatô depois da 
biografia de Fernando Morais, nasceu em Umbuzeiro-PB em 04.10.1892 e morre em 04.04.1968 em 
São Paulo-SP. Foi estudante da Faculdade de Direito do Recife, dedicou-se ao jornalismo desde 
cedo, escrevendo no Jornal Pequeno. Aos 20 anos, já ocupava o cargo de redator-chefe do Diário de 
Pernambuco. Formado, mudou-se para o Rio de Janeiro, em 1917, onde exerceu a advocacia e 
passou a colaborar no Correio da Manhã. Abandonando o cargo de redator-chefe do Jornal do Brasil, 
em 1920, partiu como correspondente do La Nación, de Buenos Aires, para a Europa. Começou seu 
reinado no mundo jornalístico com a compra, em 1924, de O Jornal, denominado "órgão líder dos 
Diários Associados". Em seguida, sempre com ajuda de articulações de banqueiros, ricos fazendeiros 
de café e industriais, fundou a revista O Cruzeiro (1927), que teve a maior tiragem da América Latina, 
e comprou O Estado de Minas (1929). Em 1950, inaugurou a primeira emissora de televisão do país, 
a Tupi. Eleito senador pela Paraíba, em 1951, e pelo Maranhão, em 1955, durante o governo de 
Juscelino Kubitschek, foi nomeado embaixador do Brasil na Inglaterra. Em Londres, permaneceu de 
1958 a 1960. 
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A partir daí, Chateubriand procurou os principais chefes políticos para 

construção de uma conspiração. Foi ao governador mineiro Antonio Carlos e este 

entendeu que era necessária a concordância dos dois líderes da Aliança Liberal. O 

governador se encarregaria de falar com Vargas e Chateubriand com seu 

conterrâneo. 

Chateubriand argumentou que mesmo vencendo as eleições, os opositores 

venceriam no bico de pena, na fraude. A ideia, portanto, era de levar a uma 

revolução. João Pessoa, entretanto, não concorda e não apoia a ideia. Mesmo 

assim, Chateubriand utiliza seu controle da mídia para caracterizar a vitória paulista. 

Em 1º de Março de 1930 a última edição do dia de Diário da Noite denunciava: 

Fraude! 

Mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde, independente da revolução, 
o país inevitavelmente passaria por uma transformação social nada foi tão 
importante para a Aliança Liberal como a morte do presidente paraibano 
João Pessoa. A bala saída do gatilho de João Dantas foi, sem dúvidas, a 
principal motivação para reacender a conspiração que consequentemente 
levou a Revolução. (RIBEIRO, 2008, p. 250) 
 

Na sequência Fuba se apropria da narrativa de Fernando Morais e reproduz 

Chatô, O Rei do Brasil20. São cinco páginas demonstrando como Chateubriand e a 

Aliança Liberal conseguiram transformar o “enterro da vítima de um crime passional 

em uma colossal apoteose política”. O autor retrata nove ilustrações de fotos da 

passagem do corpo de João Pessoa na capital da Paraíba. 

Mesmo depois do enterro do presidente morto teriam continuado a onda de 

violências no Estado, tanto que 

 
Os presos foram soltos e orientados a perseguir ou fuzilar todos os 
perrepistas ganhando como recompensa as suas liberdades. O cheiro de 
sangue e de morte predominava nas ruas, enquanto a população era 
obrigada a colocar luto ou a bandeira da Aliança Liberal em suas 
residências, sob pena de sofrerem represálias. (RIBEIRO, 2008, p. 263) 
 

Fuba, por seu turno, é defensor de que houve excesso de homenagens ao 

presidente João Pessoa. “A morte e os funerais do presidente João Pessoa, 

revelaram-se como uma comoção e um fanatismo nunca visto em toda história da 

Paraíba” (RIBEIRO, 2008, p. 275). O empreendimento aliancista teria jogado a 

patamares elevados todas as homenagens, Fuba traz em cronologia na página 276 

                                                
20

 Chatô, o Rei do Brasil foi lançado em 1994 por Fernando Morais. Trata-se de uma biografia de 
Assis Chateaubriand bastante volumosa, em 732 páginas são narrados, sem retoques, os 
expedientes pouco ortodoxos por ele utilizados para construir seu império jornalístico. O livro pode ser 
lido como um forte alerta sobre o poder dos meios de comunicação. 
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pretendendo, através da inclusão destes dados em sua narrativa, mostrar que o 

investimento da Aliança Liberal foi alto, destacando algumas Leis.21 

 

É pertinente dizer que em 30 de Setembro de 1930, sob a luz da Lei 711 – é 

lançado um novo hino22. Fuba, por sua vez, critica o hino e julga que, mesmo 

transformado em lei, é completamente desconhecido da população. Além disso, 

atribui uma comparação de João Pessoa a Jesus Cristo. Sobre o “Négo” reafirma 

que não existe este fato na História da Paraíba. Que o “Négo” nunca foi 

pronunciado. 

 
É natural que houvesse de certa forma um reconhecimento. Afinal, João 
Pessoa, embora morto, foi causador da “revolução”. Porém, 
exageradamente como aconteceu, ficou de certo modo patético. (RIBEIRO, 
2008, p. 277). 
 

No ano seguinte, com o aniversário da morte do presidente, fez surgir uma 

semana inteira de homenagens, com hasteamento das bandeiras, desfiles, salva de 

tiros, apresentação de músicos da Polícia Militar e a presença do 22º Batalhão de 

Caçadores para prestar guarda de honra. Em 29 de Julho de 1931 foi promulgado o 

decreto nº 143 fazendo o Palácio do Governo ser chamado “Palácio da Redenção”. 

 
 
 

                                                
21 29 de Agosto de 1930 – Lei 699 – construção de monumento à memória de João Pessoa no 
cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.  
4 de Setembro de 1930 – Lei 700 – muda-se o nome da capital de Parahyba para João Pessoa. 
9 de Setembro de 1930 – Lei 701 – é instituída pensão a cada um dos quatro filhos de João Pessoa. 
9 de Setembro de 1930 – Lei 702 –  decretado feriado no dia 26 de Julho em memória de sua morte. 
25 de Setembro de 1930 – Lei 704 – dispõe sobre a nova bandeira do Estado. 
30 de Setembro de 1930 – Lei 708 – construção de uma estátua do presidente na capital. 
22

 Lá do norte, um herói altaneiro que da Pátria, 
   O amor conquisto.  
   Foi um vivo farol que ligeiro. 
   Acendeu e depois se apagou 
   João Pessoa , João Pessoa 
   Bravo filho do sertão 
   toda Pátria espera um dia 
   a sua ressurreição 
   João Pessoa , João Pessoa 
   o teu vulto varonil 
   vive ainda , vive ainda 
   no coração do Brasil 
   Como um cedro que tomba na mata 
   sob o raio que em cheio o feriu 
   assim ele ante a fúria impensada 
   de um feroz inimigo caiu 
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Durante anos, após a morte de João Pessoa, os colégios, através de seus 
professores, foram obrigados a doutrinarem os seus alunos, redigindo 
cartilhas especificas, numa verdadeira lavagem cerebral, colocando João 
Pessoa como o mártir da revolução (RIBEIRO, 2008, p. 283). 
 

Fuba finaliza o capítulo demonstrando o problema por ele detectado, 

preocupado com a omissão da verdade dos fatos mesmo 78 anos depois, 

salientando que 

a bem da verdade, a nossa cidade e o nosso estado sofrem ate hoje 
resquícios de uma barbárie provocada pela insensibilidade de seus 
condutores. Nesta guerra, não houve vitoriosos e quem saiu perdendo foi a 
nossa Paraíba, que teve particularizada a sua história, enlutecendo-se no 
sangue e nas cores partidária de uma bandeira. São 78 anos de luto! Essa 
é a verdade! (RIBEIRO, 2008, p. 284). 
 

No capítulo que se segue, o autor relata A vingança dos revoltosos, aludindo 

as mortes de João Dantas e Augusto de Caldas, ao qual procura desconstruir a 

versão de suicídio, entendendo esta versão como uma farsa. Além disto, trata ainda 

das mortes de João Suassuna e Anayde Beiriz. 

 Ao falar das mortes de João Dantas e Augusto Caldas, Fuba remete a ideia 

dos revoltosos de levar os presos para a Parahyba para que fossem linchados e 

mortos. As fontes utilizadas pelo autor são as narrativas de José Joffily, Revolta e 

Revolução – Cinqüenta anos depois, e Joaquim Moreira Caldas, Por que João 

Dantas assassinou João Pessoa. 

 Há um reforço da inocência de Augusto Caldas: “É bom lembrar que Augusto 

Caldas foi preso apenas pelo fato de ter se comunicado com João Dantas no dia do 

crime” (RIBEIRO, 2008, p. 305). Ele teria sido preso por investigações tendenciosas. 

Um complô entre Augusto Caldas, João Dantas, os Pessoa de Queiroz, Heráclito 

Cavalcanti, João Suassuna, Júlio Lyra, perrepistas e o próprio Governo Federal 

teriam sido responsável pela morte do presidente João Pessoa. 

 
É bom lembrar também que, mesmo João Dantas assumindo toda 
responsabilidade pelo crime cometido, Augusto Caldas não foi poupado 
pela fúria pessoísta, sendo morto covardemente pelos correligionários de 
João Pessoa (RIBEIRO, 2008, p. 306). 
 

Fuba continua apoiado em suas fontes, demonstrando que a versão de 

suicídio de João Dantas e Augusto Caldas é uma farsa. O fotografo Louis Pierreck23 

                                                
23

 O francês Louis Pierreck foi, talvez, o primeiro fotógrafo profissional do Recife. A Casa Pierreck, 
que ficava à Rua Rosa e Silva, nº 54, hoje atual  rua da Imperatriz, no centro da cidade, era “honrada 
com a preferência da alta sociedade pernambucana”; os clichês das fotos eram numerados e 
conservados em arquivo para exposições dos personagens ilustres que eram retratados por ele. Ver: 
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teria registrado o local do “crime” e os cadáveres, mas o mesmo teria sido obrigado 

a tirar novas fotos depois de manipulada à cena, dando impressão de luta corporal e 

suicídio. Estas últimas fotografias tornaram-se oficiais. Por este motivo Louis 

Pierreck não teria suportado os fatos, teria entrado em depressão e teria dado cabo 

da própria vida. 

A mentira foi descoberta depois que foi encontrado em seu cofre particular 
um envelope lacrado e bem embalado contendo as fotografias, originais e 
verdadeiras, deste bárbaro e duplo assassinato. Os negativos foram 
entregues depois, pelo filho de Pierreck, aos familiares de Augusto Caldas, 
e confirmada a farsa (RIBEIRO, 2008, p. 311). 
 

João Suassuna teve seu nome envolvido na morte de João Pessoa. Estava 

no Rio de Janeiro exercendo mandato de deputado federal, gozando de imunidade 

parlamentar, só podendo ser julgado com licença da Câmara Federal. O pedido da 

Justiça foi negado pela Câmara, livrando-o do processo. Teria escrito a mulher, que 

estava no Recife, dizendo que receava a morte e declarava-se inocente a sua 

esposa e filhos. 

Sobre Anayde, Fuba defende sua índole ao apontar que a mesma não era 

uma mulher vulgar, como acabou por ficar conhecida. Era sim uma mulher de 

vanguarda e pela grande perseguição que sofreu, refugiou-se no Bom Pastor, no 

Recife. Nesse internato de recuperação de prostitutas, teria ingerido arsênico e 

assim cometido suicídio. 

O sétimo capítulo é uma extensão do anterior, pois na verdade o autor 

continua falando das Personagens envolvidas na tragédia: João Dantas, Anayde 

Beiriz e João Suassuna. Neste breve capítulo, o autor apenas traz curtas biografias 

dos personagens, acompanhado de fotos dos mesmos. A respeito do primeiro, João 

Dantas, além de narrar uma pequena trajetória de vida, caracteriza-o como homem 

respeitado, polido, alegre e comunicativo, sem vícios de jogos ou bebidas, não 

sendo afeito a atos violentos ou arbitrários.  

A atitude em assassinar João Pessoa teria sido em caráter pessoal, pois para 

o autor, João Dantas teria tido um “surto psicótico” ao ver seu diário íntimo e as 

cartas de Anayde expostas a população, ferindo-lhe a moral e a honra24. Seu ato 

                                                                                                                                                   
SILVA, Fabiana de Fátima Bruce da. Caminhando na cidade de luz e sombras: a fotografia 
moderna no Recife década de 1950. Tese (Doutorado em História) Recife: UFPE, 2005. 
24 Há controvérsias sobre a publicação das cartas amorosas de João Dantas e Anayde Beiriz. Em sua 
obra, Fuba na página 224 cita Praxedes Pitanga, ex-deputado federal e ex-prefeito de Itaporanga, 
que em entrevista ao jornal A União de 19.06.83, afirma que João Pessoa “mandou Osias Gomes  
divulgar as cartas amorosas de João Dantas”. 
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não pode ser justificado, mas sim explicado. Teria sido transformado em bandido, 

perverso, violento e sanguinário pelos meios de comunicação. 

 Sobre Anayde Beiriz, namorada de João Dantas, diz ter sido intelectual, 

alegre e comunicativa. “Uma das primeiras mulheres a quebrar tabus diante de uma 

sociedade hipócrita e preconceituosa” (RIBEIRO, 2008, p. 327). Foi, após morte de 

João Pessoa, perseguida e difamada, até que cometeu suicídio no Recife. 

 João Suassuna é relatado como homem culto, poliglota aos 17 anos que, 

além de ter trabalhado como jornalista, teria ocupado vários cargos na política. Teria 

sido assassinado com um tiro nas costas por correligionários de João Pessoa no Rio 

de Janeiro, deixando nove filhos, entre eles Ariano Suassuna. 

 O oitavo capítulo tem como título Epílogo, o cume de sua obra literária em 

que se faz a recapitulação e o resumo da ação onde aqui o autor encerra suas 

ideias. Procura relembrar o que muitos não sabem onde marca 22 informações 

importantes para o encerramento de sua obra e seleciona “30 frases que revelam a 

verdadeira história”. Acreditamos ser importante reproduzir as informações e as 

frases selecionadas pelo autor, visto que estas são muito emblemáticas e 

representam as intenções de Fuba em sua obra. Ademais, reproduzimos nos 

anexos. 

Em suas considerações finais, Fuba conclui que João Pessoa possuía 

defeitos, mas que como todo ser humano também possuía virtudes. Diz que seu 

destino foi fruto de suas atitudes, mas também pondera que “seria incoerente 

inocentar o seu assassino, como também retirar a culpa de seu provocador” 

(RIBEIRO, 2008, p. 345). Na verdade, para Fuba, João Pessoa teria sido usado, 

vítima, não de João Dantas, mas de uma situação que precisava ser criada, pois a 

Aliança Liberal através de “muita habilidade” tirou proveitos políticos com sua morte. 

O autor ainda problematiza a ideia de “revolução” e se posiciona contra o uso 

dela, pois considera que os acontecimentos não foram nada mais do que uma 

“pequena reforma”. Teria sido um movimento realizado que partiu dos interesses de 

alguns 

O que houve na verdade em 1930 foi uma troca de oligarquias, uma permuta 

de poder, feita de maneira impositiva, com derramamento de sangue e oportunismo 

generalizado por quem queria a todo o custo conquistar o poder (RIBEIRO, 2008, p. 

346). 
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Fuba vai encerrando seu texto com provocações ao leitor, se questionando se 

toda esta História corresponde realmente ao que o povo e o Estado se identificam. 

Questiona-se, ainda, se deve continuar a cultuar interesses políticos de um grupo de 

época. Infere que ainda hoje são poucos os que conhecem “os verdadeiros motivos 

desta particularização histórica” e que, com o passar do tempo, isto será ainda mais 

problemático. 

Defende que resumir e/ou tratar destes episódios como os mais importantes 

da História da Paraíba é um equivoco, é desmerecedor. “A Paraíba não merece 

tamanho desvio. Sua história foi usurpada, sua memória estancada e sua vida 

interrompida” (RIBEIRO, 2008, p. 347). 

Na última parte do livro, as 19 opiniões sobre 30, temos a participação de 19 

colaboradores, que são: Alex Madureira, Bertrand Lira, Clotilde Tavares, Dôra 

Limeira, Eunice Soares de Lima, Everaldo de Azevedo Chaves Junior, Fernando 

Melo, Geraldo G. Leite, Hilário Vieira Filho, José Caitano de Oliveira, Kaká Santa 

Cruz, Luciano Candeia, Luiz Dantas, Maria Ilza Moreira Franco, Natércia Suassuna 

Dutra, Roberto Luciano Pereira, Rubens Nóbrega, Valeska Asfora e Walter Galvão; 

que em uma média de 3 páginas, cada um traça uma opinião a respeito do tema 

abordado na obra Parahyba 1930. 

Alex Madureira nasceu em João Pessoa, é músico, compositor e “historiador 

nas horas vagas”. Contribui com um texto intitulado “A morte da Parahyba” dizendo 

que: “No ano de 1930 foi decretada a morte da Parahyba original” (p. 417), que fez 

nascer uma João Pessoa de uma “poça de sangue”, de luto perpétuo e que dividiu o 

Estado em sertão e litoral, que nunca mais foram os mesmos. 

Ao enaltecer as origens da Parahyba, a cidade que deu nome ao Estado, a 

terceira mais antiga, reflete que esta mesma “teve seu passado atirado a lata do lixo 

do esquecimento”. Para Alex Madureira, o que era uma História de 423 anos, virou 

uma ficção a partir de 1930. “Perdemos nossa identidade e ganhamos de um 

assassinato por motivos pessoais uma história que ninguém sabe contar.” E, mais 

adiante, culpabiliza o filão dos historiadores, pois para ele: “Isso é fruto de uma 

historiografia sem pesquisa, comprometida, tendenciosa, não confiável e a serviço 

da oficialidade.” 

Bertrand Lira nasceu em Sousa em 1957, é cineasta e professor doutor da 

Universidade Federal da Paraíba do departamento de Mídias Digitais, conhecido 

pela organização do bloco de Carnaval Cafuçu. Bertrand Lira colabora com o texto 
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de título “Devolvam o nome Paraíba à cidade do Cabo Branco”. Inicia narrando 

sobre o ato de nomear os lugares, onde muitos ganham sua toponímia de maneira 

espontânea, pela geografia, pela fauna, pela flora e até por determinados 

acontecimentos que fazem seus habitantes nomeá-las. O nome Parahyba teria sido 

assim, toponímia original que acabou por se impor aos nomes decididos 

arbitrariamente, como Filipéia de Nossa Senhora das Neves e Frederica. 

Para Bertrand Lira não há mais motivos para preservar o nome João Pessoa. 

Passados exatos 78 anos, não há porque preservar esse equívoco histórico. 
Uma cidade com tantas belezas (naturais e arquitetônicas) não merece o 
nome que tem. Pessoa nenhuma merece o nome dessa cidade. E nem 
paraibanos merecem carregar para séculos e séculos a tragédia de um 
Pessoa no nome de sua capital e nas cores de sua bandeira. (RIBEIRO, 
2008, p. 420) 
 

 Bertrand Lira defende, inclusive, que até do ponto de vista mnemônica, é 

melhor Parahyba a João Pessoa. Demonstra que os espaços podem ser significados 

e praticados de maneiras diferentes e, para isto, cita exemplos na própria cidade, 

onde a Avenida Ministro José Américo de Almeida é a Avenida Beira Rio, o Parque 

Arruda Câmara é a Bica, o Parque Sólon de Lucena é a Lagoa e o Viaduto Damásio 

Franca é o ponto Cem Réis. Sugere ainda que mudanças podem ser feitas e cita o 

caso da antiga União Soviética que, diante de sua desintegração, Stalingrado volta a 

ser Volgogrado e Leningrado voltou a ser São Petersburgo. Ainda lembra-se de um 

caso do próprio Estado, onde Antenor Navarro voltou a ser São João do Rio do 

Peixe. Seu texto é, portanto, sugestivo desde o título. 

Clotilde Tavares nasceu em Campina Grande, em dezembro de 1947. 

Formada em Medicina e especialista em Epidemiologia pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Além disso, possui mestrado em Nutrição e Saúde Pública 

pela Universidade Federal de Pernambuco. Depois de trinta e cinco anos morando 

em Natal, hoje domicilia em João Pessoa. Seu texto “Parahyba Pátria Minha” tem 

tom poético, onde chama Parahyba com h e y “esquecendo o nome espúrio que lhe 

deram um dia, nome de gente, nome sem graça para batizar uma cidade tão 

feminina, tão cheia de dengos e bonitezas” (RIBEIRO, 2008, p. 423). Alega que a 

Parahyba é sua pátria, aludindo poema de Vinicius de Morais e que além de 

esquecer o nome atual da cidade, também sente “vontade de esquecer essa 

bandeira de luto e sangue e no seu lugar colocar uma bandeira de ouro, azul e 

esperança, uma bandeira amorosa e gentil, que seja mais parecida com a gente”. 

(RIBEIRO, 2008, p. 424). 
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 Maria das Dores Limeira nasceu em João Pessoa. Graduou-se e 

especializou-se em História na UFPB. Depois que se aposentou como professora, 

fez teatro, foi uma das fundadoras do Grupo Teatrália. Enveredou pela Literatura, 

tendo publicado seu primeiro livro aos 60 anos, um livro de contos "Arquitetura de 

um Abandono". Ainda é uma das fundadoras do Clube do Conto da Paraíba. 

 Maria das Dores Limeira intitula sua participação como “Parahyba – Por que 

não?” e enaltece a “musicalidade” do nome e o fato de que a cidade tenha assim se 

chamado por mais de dois séculos. Ela não entendia que poder tinham as pessoas 

para destruir um nome de mais de dois séculos: “Só mesmo o descontrole emocional 

e o fanatismo exacerbado poderiam explicar.” 

 Para legitimar seu discurso e mostrar seu lugar de fala, a autora diz conhecer 

boa parte da História da Paraíba, pois é formada em História. Alega, entretanto, que 

a fonte mais significativa de seu conhecimento foi sua vivência na cidade, seu 

caminhar pelas ruas, sua curiosidade e busca de explicações. O nome da cidade e a 

bandeira do Négo seriam só mais uma delas 

 

Por que sou a favor da reintegração do nome Parahyba? Porque, na minha 
opinião, Parahyba é o nome que expressa melhor a nossa identidade, é 
nome que confraterniza todo um universo, de Tambaú ao Sanhauá. Porto 
do Capim, Varadouro e adjacências foram o berço da cidade. Nascemos 
olhando para as águas fluviais. Reintegrar o secular nome Parahyba é 
homenagear nossos indígenas, tão massacrados ao longo de sua História. 
[...] Particularmente, não tenho nada contra o finado João Pessoa. Era um 
presidente da província, merece homenagens, sim, por que não? E, de fato, 
o político João Pessoa tem sido bastante homenageado (RIBEIRO, 2008, p. 
426). 

 

 Maria das Dores finaliza seu texto afirmando que a bandeira é um símbolo 

triste, de luto eterno, de sangue, de negatividade. Que o povo e a cidade não 

merecem, que é um povo alegre, que a cidade é verde e que “impor o nome dessa 

pessoa a uma cidade inteira, só pode ser fanatismo. Fanatismo é doença, é atraso 

político”. 

Eunice Soares de Lima nasceu em Cajazeiras e é apresentada na obra como 

pesquisadora. Manteve o ainda acessível blog parahyba.blog.terra.com.br onde 

empreendeu comentários sobre a vida do ex-presidente João Pessoa. Utilizando o 

slogan “Sou Parahyba e não Négo”, Eunice realiza um estudo sobre a personalidade 

do político paraibano, classificando o mesmo como uma pessoa que tinha vocação 

para a tragédia. 
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Eunice Soares de Lima traz um teor direto de ataque a João Pessoa. Para ela 

os acontecimentos daqueles dias levariam a uma tragédia, principalmente “por conta 

do temperamento explosivo, com traços de loucura, por vezes atingindo patamares 

inimagináveis, do nosso Presidente João Pessoa”. 

 João Pessoa tentou ser um reformador, mas nunca foi, pois para a autora sua 

forma de governar não permitia e isto causou sua própria morte menos de dois anos 

depois de sua posse. Para Eunice, se Epitácio não tivesse “inventado” João Pessoa 

como presidente do Estado e João Dantas tivesse se contido em sua indignação, 

João Pessoa seria hoje “apenas um simples nome de Rua em Umbuzeiro. E mais, 

nada”. 

 Para ela “foi uma pena, pois podiam ter evitado” (este é o título de seu texto). 

“Mas por azar nosso, pelo cano de escape da história, nos deixando essa bandeira 

feia e um mentiroso culto ao nada de sério.” 

 Everaldo de Azevedo Chaves Junior é apresentado na obra como professor 

de História e contribui com o texto “O resgate da nossa soberania”. Nele o autor 

analisa os posicionamentos de João Pessoa e o acusa de querer constituir seu 

próprio grupo, perseguindo os aliados do seu tio, como João Suassuna e José 

Pereira, que acabou no movimento armado de Princesa. Esta teria sido uma audácia 

que ignorava a força e a liderança do próprio Epitácio Pessoa. Para Everaldo, os 

motivos do crime foram à exposição do romance de Anayde e João Dantas que 

teriam levado aos fins conhecidos. 

 
Nossa cidade foi violada brutalmente, por todos aqueles que encontraram 
na morte de João Pessoa, o motivo para alterar o seu nome e 
conseqüentemente o seu passado, construído com a participação de todos 
que orgulhosamente moravam na Paraíba, capital Parahyba. Voltarmos a 
ser Paraíba capital Parahyba, é antes de mais nada um resgate de toda 
uma história, brutalmente interrompida por um movimento que usou de toda 
truculência possível para violentar a nossa soberania (RIBEIRO, 2008, p. 
434). 

 

Fernando Melo é jornalista e escritor. Autor de biografias como Epitácio 

Pessoa – uma biografia, João Pessoa – uma biografia, João Dantas – uma biografia, 

entre outros. 

Fernando Melo atina para a manipulação ocorrida na Paraíba. Alega que em 

1930, 70% da população do Estado era analfabeta e que, diante deste quadro, 

segundo o autor, a manipulação era fácil. A propaganda enganosa diante de um 

povo fragilizado, ignorante e pobre tornou-se de fácil condução e de dominação das 
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massas. A Paraíba, ainda segundo Fernando Melo, estava em verdadeiro caos 

econômico e social. 

 Hoje, com um índice de analfabetismo “chegando próximo de zero”, o autor 

acredita que há um desejo da população para retomada da “Parahyba”, usurpada 

pelos aproveitadores de plantão em homenagem imposta a um “Herói de Pirro” 

(título do texto). 

Finaliza o texto inferindo que o povo da Paraíba merece mais respeito e 

lembra Abraham Lincoln e a epígrafe do livro já citada anteriormente: “Pode-se 

enganar a alguns durante muito tempo; pode-se enganar a muitos durante algum 

tempo; mas não se pode enganar a todos durante todo o tempo.” 

Geraldo G. Leite é dono de um projeto que visa à mudança do nome e da 

bandeira da capital do Estado25. Geraldo Leite em “Como foi, como será”, trata do 

assunto de maneira contextualizada, caracteriza as medidas governamentais de 

João Pessoa como um plano maior do projeto nacional da Aliança Liberal. João 

Pessoa governava com carta branca, com apoio do “poderoso tio” e que por esta 

razão se excedeu, contraindo inimizades. 

Os rumos da administração de João Pessoa teriam impressionado grande 

parte da população simplesmente porque a situação da Paraíba era de atraso e 

penúria, de miserabilidade. 

Os acontecimentos de 1930 teriam sido muito marcantes para a História da 

Paraíba, de maneira que muito estaria centrado na figura de João Pessoa. Por este 

mesmo motivo, muitas são as dúvidas e debates sobre os acontecimentos. 

Entretanto o autor justifica a necessidade da mudança do nome e elenca três 

motivos: 1) a mudança ocorreu sem consulta popular, 2) o nome Parahyba é 

significativo por evocar fatos ligados a natureza e, 3) na constituição do Estado 

existe um artigo que prevê plebiscito sobre o assunto desde 1989. 

Hilário Vieira Filho era advogado e economista falecido em 9 de Setembro de 

1999. Hilário Vieira Filho (in memorian) participa com um texto publicado em O 

Norte, de 31 de Março de 1998. Em “Cutucando o cão com vara curta” diz que desde 

que nasceu escuta uma única História sobre João Pessoa: um grande homem, um 

grande estadista. Após bastante reflexão, o autor encorajou-se a pensar em por que 

                                                
25

 Sobre o texto integral do projeto ver em: 
<http://movimentobandeiraviva.blogspot.com/2009/02/geraldo-g-leite-luta-pela-mudanca-da.html>. 
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João Pessoa recebeu todos estes atributos. Para isto, parte para relativizar o crime 

cometido por João Dantas:  

 
Sei que João Dantas era um homem de bem, excelente advogado e até 
prova em contrário, teve razões pessoais, dentro dos padrões morais da 
época, para matar João Pessoa. [...] Por que anatematizá-lo perante a 
história? (RIBEIRO, 2008, p. 441). 
 

Hilário é provocativo ao perguntar se não já é hora “de se escrever a história 

verdadeira”. Diz que não se trata de um debate entre perrepistas e liberais, mas sim, 

de “nortear o caminho da verdade”. O autor ainda provoca ao perguntar por que 

Brasília não foi chamada JK, Nova York de Kennedy, Londres de Diana e Calcutá de 

Madre Tereza. Questiona-se até quando as gerações devem “se sujeitar a 

interpretação histórica dos vencedores”. 

Por fim, Hilário diz que remonta estas reflexões após leitura de “Por que João 

Dantas assassinou João Pessoa”, de Joaquim Moreira Caldas, para ele uma 

preciosidade bibliográfica ausente da maioria das bibliotecas dos historiadores. 

José Caitano de Oliveira é escritor e advogado. No seu texto, “1930”, procura 

contextualizar a cidade da época. Segundo o autor, a população era de 

aproximadamente 62 mil habitantes, dos quais 75% eram analfabetos. Neste 

sentido, os valores morais, em uma cidade onde o acesso a informação era privilégio 

de poucos, eram realçados. 

O envolvimento de João Dantas e Anayde se constituiu “num modelo 

acelerado”. João Pessoa resolveu combater a oligarquia a qual fizera parte, 

angariando vários inimigos. “João Dantas, talentoso advogado, destemido, arrojado, 

não deixara-se intimidar; deste modo, resistira enquanto fora possível alojado no 

partido da oposição”. 

Para o autor, houve um atropelo do político pelo pessoal, extrapolou-se ao 

divulgar a vida íntima de João Dantas e Anayde. Finaliza o texto defendendo que a 

grave violação da honra de João Dantas foi à causa principal do crime. 

Kaká Santa Cruz é paraibano, artista plástico e músico. Integrante do Coletivo 

Cultural Anayde Beiriz que é vinculado ao Movimento Paraíba Capital Parahyba. 

Kaká Santa Cruz apresenta um texto explicitamente engajado, já no título “Paraíba 

capital Parahyba”. Diz-se muito a vontade para falar sobre o tema por vivenciar esta 

questão há tempo e fazer  
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parte de um grande grupo de pessoas que luta, discute, questiona e sonha 
que muito em breve a nossa cidade volte a ter a sua denominação real e 
mais adequada a verdadeira característica de sua natureza e sua alma 
(RIBEIRO, 2008, p. 447). 
 

Diz ser necessário um questionamento para ver 

o lado verdadeiro sobre este período violentíssimo que levou a PARAIBA a 
cair numa depressão existencial, onde o luto e o desejo de sangue foi 
propagado em nível de marketing político ao extremo, levando o povo a 
subjugar-se adorando um falso mito criado em torno de um homem que só 
propagou ódio e violência, duas coisas das mais detestáveis para uma 
civilização (RIBEIRO, 2008, p..447). 
 

Ele acredita com fé e no bom senso das pessoas para restaurar a cidadania e 

a autoestima, e que “o conhecimento da verdadeira história abrirá as portas para 

realização deste sonho.” 

Luciano Candeia é natural de Quixaba - PB. Graduado e especialista em 

História pela Universidade Federal da Paraíba e mestre pela Universidade Federal 

de Pernambuco, professor de História no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Paraíba. Durante seus estudos no mestrado compôs em 2002 a 

dissertação de título: “Comemoração, Memória e História no IV Centenário da 

Paraíba”, onde se dedicou ao estudo das publicações de História durante o ano de 

1985, nas comemorações dos quatrocentos anos de fundação da Paraíba e das 

várias produções envolvidas, problematizando a História e a Memória. 

Luciano Candeia colabora com “Nem sangue perrepista, nem luto liberal” e 

utiliza largamente de outros autores para fazer sua argumentação. Para demonstrar 

a disputa pela História cita Marc Ferro, e demonstra que José Octavio de Arruda 

Mello colabora com a imagem de um João Pessoa progressista, um governante 

contra as oligarquias e que, Edgar Carone confirma a existência de um tratamento 

apologético a João Pessoa. 

O autor ainda cita José Américo de Almeida, homem da Revolução que, como 

secretario de Estado, viveu os acontecimentos, para mostrar as circunstâncias da 

mudança do nome. De “O ano do Négo” retira-se: 1) havia perseguição aos inimigos, 

2) havia “irracionalismo” no calor dos acontecimentos, 3) comoção generalizada e 4) 

estímulo a desordem associada à perseguição aos opositores. 

Depois da exposição, Luciano Candeia conclui que há um fato gerador para o 

debate atual, e que este debate não pode ser desqualificado. Lembra-nos ainda Paul 

Connerton, sociólogo do Departamento de Antropologia Social na Universidade de 

Cambridge, conhecido por seu trabalho em estudos da memória, que “está em 
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disputa o controle da memória e que isto está intimamente relacionado com o 

poder.” 

Luiz Dantas, apresentado como funcionário público e, na época, estudante de 

Direito, contribui com o texto “Os munícipes decidam pelo nome que queriam dar à 

Capital da Paraíba”. Em seu texto, Luiz Dantas articula as questões políticas locais 

com as nacionais, lembrando que a Aliança Liberal perde as eleições, mas com a 

morte de João Pessoa volta a ganhar vida. Ou seja, a morte do presidente João 

Pessoa foi o estopim para a retomada da Aliança e a articulação da revolução. Frisa 

ainda que o próprio João Pessoa não era revolucionário: “prefiro dez vezes a vitória 

de Júlio Prestes a melhor das Revoluções”, teria dito João Pessoa. 

Luiz Dantas continua mostrando que o cadáver de João Pessoa foi utilizado 

como bandeira da revolução. Saiu em viagem de navio, parando em diversas 

cidades portuárias do país rumo ao Rio de Janeiro, onde pretendiam que 

chegassem à coincidência com Júlio Prestes, presidente eleito, que vinha da 

Europa.  

Como se vê, fabricaram um mártir para atender aos interesses daqueles que 

usurparam o poder com um golpe – nada contra Getúlio Vargas, um dos melhores 

Presidentes que este país já teve (RIBEIRO, 2008, p. 457). 

Finalizando a sua contribuição, Luiz Dantas defende que passado todo este 

tempo, deve-se promover o plebiscito para que os munícipes decidam pelo nome 

que queiram dar à capital. Mas defende também que as homenagens outras, 

consignadas ao ex-presidente João Pessoa, sejam mantidas, lembrando que o 

mesmo ocupou a cadeira de auditor da Marinha do Brasil e de Ministro do extinto 

Supremo Tribunal Militar. 

Maria Ilza Moreira Franco é formada em História e tem especialização na área 

pela Universidade Federal da Paraíba, possui Mestrado em História Antiga e 

Medieval pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora de História, 

concursada, do Instituto de Educação da Paraíba e da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa, à disposição da Fundação Casa de José Américo, onde exerce a função de 

pesquisadora e educadora do Museu Casa de José Américo. Atualmente coordena 

como assessora Histórico-Literária, o Museu Virtual José Américo de Almeida - 

Expressão da Cultura Nordestina e o documentário Memórias da Parahyba: Das 

Neves a João Pessoa, como coordenadora técnica. 
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Maria Ilza, em “João Pessoa e a Revolução de 1930”, faz uma narrativa do 

contexto político nacional as vésperas dos acontecimentos de 1930. Cita a política 

do café com leite, a alternância de poder entre paulistas e mineiros na esfera federal, 

a crise de 1929, o rompimento causado entre paulistas e mineiros quando 

Washington Luis indica Júlio Prestes, e a formação da Aliança Liberal. 

Ao falar de João Pessoa, relata que este nunca havia exercido cargo político. 

Sua chegada ao governo da Paraíba e a vice da chapa de Getúlio Vargas foram 

indicações do tio. João Pessoa e seu governo estadual teriam sido marcados por 

contradições, uma vez que o presidente contrariava a política clientelista da época, 

gerando conflitos políticos como a reforma tributária, o caso de Princesa e José 

Pereira e a perseguição a outras oligarquias locais. 

Foi diante de todo este contexto que aconteceu a morte de João Pessoa, 

causando um cenário de intranquilidade e de disputa entre aqueles que o 

admiravam como homem de coragem e resistência e os opositores que nunca 

aceitaram seu modo de governar. Com sua morte, houve repercussão nacional e tais 

acontecimentos motivaram a mudança do nome. 

Finaliza sua contribuição mostrando que a discussão sobre esta homenagem 

hoje volta à tona. Destaca que está previsto na Constituição do Estado a consulta 

popular sobre esta matéria e que deveria ser respeitada a consulta popular, “apesar 

de sabermos que o nome de João Pessoa nunca é identificado a um momento 

histórico específico, isto é, ele está enraizado na identificação popular com a 

cidade”. 

Natércia Suassuna Dutra Ribeiro Coutinho nasceu em Catolé do Rocha. É 

empresária, pesquisadora e escritora. Membro do Instituto Paraibano de Genealogia 

e Heráldica – IPGH; Sócia do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano – IHGP; 

Sócia Fundadora de Academia de Letras e Artes do Nordeste – ALANE e Sócia 

Fundadora da União Brasileira de Escritores – UBE. 

Natércia inicia seu texto dizendo que sempre foi contra mudanças em nomes 

de ruas e cidades e que não lhe apraz cidades com nomes de pessoas. A autora 

chama a atenção para o desconhecimento das pessoas pela História local, remonta 

as origens da Capitania Real da Parahyba, fato do núcleo já ter nascido como 

cidade, não passando por vila, fazendo com que fosse uma das mais antigas do 

país. Ao defender a mudança do nome atual da capital, ela enfatiza o desejo de 

“resgatar” a História. Não se trata, portanto, de criar, mas de recapitulá-la. 
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A bandeira atual não tem menor sentido. É feia e triste. Representa luto e 
sangue. Foi criada num momento de comoção popular, marcando assim 
uma tragédia, um assassinato. [...] Resgatar a história do nosso Estado vai 
beneficiar a todos, principalmente os jovens, que terão oportunidade de 
saber a verdadeira história da nossa Parahyba (RIBEIRO, 2008, p..464). 
 

Por fim, Natércia convoca todos ao movimento, a pensarem “em um nome 

bonito” para a cidade. Convoca todos ao plebiscito porque sabe que haverá bom 

senso. Diz não se tratar de política, mas sim da História da Parahyba. 

Roberto Luciano Pereira nasceu em Campina Grande, é apresentado como 

advogado e contribui com um texto de título “A visão da minha infância”. Trata-se de 

uma narrativa de sua experiência de infância, onde relata que na praça, de frente de 

sua casa (que até hoje há dúvidas se se chama Praça Antonio Pessoa ou Praça 

João Pessoa, onde havia uma estatua do presidente João Pessoa), acontecia 

anualmente um ato solene comandado por uma professora idosa e de aparência 

triste, com vestido preto fechado, com longo véu transparente que comandava um 

pequeno grupo de crianças que vinham saudar a estátua. Perfilava as crianças 

diante da estátua onde se colocava uma bandeira rubro-negra ao qual era 

reverenciada com preces, lamentações, exortações, cânticos, lágrimas, flores e um 

hino triste. 

O advogado disse que durante toda sua infância, nas décadas de 40 e 50, 

assistiu estas imagens sem entender os motivos e do que realmente se tratava. Na 

sua educação, a capital do Estado sempre foi algo distante ao qual acabou por 

vincular as imagens cinzentas, imprecisas, carregadas de sombras, tristezas, 

magoas e saudades que presenciou na infância. Mesmo depois de adulto, 

conhecendo a capital como ela era, ficou em sua mente a maneira deformada que 

lhe foi proposta conhecê-la e entendê-la e, por mais que deseje, não consegue 

dissociar a imagem dolorida da infância. 

Rubens Nóbrega é um conhecido jornalista na cidade. Além de textos em 

jornais, o colunista também tem participações nos programas jornalísticos na rádio. 

Apesar de jornalista, é advogado por formação. Rubens Nóbrega, além do colunismo 

político, acumula experiências também no trabalho como redator, editor e secretário 

de redação. 

O jornalista que diz desde o título “Depende do TRE”, inicia seu texto 

mostrando o dispositivo legal que está previsto em Constituição do Estado a 

realização do plebiscito no artigo nº 82. Rubens Nóbrega provoca o leitor 
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perguntando o que falta para que seja dado ao povo o direito de escolher o nome da 

cidade. Infere que do ponto de vista legal não há nenhum impedimento, pois o 

referido artigo é autoaplicável e o Poder Constituinte Estadual já autorizou o TRE. 

Mas ficou por ai, na dependência do TRE e, por isto, seria necessário a Assembleia 

aprovar um projeto de decreto legislativo autorizando a Corte fazer a consulta 

plebiscitária. Entretanto ninguém se habilitou. 

Rubens Nóbrega é a favor da mudança e diz que nos últimos séculos mais de 

50 países mudaram de nome por razões diversas. União Sul-Africana virou África do 

Sul, Paquistão Oriental virou Bangladesh, Honduras Britânicas virou Belize, 

Abissínia virou Etiópia e sem falar do caso em 1991 do plebiscito de São 

Petersburgo. Da mesma maneira, o autor acredita que poderia ser feito na capital, 

lhe trazendo um “nome das antigas”, Felipéia ou Paraíba, ou até mesmo lhe criar um 

novo. 

Que custa consultar o povo? [...] não vejo a hora de teclar na urna eletrônica 
um sim bem forte por essa boa mudança. Aproveitando. Se for mudar o 
nome da Capital, tem que mudar também a bandeira da Paraíba. Que é 
horrorosa, feia mesmo. Parece até coisa de flamenguista (RIBEIRO, 2008, 
p. 474). 
 

Valeska Asfora nasceu em Campina Grande e possui mestrado em serviço 

social pela Universidade Federal da Paraíba. Integrante do Coletivo Cultural Anayde 

Beiriz e do Movimento Paraíba Capital Parahyba. 

A autora empreende um debate sobre a verdade absoluta da História. Em 

“Parahyba: revendo a História”, a autora se reporta a objetividade científica da 

História que já perdeu espaço para a subjetividade e, levando em conta que a 

História Oficial quase nunca é contada pelos seus sujeitos, mas sim por quem está 

no poder ou a serviço deste, colocando-se a necessidade de uma revisão. Esta 

revisão crítica, levando em consideração os que ficaram a margem da História 

Oficial, poderia “corrigir erros históricos ou erros cometidos em nome da História”. 

A partir daí ela remete o debate para a História da Paraíba, observando que a 

morte do presidente foi utilizada para se construir uma revolução, que para ela não 

se pode sequer, aplicar tal conceito. Pela História oficial teriam sido omitidos fatos 

que levaram a idolatrar João Pessoa, erguendo-o a patamar de herói, de governante 

de grandes feitos. Para ela, João Pessoa teria sido homem comum, com erros e 

acertos, mas que chegou aonde chegou pelas mãos do tio e se utilizou de ações 

sem ética para se impor nas disputas políticas. 
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Lembra ainda que a população da cidade nas décadas de 1920 e 1930 era 

pobre, miserável e analfabeta. Pessoas sem capacidade crítica do universo que lhes 

rodeava que em estado de comoção e convulsão social abraçaram a figura do mito, 

do herói e aceitaram as mudanças do nome da capital, da bandeira e das mais 

“gritantes” homenagens. A partir de 1930 teria sido suplantada a capital que há mais 

de 276 anos era denominada Parahyba. 

Assim, Valeska Asfora defende o plebiscito, para que mulheres e homens 

conscientes a requerer uma revisão da História, possam reconstruir sua identidade. 

 

Um povo que não conhece sua verdadeira História não se reconhece 
enquanto sujeito de sua trajetória e principal responsável pelo seu destino. 
Vivemos um novo tempo, onde homens e mulheres sujeitos de sua História, 
com a oportunidade de informação e maior capacidade de luta pelos direitos 
fundamentais do ser humano, podem livremente perguntar: “Por que há 78 
anos vivemos de luto pela morte de João Pessoa?” (RIBEIRO, 2008, p. 
478). 
 

Walter Galvão Peixoto de Vasconcelos Filho nasceu em 

João Pessoa em 1955. Jornalista, músico, crítico de arte, radialista e publicitário. 

Dirigiu as redações dos principais jornais de João Pessoa e a programação das 

rádios Tabajara e Sanhauá. Gerenciou a programação da TV Correio e foi diretor 

geral da TV Cidade João Pessoa. Ex-integrante da equipe de marketing do Manaíra 

Shopping. Implantou o website do jornal Correio da Paraíba. É autor de livros de 

poemas, ensaios e crônicas. Entre os cargos públicos que exerceu estão o de foi 

secretário municipal da Transparência Pública, da Educação, Cultura e Esportes, 

diretor da TV Cidade de João Pessoa, Ouvidor da Cidade de João Pessoa, diretor 

executivo da FUNJOPE, assessor da Secretaria de Planejamento do Estado, 

assessor parlamentar na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, assessor de 

imprensa na UFPB. Editor geral do jornal Correio da Paraíba. 

Walter Galvão participa com “Outubrismo: fervores e rancores”, fazendo 

referencia histórica não só a Revolução de 1930, mas também a Revolução 

Soviética e a Revolução de Portugal que pôs fim a Primeira República naquele país. 

João Pessoa teria encarnado o sentimento de mudança, a mentalidade liberal, 

rompendo o paradigma familiar do Epitacismo e chegando a afrontar primos 

poderosos, que acabou por lhe render “seguidores populistas que agitaram 

segmentos da população que estruturaram o que se pode chamar de base popular”. 
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Hoje, tal Outubrismo continua despertando polêmicas, entre rancores e 

fervores, através da mobilização pela mudança do nome da capital. 

 
Os que defendem a mudança repelem um personalismo representado pelo 
nome que no agora século XXI sinaliza com privilégios, referências, 
supostas prerrogativas e afirmativas automáticas de um poderio político 
conservador do tipo então combatido pelo líder assassinado (RIBEIRO, 
2008, p. 481). 
 

O autor finaliza que há de prevalecer o bom-senso para evitar confrontações 

bárbaras. Mas o debate em torno do nome da cidade se dá com prioridade pelas 

pessoas que amam a cidade. 

Acreditamos que, com estas descrições, saímos desta obra com 

possibilidades e alternativas. Mas agora, sabemos que, de fato, o Movimento 

Paraíba Capital Parahyba foi muito além de apenas tentar mudar o nome da capital, 

sobretudo, pela sua produção historiográfica: Parahyba 1930. A descrição da obra 

servirá para dialogar com a análise que se segue a partir dos instrumentos teóricos e 

metodológicos da teoria da História de Jörn Rüsen. 

 
3.1 O QUE FAZEM OS “HISTORIADORES” QUANDO ESCREVEM HISTÓRIA? 

 
É comum falarmos que um historiador vive do passado, mas na realidade, um 

historiador jamais escapa do presente. É justamente em função desta âncora no 

presente que, a cada investigação, renova-se o passado. Como diria Marc Bloch 

(2001, p.67-68):  

Portanto, não há senão uma ciência dos homens no tempo e que 
incessantemente tem necessidade de unir o estudo dos mortos ao dos vivos 
Como chamá-lo? Já disse por que o antigo nome de história me parece o 
mais compreensivo, o menos exclusivo, o menos carregado também de 
comoventes lembranças de um esforço muito mais que secular; portanto, o 
melhor. 
 

Não é possível tratar um tema do passado sem uma preocupação com o 

presente. Toda História parte de uma interrogação que parte do presente. Trata-se 

de algo que existiu, por isso sua diferenciação das outras narrativas, não é ficção. As 

questões que são colocadas para as experiências passadas e as respostas que lá 

são encontradas só são possíveis graças às coisas e às pessoas com as quais se 

interagem e os sentidos que são produzidos socialmente, que moldam o estar no 

mundo. 

Lançar-se ao passado é ser, constantemente, impulsionado a um terreno 

obscuro do qual se busca as noções fundadoras que sustenta a abordagem do 



99 

 

passado. Esse métier, entretanto, passa necessariamente por pressupostos teóricos 

que norteiam o trabalho de pesquisa. Ainda hoje há quem declare não se utilizar de 

nenhum pressuposto, escrevendo a História ao sabor das fontes, apenas relatando-

as. Não reconhecem que a escolha dos seus temas de pesquisa, dos documentos 

que optam por consultar, a maneira pela qual se organiza e as questões colocadas 

só são possíveis a partir dos pressupostos que trazem consigo. 

Aquele que se predispõe a escrever sobre o passado é alguém que possui 

seus valores prévios, suas escolhas epistemológicas, que possui rotinas e 

procedimentos próprios, que foi formado para desenvolver uma maneira de 

interpretação, a partir da leitura de obras e outras fontes. Produz novas narrativas, 

transformando passado em História, dentro de um contexto que é de busca de algo 

necessário, mas é também de coerção quanto ao estilo, cientificidade e, também, 

público-alvo. A repercussão na recepção varia de acordo com os contextos onde há 

disputas de poder e maneiras tradicionais de interpretação. 

 
O conhecimento histórico não é construído apenas com informações das 
fontes, mas as informações das fontes só são incorporadas em conexões 
que dão o sentido à história com a ajuda do modelo de interpretação, que 
por sua vez não é encontrado nas fontes (RÜSEN, 2007a, p. 25). 
 

O que fazem os historiadores quando se empreendem em uma pesquisa 

histórica? Jörn Rüsen na trilogia Fundamentos de uma Teoria da História nos 

demonstra, através de uma análise sistemática, como o pensamento histórico e a 

historiografia atribuem sentido a experiência do tempo. As reflexões de Rüsen (2001, 

2007a, 2007b) vão mais além e nos ajudam também a compreender o significado e 

as funções da ciência histórica. Entendamos, portanto, como teoria da História 

enquanto tradição de reflexão sobre o métier dos historiadores. Neste momento, 

pretendemos refletir sobre teoria da História, mas não enquanto modalidades de 

escolas, e sim enquanto tradição de reflexão acerca da prática do historiador. 

Rüsen, em sua obra, demonstra a ideia de que as formas narrativas 

desempenham um papel crucial na constituição do conhecimento histórico. As 

narrativas históricas possuem uma característica específica: dar orientação 

existencial a vida humana através da constituição de sentido. Para isso, devemos 

conceber o “pensar historicamente” como pressuposto para compreender a cultura 

como uma dimensão do mundo natural, ou seja, trata-se da operação entre tempo, 
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História e sentido que é inerente ao homem. Diante do exposto, é através do sentido 

que se dá a experiência no tempo que se transforma as representações históricas. 

Hoje não se assegura uma unidade à realidade histórica, nem tampouco ao 

método da ciência histórica. Por este motivo Rüsen empreende a tentativa de ladear 

este problema sem perder de vista uma visão de conjunto da disciplina histórica. Em 

Razão Histórica, Rüsen concebe que os estudos históricos, em toda sua variedade, 

estão pautados em princípios formais em sua investigação e em sua apresentação. 

A união destes princípios e sua inter-relação foram denominadas de “matriz 

disciplinar da ciência histórica”. Matriz pode ser entendida como lugar onde algo é 

gerado e/ou criado: 

 

Figura 1 - Matriz disciplinar da ciência histórica (RÜSEN, 2001, p. 35). 

 

Rüsen lança cinco princípios fundamentais do chamado conhecimento 

histórico-científico, a saber: carências de orientação; perspectivas de interpretação 

histórica da experiência do passado; métodos de pesquisa empírica; formas de 

apresentação; e funções de orientação. Os cinco fatores da matriz podem ser 

isolados, muito embora em sua prática eles estejam simultaneamente no produto 

concreto da historiografia. É lícito supor que são elementos interdependentes. 

Percebemos, pela figura, que há uma separação da ciência especializada e 

da vida prática. É na vida prática que se dá as motivações pelas quais se buscam 

perspectivas no passado, ou seja, é através de carências de orientação do presente 

que se procura perspectivas orientadoras no passado. Para isso, entretanto, é 
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necessário entrar na ciência especializada, detentora de métodos específicos que, 

através de sua razão responde as inquietações e interesses que levaram a 

pesquisa.  

A História, para Rüsen, se liga essencialmente ao trabalho da orientação 

existencial da vida humana através da constituição de sentido. Desta forma, o 

conhecimento da ciência especializada retorna a vida prática com uma função 

determinada de responder a carência pré-estabelecida. Estas respostas a vida 

prática, entretanto, acabam por gerar novas carências, pois não conseguem 

responder totalmente a elas, de modo que o ciclo é realimentado dando 

continuidade à produção histórica. 

O saber produzido pela ciência histórica resulta do estímulo causado pelas 

carências de orientação. O conhecimento histórico representa, portanto, uma 

resposta as pressões das carências sociais que, através de narrativas, 

desempenham funções nas sociedades. 

Acreditamos que a contribuição maior de Rüsen em sua teoria da História, 

seja a descrição e explicação sistemática do modo específico pelo qual o 

pensamento histórico e a historiografia constituem sentido no tempo, pois visa 

abranger os elementos essenciais na produção da História objetivando superar uma 

concepção objetiva e perceber as possibilidades narrativistas. 

Assim, há uma grande importância que devemos ressaltar: a relevância 

prática das narrativas históricas. A produção histórica não se relaciona apenas com 

o passado, como frisamos anteriormente, mas também com o presente e, 

consequentemente, com o futuro. Rüsen traz uma singularidade para esta operação, 

trata-se do fato de buscar no passado um sentido para a vida presente dos homens. 

Desta maneira se constitui um sentido social prático quando, em um dado contexto 

presente de um grupo, busca-se vincular seu passado ao seu futuro. Esta ligação, 

entretanto, só é possível por meio de representações contínuas nas quais o passado 

é rememorado e se converte em referência para construção e consolidação de 

identidades do presente. 

Rüsen nos traz presente que, ao rememorar a experiência do passado, o 

pensamento histórico reconstrói uma História para o presente: 

 
Com outras palavras, nem tudo o que tem a ver com o homem e com seu 
mundo é história só porque já aconteceu, mas exclusivamente quando se 
torna presente, como passado, em um processo consciente de 
rememoração. (RÜSEN, 2001, p. 68). 
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 Assim, não importa qual seja a relevância do objeto, a História será sempre 

de grande valor conforme a importância sociocultural do presente. A História é 

utilizada pelas conveniências, pois a significância de determinadas experiências 

passadas estão imbricadas nas necessidades atuais. Valores, instituições, padrões 

de comportamento, usos, costumes, métodos, podem ser (des)providos de 

significados para o presente. Fatos, eventos e experiências, por si só, não são 

históricos. A transformação do passado em História é regulada pelos significados de 

uma sociedade em uma dada época, de maneira que isso só se concretiza quando o 

passado possui e/ou adquire significado no presente. 

 Parece claro afirmar que é possível face ao pensamento histórico. Ao 

relacionar tempo, História e sentido para nos situarmos no tempo e no espaço, 

utilizamos o pensamento histórico. Este, pois, é inerente ao homem em sua relação 

com a experiência vivida e, para Rüsen (2001), a ciência da História nada mais é 

que um modo especializado de pensamento histórico. A diferença está pautada no 

uso de métodos. Assim sendo, a ciência histórica é um pensamento histórico 

metodizado e, por ser uma forma de pensamento histórico, também desempenha 

funções de orientação existencial. 

A ciência histórica, por ser um pensamento especializado, pautado em 

métodos, opera-se com um tipo de garantia de verdade que não ocorre em outras 

formas de pensamento histórico, como nas tradições e na literatura. É o uso de 

métodos que garante a História a legitimadora de orientações para a sociedade 

através da historiografia. Daí a busca incessante pela verdade dos fatos, reforçando 

o potencial de orientação da historiografia como prática de rememoração do 

passado. 

A modalidade científica, como pensamento histórico especializado, se 

distancia dos outros tipos de pensamento histórico ao inviabilizar a crença ingênua 

na validade absoluta das narrativas, ou seja, sem métodos, as narrativas carecem 

de “verdade” e não atingem sua função social de orientação no tempo e no espaço. 

As interpretações de mundo estão sujeitas a complementações, críticas e 

superações e, por esse motivo, a ciência da História amplia as possibilidades de 

construção de narrativas históricas a partir de interesses diferentes que podem 

atingir um consenso social parcial. As funções que a historiografia possui nem 

sempre conseguem se valer, ou seja, mesmo o pensamento histórico especializado, 
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com uso de métodos, pode ter uma má recepção na sociedade e não surtir efeito de 

orientação. As produções históricas possuem potenciais que não necessariamente 

são aceitos, pois dependem da mediação entre o conhecimento histórico e seus 

receptores para se ter o real efeito de orientação. Indubitavelmente, entretanto, a 

repercussão da ciência da História sobre o processo de construção e/ou 

consolidação de identidades é incontestável. 

Para a garantia da efetivação do potencial da ciência histórica na vida prática 

social deve-se levar em conta a “formação histórica”: Nas palavras de Rüsen (2007b, 

p. 101) 

 
Formação é um modo de recepcionar esse saber, de lidar com ele, de tomar 
posição quanto a ele, de utilizá-lo. Trata-se de uma utilização que não está 
necessariamente restrita à profissionalização, ao “mundo dos especialistas” 
dos historiadores. Ela é característica de todos os que desejam ou precisam 
efetivar sua compreensão do mundo e de si, na orientação da vida prática, 
em um determinado nível cognitivo. 

 

A formação, por assim dizer, ocorre em meio a um processo de 

aprendizagem, envolvendo a aquisição de conhecimentos sobre a experiência do 

passado e no desenvolvimento da capacidade de realizar interpretações históricas. 

Escolas, museus, monumentos, textos historiográficos, romances históricos, livros 

didáticos, fomentam a aprendizagem histórica. Só assim os sujeitos, através da 

formação histórica, podem relacionar suas carências de orientação com os 

conhecimentos acumulados pela ciência histórica. Para Rüsen (2007b), a formação 

histórica é a maneira mais adequada de atar o saber especializado da ciência 

histórica e a vida prática. 

Os homens, por atuarem e experimentarem mediante intenções geradas a 

partir das representações que fazem dos espaços, estão sempre diante de carências 

existenciais de orientação. Para Rüsen (2001) é a partir desta operação que o 

pensamento histórico surge para dar conta destas carências. 

 As ideias transformam as carências em interesses no conhecimento histórico 

e são a partir dele que se dá a coordenação de trabalhos de reconstruções dos 

passados, passando pela seleção, crítica e interpretação do material histórico. 

 Toda esta operação só se completa, entretanto, quando esses elementos são 

integrados à estrutura de uma representação narrativa da continuidade temporal 

entre passado, presente e futuro. Para Rüsen só o passado representado pode ser 

comunicado e, invariavelmente, não há ingenuidade no processo, ou seja, não se 
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trata apenas de apresentar resultados de pesquisa. É deste modo que os produtos 

da ciência histórica desempenham funções de orientação, pois são munidos de 

sentido ao transformar experiência em sentido. Intentamos então pensar em como a 

produção historiográfica reverbera na sociedade.  

 A pesquisa histórica se trata de um conjunto de operações que tem por 

finalidade realizar a validação do conhecimento a ser comunicado através da 

historiografia. É por estar fundamentada na pesquisa, com uso de métodos como 

exposto anteriormente, que as narrativas produzidas pelos historiadores alcançam 

uma “garantia” de validação. Não podemos deixar de citar também que a ciência 

histórica possui recursos linguísticos próprios. São conceitos e categorias através 

dos quais são construídas as teorias históricas e constituem o mais importante 

instrumento linguístico do historiador. São através destas categorias e conceitos que 

conectamos a experiência do passado com a realidade atual dentro de um escopo 

do pensamento histórico especializado. Por meio deles se direciona e determina a 

apreensão e a interpretação das informações contidas nas fontes, fazendo-os serem 

elementos decisivos para a cientificização do pensamento histórico. Pesquisa 

histórica, dentro desta lógica, é o momento da produção do conhecimento no qual se 

processam as informações contidas nas fontes, de modo a provocar a ratificação ou 

retificação das interpretações e reconstruções do passado. 

 Segundo Rüsen (2007b) é através das narrativas que a ciência da História se 

apresenta. É por ela que o processo de produção do conhecimento histórico-

científico se conclui, quando os resultados da pesquisa são apresentados. Tais 

narrativas, entretanto, ainda são passíveis de não aceitação, gerando novas 

carências, ou seja, não há garantia de que serão lidas, seguidas e compreendidas 

pela sociedade. 

 Ainda, para o mesmo autor, há uma diferença entre a pesquisa histórica e a 

historiografia, entendendo esta última como a apresentação das descobertas da 

pesquisa em articulação com a História. Na pesquisa histórica a relação com a 

experiência do passado está em primeiro plano e, na historiografia, é a relação entre 

o conhecimento histórico e a sociedade, a quem se destina responder as carências 

de orientação. Na pesquisa histórica temos os princípios metódicos e na 

historiografia os princípios estéticos e retóricos. Na pesquisa histórica temos a 

interpretação e na historiografia a orientação. 
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 O objetivo da historiografia seria, portanto, dar sentido pleno ao conhecimento 

obtido através da pesquisa histórica, ou seja, conectar fatos do passado, atribuindo-

lhes sentido, para reconhecimento de identidades na vida social do presente, 

transformando passado em História. 

Aqui podemos nos lembrar de Keith Jenkins que em A História Repensada, 

aborda a História como uma forma de discurso, uma maneira de representar o 

mundo, que se constitui como uma perspectiva que busca desvelar o passado. Os 

discursos históricos, portanto, falam sobre o passado, mas não são o passado. 

Assim, o problema passa a ser como conciliar passado e História. 

 A eficácia da produção historiográfica, ou seja, o processo pelo qual tais 

referências afetam a conduta dos homens, o potencial efeito de orientação, está 

dependente do modo pelo qual se operacionaliza a passagem da pesquisa à 

historiografia, o modo pelo qual se encadeia os eventos históricos utilizando-se da 

retórica e da estética para responder as dadas carências. 

 A orientação histórica possibilita aos homens, através de um conjunto de 

conteúdos, racionalizarem seu sentimento de pertencimento com sociedades já 

constituídas, reforçando ou não sua firmação na mesma. 

 Há ainda, na teoria de Rüsen (2007b), um princípio da orientação histórica 

que nos é bastante importante, trata-se do “princípio da negação”. Aqui está 

assegurada a possibilidade para a expressão de críticas a sujeitos, acontecimentos, 

ideias e experiências já abordadas pela História. Este princípio garante o destaque 

àquilo que é diferente, permite aos sujeitos a alteridade. A narrativa crítica promove 

a negação e enfraquece diretrizes tradicionais de pensamento. 

 Para abalar relações sociais sustentadas ou legitimadas por narrativas 

tradicionais, a historiografia crítica busca a rememoração de experiências 

contraditórias as diretrizes de pensamento histórico vigentes, transgredindo as 

representações usuais. Desta maneira, ao promover uma distanciação das formas 

tradicionais, prévias já existentes, de interpretação do passado, a narrativa crítica 

traz novas possibilidades de identidades. 

 
Com essas orientações, os sujeitos tornam-se próprios – recusam 
orientações prévias ou impostas e desenvolvem suas próprias orientações, 
que exprimem sua particularidade, sua diversidade, sua contraposição 
(RÜSEN, 2007b, p. 46). 
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Desta maneira, o discurso historiográfico passa a exercer uma função de 

crítica da tradição, solapando o caráter imutável que as narrativas tradicionais 

conferem aos seus objetos e fornecendo novas referências. 

Partindo da premissa de que todo pensamento histórico parte de uma 

carência de orientação, entendemos que o Movimento Paraíba Capital Parahyba é 

exemplo nítido, inclusive para percebermos como a sociedade se mobiliza e tenta 

resolver suas carências, inclusive no como agir. Assim também é a obra Parahyba 

1930, onde um não historiador se apropria e se utiliza da História em uma forma de 

apresentação que visa uma função social. A reflexão diz respeito à sociedade, pois 

reflete nela, notadamente na construção de identidades. Há uma carência dos 

homens deste espaço na prática de suas vidas no tempo, por isso o lançamento do 

livro. 

 

3.2 A FUNÇÃO SOCIAL DA HISTÓRIA EM PARAHYBA 1930 

 

O título da obra, ao sugerir uma verdade, esbarra nas considerações que 

avançamos anteriormente. A busca por uma verdade parece ser o da legitimidade do 

discurso, ou seja, para se ter a narrativa de Fuba como verdade é necessário 

entendê-la como dentro de um pensamento histórico especializado, metodizado. 

Entretanto, as primeiras palavras do autor, em seu livro, procura fugir de qualquer 

comprometimento maior com seus próprios métodos: “Não sou historiador e nunca 

pretendi ser”. 

Fuba explica sua própria carência, o inicio de toda esta busca e interesse na 

desconstrução dos desdobramentos de 1930 e de João Pessoa, em uma entrevista 

realizada por ele e um grupo de colegas em 1971, ao ex-ministro José Américo de 

Almeida. Ao ser questionado pelos desdobramentos de 1930, José Américo teria se 

desviado de uma resposta alegando que os garotos eram jovens demais para falar 

de “sangue”. Teria surgido aí o despertar de Fuba que buscou saber mais da História 

da Paraíba, “sempre buscando novas fontes e redescobrindo em vários livros, 

relatos que ficaram perdidos na História”. 

O autor realça que, durante muito tempo, a História se tem colocado de modo 

parcial, omitindo e induzindo as pessoas a aceitarem equívocos históricos. Para 

Fuba, à medida que a dita verdade aparece se desmistificam os mitos e os heróis. 
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A tentativa de uma História definitiva, que se baseie em fatos tão indiscutíveis 

quanto qualquer materialidade é uma falácia. Os fatos históricos tendem a ser vistos 

pelo senso comum de modo bastante peculiar, como eventos imutáveis e 

consensuais dos quais se podem extrair significados absolutos, mas para qualquer 

observador atento, e principalmente aos historiadores, isso é claramente absurdo. 

Os fatos históricos não falam por si, são sempre interpretados. Nem mesmo existem 

fatos consensualmente tidos como importantes, um historiador pode selecionar um 

evento para estudo que passe totalmente despercebido por outro, ou seja, não 

apenas a interpretação é pessoal, mas a própria escolha dos fatos. 

Parece ser notável que, para muitos historiadores a ciência histórica não é 

objetiva, ou seja, a depender da seleção das fontes e das perguntas que a elas são 

feitas, extraem-se “verdades” diferentes. Não deveria ser uma característica de 

historiadores das gerações que já conhecem estes teóricos, ou de qualquer um que 

se valha do pensamento histórico especializado para garantia de uma legitimidade, 

desejar qualquer perspectiva neste sentido, pelo contrário, deveria se esperar que 

as narrativas fossem superadas muitas vezes, o que por consequência obedeceria 

ao percurso da matriz disciplinar de Rüsen. Afinal, se conseguíssemos estabelecer 

verdades absolutas, atendendo todas as demandas de carências, provavelmente 

seria o fim da História. As pesquisas são intermináveis e, portanto, não há verdade 

imutável, este é o curso da própria História. 

Fuba se mantém na defensiva contra àqueles que forjaram a memória de 

João Pessoa, afirmando que o objetivo da obra não é “denegrir nem tão pouco 

apagar a memória de João Pessoa”, mas parece ser este o objetivo, ao menos, do 

Movimento Paraíba Capital Parahyba. Ora, nos parece bastante salutar levantar um 

debate sobre a construção da capital da Paraíba em função de João Pessoa, mas o 

modo pelo qual se conduz à narrativa, não nos resta dúvidas que há uma disputa, e 

trata-se de opor uma memória sobre a outra, afinal, nas palavras do próprio autor, “a 

História da Paraíba está cheia de equívocos, e João Pessoa é um deles”. 

Há algo muito importante sobre os métodos utilizados por Fuba para sua 

pesquisa. Para ele “só existem dois aspectos fundamentais para se construir 

qualquer que seja a história: a realidade dos fatos ou as provas documentais.” Esta 

passagem já nos diz muito, trata-se de fazer de uma representação histórica uma 

“realidade”, o autor visa resgatar uma realidade.  
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Afirmamos isso porque acreditamos que as representações históricas são 

formas de apresentação do pensamento histórico especializado que, obviamente, 

não corresponde a totalidade. As provas documentais nos parecem estar pautadas 

em uma metodologia tradicional, do qual durante muito tempo se utilizou na ciência 

histórica. Não podemos esquecer ainda que é impossível para o historiador se 

afastar de seu objeto de estudo suficientemente para uma relação distinta entre 

sujeito e objeto, mas esta impossibilidade, entretanto, não pode tornar o trabalho 

ideológico. 

As mudanças ocorridas na Paraíba e em sua capital face os desdobramentos 

de 1930 são tidas pelo autor como um total desrespeito aos 423 anos de sua 

existência. Parece-nos aqui que o autor demonstra possuir uma aversão às 

mudanças sociais, além de que parece ignorar que nos referidos 423 anos da 

existência, a cidade possuiu outros três nomes além de Parahyba. Para se contrapor 

um passado de 80 anos se usa um de 423, como se o último, por ser mais antigo, 

garantisse a preponderância sobre o outro, mais recente. 

A epígrafe de Abraham Lincoln: “pode-se enganar a alguns durante muito 

tempo; pode-se enganar muitos durante algum tempo; mas não se pode enganar a 

todos durante todo o tempo” sugere que há um engano histórico, que a população 

está sendo, há mais de 80 anos, enganada de sua própria História. É bem verdade 

que a História tem sido usada para a legitimação das ações dos homens, busca-se 

na História justificar as ações dos homens no presente, mas talvez isso seja a 

própria função social da História, porque é através da História que os homens se 

orientam no tempo e no espaço e tem suas condutas afetadas. 

Observamos a História sob determinados ângulos que a nossa condição 

como produto social nos permite e, embora acreditemos que seja possível certo 

distanciamento, não é o que acontece em geral. Devemos estar atentos à falta de 

cuidado de muitos historiadores ao assumir determinadas posturas, como vemos 

claramente muitos justificando seus momentos presentes com as circunstâncias do 

passado. Entretanto, devemos admitir as dificuldades de um campo tão subjetivo. Os 

grandes problemas da ciência da História seriam talvez, os autores que fazem 

julgamentos morais, baseados em padrões de sua época, sobre eventos de um 

contexto totalmente diferente. 
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O grande cuidado que devemos ter é de tentar evitar que ao fazer um 

julgamento sobre o passado, ou ponderações sobre um futuro, não nos permitamos 

cair em nossas próprias armadilhas de nossa formação cultural temporal. 

A marchinha do carnaval pessoense de 2006, do bloco “Cafuçu”, cantava: 

“Nem perrepista, nem liberal: devolvam nossa bandeira e o nome da capital”. É esta 

mesma que anuncia a dedicatória da obra, sintonizando a mesma com as últimas 

ações do Movimento Paraíba Capital Parahyba. Na própria dedicatória há menção 

ao movimento e a seus principais colaboradores. Entendemos que esta obra é a 

legitimação do movimento, no sentido de garantir uma validade histórica aos 

objetivos que se propõe. Poderíamos dizer que se trata de uma narrativa ideológica, 

no sentido de um sistema de ideias sustentadas por um grupo social, as quais 

refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos 

institucionais. Na medida em que relatos só podem ser confrontados com outros 

relatos, o passado só poderia ser parcialmente recuperado e estaria sempre sujeito 

a revisões. Por isso mesmo, a ideia de um método privilegiado que pudesse garantir 

acesso a uma forma de verdade inquestionável só pode ser sustentada de modo 

ideológico. É a busca de um embasamento no passado para mudança do presente 

visando um projeto futuro. Eis a função social da História. 

A obra prefaciada por um Juiz, Adhailton Lacet Porto, coordenador estadual 

dos Juizados Especiais, releva a importância da obra para os meios mais elitizados, 

mostrando que o apoio ao autor vem também de setores mais intelectuais, de 

pessoas instruídas que endossam a legitimidade da narrativa produzida por Fuba. 

O autor inicia tentando legitimar a toponímia Parahyba, como uma das 

primeiras utilizada por pelos portugueses. Consta nas primeiras cartas náuticas de 

Portugal e nunca teria deixado de ser utilizado pelos nativos, mesmo quando da 

imposição de outros nomes pelos colonizadores. 

Ainda sobre os colonizadores, Fuba adentra uma narrativa sobre a presença 

francesa no litoral e lança uma possibilidade: 

 
Não fosse o erro dos invasores, que só cuidavam do tráfico do pau-brasil e 
do saque aos navios de Portugal, provavelmente a Paraíba seria um pedaço 
da França. Tanto é que, ainda hoje temos resquícios da presença francesa 
na Paraíba. O nome da cidade de “Bayeux”, por exemplo, é uma delas 
(RIBEIRO, 2008, p. 31-32). 
 

Acreditamos serem necessárias algumas informações para esclarecimento do 

leitor a respeito do engano que nosso autor comete com a assertiva destacada 
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acima. Em rápida pesquisa pela internet, no site oficial do município de Bayeux26 

temos claramente o seguinte texto sobre sua História: 

 
A colonização do município de Bayeux está muito ligada às histórias de 
João Pessoa e Santa Rita. Em 1585 foi fundada a cidade de Filipéia de 
Nossa Senhora das Neves (hoje João Pessoa). Anos mais tarde foi iniciado 
o povoado de Santa Rita. Bayeux, no meio das duas localidades sofreu 
influência dessas colonizações. A povoação, distante quatro quilômetros de 
Filipéia, começou com o nome de Rua do Baralho. Depois, Boa Vista e, em 
1634, Barreiros - nome em decorrência do engenho de Barreiros. O 
Decreto-Lei estadual nº 454, de 2 junho de 1944, sugestão do então 
jornalista Assis Chateaubriand ao interventor do estado na época, Rui 
Carneiro, modificou finalmente o nome para Bayeux em homenagem à 
primeira cidade francesa (de mesmo nome) a ser libertada do poder nazista 
pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. 
 

Deste modo, parece claro que o autor comete engano ao atribuir a toponímia 

Bayeux ao período da colonização. Este batismo foi feito em homenagem as 

movimentações do chamado “Dia D”, quando os aliados ocidentais desembarcaram 

nas costas da França e promoveram uma reviravolta nos resultados da II Guerra 

Mundial. Caso de erro anacrônico por excelência. 

Embora o autor lembre que desde 1574 já se atribuía o nome de Capitania 

Real da Paraíba a este espaço, ele parece fazer confusão entre o nome da cidade e 

o nome da capitania. Sabemos que o nome da capitania foi mantido e é hoje o nome 

do estado, o que ele pretendia aqui é debater o nome da cidade. 

As considerações a respeito da mudança do nome da capital apresentam 

sempre um discurso intolerante e hostil, utilizando do estapafúrdio, desmerecendo 

as dinâmicas e mudanças sociais. 

Não estamos tentando defender que não houve manipulação e/ou interesses 

em jogo para fazer as referidas mudanças. Entretanto, não podemos minimizar a 

participação popular como se fossem sujeitos passivos no processo. É importante 

ressaltar que esse é o tom do livro: a população foi manipulada, era analfabeta e 

inconsciente, portanto, se deve esclarecer aos que foram manipulados.  

Fuba parece, em alguns momentos, confundir ou não ter certeza de suas 

hipóteses. Em certo momento atribui as mudanças a um grupo de políticos que não 

representavam a vontade do estado, em outro atribui, contraditoriamente, o papel 

ativo da população em todo processo, entretanto, não abandona a ideia de 

imposição, de articulação absurda. 

 

                                                
26 Ver em: <www.bayeux.pb.gov.br/sobrecidade.asp>. 
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Diante os fatos, não restam duvidas da imposição em que a nossa história 
foi submetida. A população, devidamente articulada, pressionou os 
deputados para fazerem essa absurda mudança e não “um consenso 
coletivo provocado pela emoção”, como a maioria dos historiadores insiste 
em afirmar. Uma vergonha imperdoável (RIBEIRO, 2008, p .56). 
 

Fuba resiste à reação da população, alegando que foi algo fabricado. A 

população teria sido coagida, por forças políticas a reagir desta maneira, não tendo 

alternativa, pois do contrário poderiam sofrer as consequências. A interpretação do 

autor sobre a reação popular é discriminatória ao pensá-la como passiva. Este fato 

não é levado em consideração por ele, rompendo assim com interpretações já 

elaboradas. 

Não há sentido nas narrativas para Fuba, por este motivo, ele se empreende 

em uma nova interpretação dos fatos, diante de fontes que lhe garantia o sentido 

que ele desejava compor, ou seja, o autor já tinha um sentido construído, precisava 

apenas das fontes que corroborassem com sua interpretação, lhe dando validação. 

Inicia-se uma narrativa crítica, que busca romper com outras narrativas já 

concebidas através de uma nova interpretação dos fatos. A partir daqui Fuba se 

utiliza da mesma metodologia de quem ele critica. Buscando em fontes selecionadas 

àquilo que ele já esperava encontrar, ou será que poderíamos nos deparar com 

boas referências de João Pessoa, de seu governo e dos desdobramentos de 1930 

vindas das famílias Caldas, Dantas e Suassuna? Por isto, a partir das fontes 

selecionadas, muito podemos entender de Parahyba 1930. 

Como dito anteriormente, na tentativa de arremeter contras as relações 

sociais sustentadas e legitimadas por narrativas tradicionais, a narrativa crítica busca 

rememorar experiências contraditórias aos pensamentos históricos que estão em 

vigor, infringindo as representações habituais. Desta maneira, ao promover uma 

distanciação das formas já existentes de interpretação do passado, a narrativa crítica 

traz novas possibilidades de identidades. Este parece ser, portanto, o sentido que o 

autor busca. 

São grandes ainda os debates levantados em torno da bandeira. Se o “négo” 

foi ou não pronunciado, das cores, do eterno luto e até mesmo do negativismo. Há 

quem acredite que a posição do Estado da Paraíba dentro do cenário nacional não 

alavanca em função do negativismo da bandeira. Além do Movimento Paraíba 

Capital Parahyba teve também o Movimento Bandeira Viva, que objetivava o retorno 

a bandeira pré-1930. Fuba argumenta que o retorno da bandeira, que é símbolo dos 
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movimentos acima citados, era um desejo do próprio João Pessoa. Antes de ir ao 

Recife, de onde não mais retornaria, o presidente João Pessoa havia solicitado que 

colocasse em pauta um projeto para sua restauração. E defende que nem a vontade 

do próprio presidente foi respeitada quando se forjou a atual bandeira da Paraíba, ou 

seja, não partiu de João Pessoa a criação de uma nova bandeira. 

Parece-nos obvio que o presidente não tinha capacidade de prever a própria 

morte e, muito menos, os desdobramentos que isto iria acarretar. De fato, o 

presidente provavelmente pretendia retomar a bandeira, pois o estado não tinha 

uma há oito anos. Se a bandeira estava extinta, não havia bandeira. Neste sentido, 

não houve mudança de bandeira, mas sim a decretação de uma nova frente ao 

contexto histórico. 

Apesar disso, Fuba insiste em suas fontes, afirma que João Pessoa sabia do 

risco de sua viagem ao Recife e o fez mesmo assim como alguém que procura 

“sarna para se coçar”, para usar as palavras do próprio autor. Cita uma entrevista do 

ex-deputado federal e ex-prefeito de Itaporanga Praxedes Pitanga, onde este 

afirmava que João Pessoa sabia que iria morrer: 

 

Para Pitanga, o ex-presidente sabia tanto que ia morrer que, ao viajar para 
o Recife, nas vésperas de ser assassinado, desabafou dizendo, a alguns 
amigos: “Deus, por que não me matam logo agora?” (RIBEIRO, 2008, p. 
224). 
 

O autor tenta desqualificar e desmerecer os agentes das mudanças inclusive 

por sua naturalidade, ou seja, o fato de não ter nascido na cidade da Parahyba não 

lhes davam o direito de efetuar tais mudanças. Isso também recai sobre o presidente 

João Pessoa, com intuito de provar que tais homenagens não foram justas. 

 
A bem da verdade, João Pessoa nunca teve identidade com a nossa 
cidade, nunca foi eleito pelo nosso povo e o seu curto e tumultuado governo 
só fez gerar traumas que até hoje permanecem no inconsciente coletivo. 
(RIBEIRO, 2008, p. 63) 
 

Parece haver insistência do autor em minimizar a importância dos sujeitos 

nestes acontecimentos por sua naturalidade, característica marcante de bairrismo. 

Alega que a passagem de João Pessoa na cidade foi meteórica, apenas alguns 

anos, entre os 12 e os 18, quando estudou humanidades no Lyceu e se alistou no 

27º Batalhão de Infantaria. Mas quantos casos assim não havia? Deve-se pontuar a 

historicidade, coisa não levada em conta pelo autor. Deve-se levar em conta 

conjunto dos fatores que constituem a História de uma pessoa e que condicionam 
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seu comportamento em uma dada situação. Desta feita, a História de nosso próprio 

autor não parece ser tão diferente, a diferença é que Fuba, ironicamente, é 

pessoense. 

Como falar em democracia em um Brasil onde se prevalecia as eleições à 

“bico de pena”, o “voto de cabresto”, o “coronelismo”, a “política dos governadores”, 

o “apadrinhamento”. Quantos representantes foram realmente eleitos pelo povo na 

chamada República Velha (1889-1930)? 

Há ainda outro debate levantado pelo autor ao se tratar das modificações que 

João Pessoa promoveu em seu programa de obras. Críticas são levantadas a 

respeito a demolições de prédios centenários, como a Igreja da Conceição e o 

casarão de azulejos de três pavimentos, sede do antigo jornal Correio da Manhã. 

Devemos lembrar que o debate sobre preservação e/ou conservação do 

patrimônio é bastante recente, ou seja, na década de 20 precisava-se abrir espaço 

para a modernidade, para equipamentos modernos, para os bondes. Acreditamos 

que falar da ideia de preservação e/ou conservação do patrimônio na década de 20 

na Paraíba é anacrônico. 

 
Na verdade, João Pessoa quis derrubar conceitos e costumes enraizados 
há anos e, evidentemente, encontrou resistência. Seria até um excelente 
administrador se não fosse um péssimo político. (RIBEIRO, 2008, p. 76) 
 

As tentativas de reconstruir a imagem de João Pessoa como um sujeito 

despreparado, desmerecedor e desabilitado, de postura autoritária e truculenta 

partem de todas as possibilidades. É ser péssimo político tentar mudar culturas 

políticas? João Pessoa foi provavelmente um político como qualquer outro, que 

tentou efetuar mudanças de governabilidade assim como os políticos ainda hoje 

fazem. 

Outro ponto notável são as referências ao uso do jornal A União como 

instrumento de perseguição. O autor acusa João Pessoa de ter abusado do jornal 

estatal para perseguir e denegrir a imagem de seus oponentes, o que bem verdade 

tenha ocorrido, mas da mesma maneira que o governo se utilizava para acusar e se 

defender, assim também fazia a oposição com outros jornais que circulavam. Este 

tipo de prática nos parece bastante peculiar do período e, ainda hoje, podemos 

observar a utilização da imprensa e/ou mídia para tais fins. É bem verdade que a 

época as insinuações não eram discretas e, muitas vezes, citavam-se nomes. 
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Sobre os desdobramentos que levaram a morte de João Pessoa no Recife, 

Fuba tenta explicar o comportamento de João Dantas, afirmando que não se 

justifica, mas se explica na medida em que João Dantas foi ferido em sua honra. A 

abertura do cofre pessoal de João Dantas teria sido, segundo Fuba, uma ordem 

judicial que nunca foi apresentada. A invasão da privacidade teria sido o estopim 

para o fatídico desenlace. Teria sido contratado pessoalmente pelo presidente João 

Pessoa um especialista para abrir o cofre. 

 
Sobre esse episódio, vários professores insistem em distorcer os fatos, 
livrando a pele do seu provocador. É como se a verdade fosse intocável. 
Uma redoma de proteção impressionante que acaba em contradições 
grotescas. O pior de tudo é que estes ensinamentos são passados para os 
estudantes de forma incorreta e cada vez mais se solidifica a mentira e a 
hipocrisia. (RIBEIRO, 2008, p. 221-222) 
 

Fuba parece confrontar a ciência especializada e a vida prática. Mostra-se 

preocupado com as consequências das funções sociais que as interpretações 

tradicionais, das quais ele busca romper, trazem a sociedade. Entretanto, pretende 

fazer o mesmo, através de um contra discurso, de uma narrativa crítica, de nova 

interpretação, ambiciona dá um novo sentido, modificar a relação de seus leitores 

com a História. Sua obra, sem sombra de dúvidas, repercute na sociedade ou, ao 

menos, é fruto da repercussão de uma narrativa já aceita dentro do Movimento 

Paraíba Capital Parahyba, que se materializa, através de métodos, de regras de 

pesquisa empírica, e são validadas na sociedade ou em parte dela. As formas de 

apresentação somadas às funções de orientação consistem no elemento vivo da 

História, a “História viva” de Jörn Rüsen. 

Em alguns momentos parece ser contraditório ao admitir que o presidente 

morto fosse querido e respeitado na capital, pois teria um “carisma natural” que era 

grande diferencial diante da população desinformada e analfabeta em quase toda 

sua totalidade. 

O seu governo populista voltou-se principalmente para o litoral, priorizando 
suas obras e o contexto de toda sua administração. O seu carisma natural 
era um grande diferencial diante da população desinformada e quase toda 
analfabeta. A mídia tendenciosa do jornal A União, lhe colocava como o 
defensor da Paraíba, chamando os revoltosos de Princesa de “bandidos e 
cangaceiros” (RIBEIRO, 2008, p. 275). 

 

A obra de Fuba, de uma maneira geral, tem vários recortes das fontes que ele 

se utiliza. Tais recortes são colados para compor esta obra em uma reinterpretação 

de todos os fatos, fazendo uma contra narrativa da memória já estabelecida. Em 
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muitos trechos da obra, a exemplo do capítulo 5, A tragédia da Glória e a criação de 

um mito, temos páginas sequenciadas de citações de suas fontes, onde muitas 

vezes Fuba age apenas como um conectivo entre tais recortes. O excesso de 

citações literais, talvez signifique que Fuba não se deu ao trabalho de sintetizar, 

conectar, reunir ideias de diferentes autores, dando a sensação de que o trabalho é 

uma colcha de retalhos. 

Na abertura de todos os capítulos, como também na abertura de cada parte 

dos capítulos, Fuba sempre promove a exposição de uma frase de efeito para 

ilustrar a sua sequência narrativa. Obviamente que o uso da retórica e da estética 

em seu texto, como já salientamos através de Rüsen, são fundamentais para que 

esta narrativa consiga adesão social. Trata-se de uma estratégia estética e retórica 

da representação histórica que visa uma ação política na memória coletiva. 

Sabemos que o uso de citações em trabalhos acadêmicos ou menções de outros 

autores, visa dar credibilidade ao trabalho desenvolvido pelo pesquisador. Podemos 

entender ainda o uso de citações como a possibilidade de oferecer ao leitor as 

condições para comprovação da fonte das quais foram extraídas as ideias, frases ou 

conclusões, além de aprofundar o tema em discussão. No entanto, para Fuba, não 

se trata disto, mas sim de demonstrar através de documentos e outras fontes a 

suposta veracidade dos fatos. 

Uma leitura desatenta, descontextualizada, assim como do capítulo 8, que 

disponibilizamos quase que na íntegra nos anexos deste trabalho, pode nos levar a 

conclusões precipitadas. Muitas frases fora de contexto podem representar 

exatamente o oposto do que realmente aconteceu. Na verdade, é impossível 

colocarmos no papel, a expressão, a entonação, a paixão e a força que as palavras 

possuem na língua falada.  

Sem sombra de dúvidas, Fuba se utiliza deste recurso, e não devemos isentá-

lo ou pensarmos como um autor ingênuo apenas pelo fato de, como ele mesmo 

frisou, não ser historiador. A sua composição narrativa possui um objetivo que 

buscou no passado trazer um novo sentido ao presente através da História. 

 
Para tanto, é útil recorrer à analise das situações arquetípicas de 
comunicação na narrativa histórica. Com esse arquétipo pode-se estipular 
com mais exatidão em que sentido símbolos, imagens, palavras isoladas, 
alusões e semelhantes podem ser considerados “históricos”. Eles são 
“históricos” se e quando o sentido que possuem nas situações de 
comunicação da vida humana prática emerja plenamente na forma de uma 
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história na qual o passado é interpretado, o presente entendido e o futuro 
esperado mediante essa mesma interpretação (RÜSEN, 2001, p. 160). 
 

Não estamos aqui inferindo sobre o conteúdo da narrativa da obra Parahyba 

1930, no que tange ao que foi e o que não foi fato histórico, mas a sua forma, o 

tratamento linguístico na comunicação da narrativa histórica. Percebemos que há 

uma finalidade em esclarecer às supostas massas os motivos dessa situação e 

abrir-lhes uma perspectiva de futuro dependente de sua própria atuação política. 

Aqui também não é o conteúdo que vem ao caso, que afinal apresenta uma 

interpretação histórica através de uma narrativa crítica, mas a forma. Pois 

concordamos com Rüsen ao pensar que as formas de apresentação desempenham 

um papel tão relevante quanto os métodos para a pesquisa. Por isso, devemos 

atribuir-lhes uma função tão fundamental quanto a que se atribui aos interesses, as 

ideias e os métodos. De modo que, como o pensamento histórico exerce uma 

função prática e fundamental de orientação, são inevitáveis os questionamentos 

sobre como se podem utilizar às potencialidades racionais da ciência da História. 

Não podemos esquecer-nos da última parte da obra, as 19 opiniões sobre 30. 

Quais motivos e objetivos almejados pelo autor em trazer 19 contribuintes com 

pequenos textos para participar de sua obra? Como já descrevemos anteriormente, 

não são quaisquer dezenove pessoas, tratam-se de pessoas ligadas às letras, as 

artes, a academia, jornalistas, bacharéis de Direito, professores doutores e, 

inclusive, historiadores. 

Entendemos que a função destes colaboradores na obra é a de dar validade 

ainda maior a narrativa promovida por Fuba, ou seja, nosso autor não está sozinho 

nesta interpretação dos fatos. Mais do que isto, visto Fuba não ser historiador, ele 

traz especialistas para legitimar sua obra, para mostrar que seu projeto tem 

fundamento histórico-metodológico e garante a potencialidade de sua obra em 

atingir a sociedade. Entretanto, o que percebemos, é que muitos colaboradores 

endossam a campanha de Fuba por outras razões pessoais, por experiências e 

vivências individuais neste espaço, tornando este campo mais rico e mais complexo 

do que se poderia imaginar. 

Assim finalizamos este trabalho e compreendemos melhor como a categoria 

espaço pode ser extravasada em sua concepção, saindo da materialidade e 

adentrando espaços subjetivos dentro da História. Pensamos em contribuir com a 
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acepção da idéia da historiografia como um espaço de disputas. Passeamos por 

momentos da História da Paraíba onde talvez tivemos os exemplos mais nítidos. 

Refletimos sobre os interesses que os homens têm em se orientar, se 

apropriando do passado pelo conhecimento no presente. Tais interesses nada mais 

são do que determinadas carências cuja satisfação pressupõe, por parte daqueles 

que a querem satisfazer, que esses já as interpretem no sentido das respostas a 

serem obtidas. 

Neste trabalho ainda vimos como indivíduos, grupos e sociedades interagem 

com os diferentes contextos de disputas e que vivem buscando estratégias nos seus 

interesses próprios, procurando servir-se do conhecimento histórico como arma para 

suas empreitadas. (In)felizmente, não faltarão historiadores para lhes fornecerem 

tais munições. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho intentamos discorrer sobre um momento de disputa em torno 

da memória de João Pessoa. Um tema que não é novo, mas que permanece 

pulsante na sociedade. Buscamos estudar o Movimento Paraíba Capital Parahyba e 

a obra Parahyba 1930 porque consideramos um tema que traz uma disputa latente. 

Estamos tratando de um movimento que ambicionou mudar o nome de uma capital. 

Talvez tenha sido aqui a nossa contribuição maior: problematizar a relação entre a 

História e a historiografia nas relações de disputas na sociedade através dos nossos 

objetos, discutindo sobre as funções sociais da História e da Memória. 

Neste sentido, acreditamos que cumprimos com o que nos propomos a 

debater, pois refletimos como a Memória e a historiografia podem ser construídas 

como um espaço de disputas para a História. E, mais do que isto, discutimos o 

problema historiográfico da formação de determinadas representações históricas. 

Fuba nos chamou atenção pela maneira ao qual se empenhou em criar uma 

nova narrativa que desconstruísse todo um discurso já consolidado e, mais do que 

isto, por se tratar de um não historiador que se utiliza da História para fomentar seu 

projeto, nos fazendo refletir sobre o papel da História na sociedade, suas 

apropriações e suas funções.  

Para tanto, partimos da fundação do IHGP, como uma instituição criada para 

produzir a Historia da Paraíba. Percebemos sua composição, como se caracterizava 

e como isto repercutiu na produção historiográfica. A oficialização de um discurso 

histórico para criar identidades, orientar a sociedade no tempo e no espaço. 

Adentramos os anos 1930 na Paraíba e vimos também como a História foi acionada 

para criar novas referências sociais frente às demandas que surgiam naquele 

momento. Como o IHGP e a maneira que o instituto tinha de produzir Historia foi 

decisiva nas produções subsequentes e, mais do que isto, a grande quantidade de 

produções que tivemos neste contexto histórico. 

Passamos pela chegada dos cursos superiores de História no estado, bem 

como compreendemos as dificuldades e procuramos tentar enxergar possíveis 

mudanças nas produções historiográficas a partir daí. Entendemos que tais 

mudanças não foram densas, frente à prioridade dada na formação de professores, 

alijando pesquisa e magistério. 



119 

 

Com a criação do IPHAEP procuramos, brevemente em seus primeiros 

tombamentos, por mudanças na concepção de História de seus membros. Vimos às 

dificuldades da instituição e que, no final, por mais interdisciplinar que fosse o 

caráter da mesma, acabou-se por privilegiar patrimônios elitistas, mantendo 

afastadas outras construções simbólicas, articulando discursos históricos que 

consolidaram as narrativas prévias. 

Na sequência visitamos o contexto do IV Centenário da Paraíba, uma 

mobilização riquíssima que nos possibilitou perceber que, mesmo planejando uma 

abordagem diferenciada das produções históricas de até então, as comemorações 

não passaram de mais um momento de ratificação de uma Memória e uma História 

que servia como diretriz para consolidação de uma identidade. 

Tudo isto para compreendermos melhor o surgimento do Movimento Paraíba 

Capital Parahyba e da obra Parahyba 1930. Todos estes momentos foram, assim 

como o contexto de nosso objeto de estudo, caracterizados por disputas e 

legitimações de memórias. Os últimos anos, não só na capital paraibana como 

também em outras regiões do estado, foram de um conjunto de ações de um grupo 

de pessoas mobilizadas por um mesmo fim: colocar em xeque a consolidação de 

uma memória. 

Debruçando-nos sobre a interpretação histórica promovida por Fuba e, 

principalmente pela maneira por qual desejou fazer, sem esquecermo-nos das 

implicações para a sociedade paraibana, encontramos um rico cenário para 

pensarmos sobre a relação da História como ciência especializada e a vida prática. 

Através dos momentos levantados neste trabalho, verificamos que as 

disputas pela Memória e pela História nunca foram cessadas. A sociedade busca, 

cotidianamente, eleger suas referências. Mas as disputas muitas vezes estão 

pautadas em questões políticas e não históricas, ou seja, se trata de legitimar, ou 

não, a supremacia de grupos políticos que atuaram no cenário paraibano nos 

últimos cem anos. Questões como esta podem estar como pano de fundo imbricado 

neste debate. 

A personificação do movimento em Fuba, e sua maneira apaixonada em 

defender suas posições talvez tenham feito diferença no sentido de não ter 

conseguido êxito nas mudanças desejadas. Parece que as mudanças eram muito 

mais desejadas por ele próprio do que pelo resto do grupo. Fuba conseguiu orientar 

muitos, através de sua obra, que simpatizavam com o projeto mesmo sem entender 
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as reais causas. São muitos que engrossaram o pleito apenas pelo "negativismo" da 

bandeira ou pela beleza da toponímia Parahyba. A partir de Parahyba 1930 há uma 

fundamentação histórica para a mudança, que por ser polêmica longe de consenso 

e por envolver as famílias de muitos que ainda integram o cenário político paraibano, 

foi momentaneamente silenciado. 

Entretanto, sem sombra de dúvidas, outros objetivos do movimento tiveram 

êxito, pois o debate tem sido feito em vários espaços da sociedade como 

demonstramos neste trabalho. Nos últimos anos, principalmente na capital 

paraibana, muito se tem discutido sobre a institucionalização desta Memória e desta 

História. 

Percebemos que Fuba escreve "academicamente" utilizando valores da 

sociedade e não valores acadêmicos. Visa uma nova interpretação com uma 

imagem que as pessoas (não historiadores) possuem da História. Por isso, 

consegue atingir um grande número de pessoas que se identificam, afinal há uma 

carência latente na sociedade pessoense. Por isto Rüsen nos parece fundamental 

na medida em que se trata de um teórico preocupado em como entender a relação 

da ciência especializada com a vida cotidiana. 

Escapar das armadilhas do trabalho com o passado deve ser a busca de todo 

historiador, mas verificamos que nem sempre é uma prática. Muito pelo contrário, 

por vezes somos muito pouco atentos a estas implicações e seus desdobramentos, 

ao qual julgamos subjetivos demais para considerarmos para quem está 

acostumado em lidar com a objetividade dos documentos. Queiramos ou não, 

aceitemos ou não, a História que escrevemos está necessariamente determinada 

por um paradigma, por uma maneira de construir o mundo. E se assim é, melhor que 

tais paradigmas sejam claros e objetivos. 

A percepção de que a verdade é produzida e não revelada traz a 

possibilidade de rebater a ideia de que certos discursos são inquestionáveis. 

Qualquer interpretação é, indiscutivelmente, parcial e situada. Há uma linha tênue 

entre a produção da História e o nosso interesse em que ela tenha ocorrido da 

maneira que produzimos.  

O efeito sobre a vida prática é sempre um fator do processo de conhecimento 

histórico, de tipo fundamental, e deve ser considerado parte integrante da matriz 

disciplinar da ciência da História. Com o seu trabalho cientifico, os historiadores 

podem e querem produzir efeitos. 
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A tarefa nobre da ciência da História seria de fornecer a sociedade 

orientações que promovessem o reconhecimento das diferenças entre partes em 

conflito, ao invés de subtrair e silenciar. 

Ficam abertas as possibilidades de trabalhos semelhantes a este para o 

futuro, até para percebermos até que ponto a teoria de Rüsen pode nos ser útil para 

compreendermos as operações historiográficas. Fica a contribuição de mais um 

momento de disputa identificado em um tema que não se esgota. 

E agora, mais do que nunca, nos satisfazemos em acabar um trabalho na 

certeza que ele não tem fim. E agora, mais do que nunca, ao invés de terminar com 

um ponto final, terminaremos com reticências... 
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Anexo A - Reprodução dos trechos entre as páginas 333 e 344 da obra 

Parahyba 1930: a verdade omitida 

 

  

Relembrando o que muitos não sabem 

 

“Das cidades litorâneas a nossa capital é a única que teve origem as margens de um 

rio – O rio Sanhauá, que se encontra com o rio Paraíba, e deságua no oceano 

Atlântico na cidade de Cabedelo”. 

 

“João Pessoa foi indicado pelo seu tio Epitácio Pessoa para governar a Paraíba. 

Nunca teve o voto dos paraibanos para ocupar o cargo”. 

 

“João Pessoa nunca foi presidente da República como muitos pensam. A 

denominação Presidente era atribuída aos governadores da época que eram 

chamados Presidentes de Províncias”. 

 

“Em seu curto Governo na Paraíba não houve sequer a presença da primeira dama. 

Sua família continuou morando no Rio de Janeiro e esteve na Paraíba apenas 3 

vezes e em férias”. 

 

“O NÉGO, escrito em nossa bandeira não foi encontrado em nenhum documento da 

época, sendo essa atitude questionada e, posteriormente, confirmada como uma 

articulação política”. 

 

“João Pessoa não morreu pelo nosso Estado e nem tão pouco queria Revolução. 

Detestava essa palavra. Se não tivesse sido assassinado por João Dantas, jamais 

entraria para a História”. 

 

“João Pessoa nunca foi um mártir. A mídia e a Aliança Liberal transformaram seu 

cadáver na bandeira da revolução, culpando o Governo Federal pela sua morte, 

transformando-o em herói”. 
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“Durante a caçada aos perrepistas pelas forças liberais, capitaneadas pela Polícia de 

João Pessoa, muitas famílias tiveram que se exilar em quartéis para não serem 

mortas ou apedrejadas”. 

 

“A Polícia de João Pessoa costumava invadir residências e estabelecimentos 

comerciais, saqueando tudo que tinha pela frente. Mercadorias, bens materiais e até 

carros eram confiscados ou destruídos”. 

 

“Várias fazendas de perrepistas foram incendiadas, as plantações destruídas e os 

animais mortos pela fúria pessoísta”. 

 

“Após a morte de João Pessoa, a população foi obrigada a se ajoelhar diante seu 

retrato sob pena de sofrer espaçamentos, retaliações ou perseguições”. 

 

“O medo e a angustia imperaram em 1930, e muitas famílias tiveram que fugir da 

Paraíba, interrompendo uma tradição que só trouxe prejuízos ao nosso 

crescimento”. 

 

“Durante as disputas e o acirramento político em 1930, as casas dos perrepistas 

eram marcadas com “X”, e o estabelecimento onde houvesse essa marca fatalmente 

seria incendiado ou destruído”. 

 

“Muitos presos foram soltos para ajudar a Polícia nessas ações, o que aumentou 

ainda mais a violência e o derramamento de sangue”. 

 

“Muita gente foi obrigada a colocar luto pela morte de João Pessoa ou vestir a cor da 

bandeira do partido liberal sob pena de sofrer repressão, perseguições ou até 

mesmo a morte”. 

 

“João Dantas e o seu cunhado, Augusto Caldas, não praticaram suicídio. Ao 

contrário do que os historiadores tendenciosos contam, foram mortos na 

penitenciaria do Recife por correligionários de João Pessoa, mesmo tendo havido 

vitória da Revolução”. 
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“O ex-governador João Suassuna, pai de Ariano Suassuna, foi morto pelas costas 

em represália à morte de João Pessoa”. 

 

“Anayde Beiriz suicidou-se nas dependências de um Convento em Recife. Seu corpo 

foi autopsiado, a pedido da mesma, para, segundo o “Diário de Pernambuco”, provar 

a sua virgindade. Mesmo assim a sua família continuou sendo perseguida, tendo 

que fugir da Paraíba”. 

 

“Com a mudança do nome da capital e a bandeira do Estado, a nossa História foi 

jogada no lixo em um total desrespeito ao povo paraibano”. 

 

“O projeto que mudou o nome e a criação da nova bandeira foi apresentado pelo 

deputado campinense Generino Maciel. A bandeira chegou a ser vetada por Álvaro 

de Carvalho, (presidente que ocupou a vaga deixada por João Pessoa), porém o 

veto foi derrubado pela Assembleia Legislativa”. 

 

“A cidade, na época dessa mudança, tinha apenas 60 mil habitantes e 74% da 

população era analfabeta e fácil de ser manipulada”. 

 

“Quase todos os arquivos da época foram queimados para encobrir a verdade, 

inclusive livros e documentos foram recolhidos e destruídos”. 
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Anexo B- 30 Frases que revelam a verdadeira história 

 

 

- “João Pessoa? Com franqueza, Epitácio, essa escolha que você acabou de fazer é 

um verdadeiro desastre. O João não possui qualidades para bem governar seu 

Estado. Ele vai esfacelar seu partido. Será o último presidente que você fará na 

Parahyba.” 

(Opinião do Senador do rio Grande do Norte, Sr. João Lyra, quando foi 

comunicado o nome de João Pessoa para presidente da Parahyba) 

 

- “Se não tio Epitácio, eu meus irmãos, meus primos não passaríamos de reles 

carregadores nas alfândegas do recife”. 

 

(João Pessoa confidenciando a amigos e correligionários) 

 

- “Está com medo?” (pergunta João Pessoa). 

- “Eu, medo? Não significa que eu não entre na luta com entusiasmo e decisão, mas 

uma coisa eu digo: a Paraíba vai sofrer horrores, o futuro dirá”. 

 

(Diálogo entre João Pessoa e José Américo de Almeida) 

 

- “Estou só dizendo. E Deus queira que me engane. A brincadeira vai custar-nos 

caro. Pode escrever”. 

(idem José Américo de Almeida para João Pessoa) 

 

- “Foi convocada uma reunião para tomar as assinaturas do manifesto e João 

Pessoa deu o „golpe‟, apresentando ele mesmo a lista completa, com os nomes de 

sua preferência”. 

 

(José Américo de Almeida, sobre a organização da chapa que provocou a 

discórdia dos correligionários) 

 

- “Se queremos uma Constituição como elaborou, precisamos retirar da Assembléia 

os padres e os carolas fanáticos”. 
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(João Pessoa em carta para Epitácio, sobre a retirada da expressão “em 

nome de Deus”, da Constituição) 

 

- “Doutor esse meu sobrinho é assim mesmo. Ele vai mudar de roupa prá sair, o dia 

está claro, o céu está límpido, mas quando termina a toilette, uma nuvem toldou a 

face do sol e vai chover... É quando basta para o homem praguejar com Deus”. 

 

(Epitácio Pessoa definindo o sobrinho para o Sr. Francisco Alexandrino de 

Mello que lhe fora levar a mágoa da agressão que recebera de João Pessoa) 

 

- “Era inimigo figadal de quase todos os seus irmãos, especialmente do Joaquim. 

Cândido não o poupava; Aristarco e José não o visitavam e chamavam-no de 

intrigante da família”. 

 

(João Pessoa de Queiroz, primo do presidente João Pessoa) 

 

- “Tudo no Governo atual é assim: com força, o homem é valente e por tudo quer 

brigar. Não sei na verdade o que lhe dizer como protesto às misérias escritas pela „A 

União‟ contra vocês. Essa conduta incentivada pelo meu tresloucado irmão, tem me 

doído n‟alma pelo descritério e injustiça. Motivando a estúpida agressão, bem que 

eu llhes dizia, há meses, irmos ter a frente do Estado um indivíduo intolerável, um 

desvairado”. 

 

(Joaquim Pessoa, irmão de João Pessoa em carta para os primos Queiroz. 

 

- “Prefiro dez vezes a vitória do Sr. Júlio Prestes à melhor das revoluções”. 

 

(De João Pessoa para o Padre Marcos Penna durante a caravana liberal na 

campanha de 1930) 

 

- “Eles não querem os interesses, pois fiquem sabendo que iremos ter muito sangue 

derramado contra eles, principalmente o Heráclito, irei até à calúnia”. 

 

(João Pessoa, aos seus aliados em visível recado aos oposicionistas) 
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- “Vasculhavam-se fazendas; inimigos e amigos renitentes tinham suas casas 

varejadas‟ (...). „Nunca se tinha visto isso. A Paraíba, desacostumada, testemunhava 

com escândalo a reviravolta dramática que, não raro, pecava pelo excesso”. 

 

(José Américo de Almeida) 

 

- “É preciso agirmos sem delongas e com o máximo de violência para logo esmagá-

los”. 

(João Pessoa aos seus auxiliares ao mesmo tempo em que transmitia ordens 

severas contra as cidades de Princesa e Teixeira) 

 

- “O ambiente de luta suprimia a sensibilidade despertando instintos violentos. Ter 

tantas mortes nas costas era uma carta de recomendação”. 

 

(José Américo de Almeida) 

 

- “Todo membro da família Dantas que encontrar com armas na mão, fuzile”. 

 

(Telegrama de João Pessoa a Ascendino Feitosa, delegado de Policia em 

Campina Grande que comandou a ação policial em Teixeira. Ascendino fazia 

questão de exibir este telegrama a toda a população da cidade) 

 

- “As hordas iam e vinham caçando nas ruas, depredando, incendiando as casas. 

Saqueavam. Sucediam-se os espaçamentos, as brutalidades, a violência pura e 

simples”. 

(Virgínio da Gama e Melo) 

 

- “Quanto ao Sr. José Pereira estava longe de ser o bandido horripilante que a 

campanha aliancista descrevia. Era apenas um chefe igual aos outros, com os 

defeitos e as virtudes do sertanejo, valente e decidido, dissimulado, sagaz e 

convencido...” 

(Barbosa Lima Sobrinho, sobre José Pereira) 
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- “Tínhamos que chamar os revoltosos de cangaceiros para efeito psicológico. Só 

assim os soldados compreendiam a luta”. 

 

(José Américo de Almeida) 

 

- “Parecerá estranho que só as minhas forças vençam. Entretanto, não há nada a 

admirar. Elas se batem com denodo porque defendem Princesa, defendendo os 

seus haveres e os seus lares. São compostas de voluntários”. 

 

(José Pereira sobre a resistência do sertanejo contra a Polícia de João 

Pessoa) 

 

- “Tinham-se verificado deserções em massa. Só numa semana, cerca de 300 

homens”. 

 

(José Américo de Almeida, sobre a debandada da polícia durante a revolta de 

Princesa) 

 

- “Seu Matias, porque não me matam?” 

 

(João Pessoa no auge do desespero abrindo-lhe o coração numa confissão 

dolorosa) 

 

- “Eu agi porque me afrontaram ao extremo e o fiz sem ouvir a ninguém, por minha 

responsabilidade exclusiva assumi-la-ei com toda a minha coragem de aceitar as 

conseqüências dos meus atos.” 

 

(João Dantas em carta à noiva Anayde Beiriz, após ter assassinado João 

Pessoa) 

 

- “Sou eu o único responsável pelo ato delituoso que conscientemente pratiquei” 

- “Mas Dr. Dantas, o senhor cometeu o maior crime do mundo!” 

- “Sim, Dr. João Paes, depois que recebi a maior afronta do Universo!” 
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(João Dantas perante a Comissão Judiciária em seu interrogatório após o 

assassinato de João Pessoa) 

 

- “Deixem este inocente que não tem culpa do meu ato. Voltem-se contra mim, só 

contra mim, pois sou eu o único responsável pela ação que de consciência pratiquei” 

 

(João Dantas em seus últimos momentos tentando livrar seu cunhado 

Augusto Caldas da fúria pessoísta que o matou) 

 

- “Não acredite em suicídio; o que o povo está dizendo é uma verdade; eles não se 

suicidaram; eles foram mortos.” 

 

(Sr. Aluízio de Moura, tenente do 21ºBC, em declaração após a morte de 

João Dantas e Augusto Caldas) 

 

-“O responsável pela morte de Joca é única e exclusivamente Dr. Epitácio, porque 

sendo Joca um doente semilouco, jamais deveria tê-lo empregado como Presidente 

da Paraíba”. 

 

(João Pessoa de Queiroz, primo de João Pessoa, em carta para Joaquim 

Inojosa) 

 

- “Cândido Marinho, com é que você denunciou Augusto Caldas, um rapaz inocente 

naquele caso?” 

- “Acredite Coaracy, que o fiz de fato, sem base. Denuncie-o porquê tive medo de 

morrer”. 

 

(Dialogo entre Coaracy de Medeiros e o promotor Cândido Marinho que 

acusou Augusto Caldas de cúmplice do crime praticado por João Dantas, levando-o 

morrer inocentemente) 

 

- “Aceitei tal encargo a princípio certo da ignomínia praticada por João Dantas, de 

parceria com outros elementos coniventes com o crime, mas hoje vejo as 
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dificuldades que iria encontrar para acusá-lo, pois o ato criminoso foi de caráter 

pessoal e, convenhamos, ele tinha algumas razões...”. 

 

(Sr. Arthur Marinho – Advogado da família Pessoa contratado para auxiliar a 

acusação contra João Dantas. 

 

- “Nenhuma caravana política, de tantas que percorreram o Brasil na campanha 

aliancista, pode fazer pela causa o que esse funeral vai conseguindo. João Pessoa 

vivo foi uma voz contra a Revolução. João Pessoa morto foi o verdadeiro articulador 

do movimento revolucionário.” 

(Barbosa Lima Sobrinho) 

 

- “Era pessoalmente um dos homens mais irritantes e politiqueiros do Brasil, antes 

do rompimento de 1929... Sem escrúpulos no ataque, invade a casa dos seus 

contrários, apossa-se de cartas íntimas de família e publica-as na folha oficial. A 

vítima dessa felonia, que era de sua têmpera, mata-o. E João Pessoa fica elevado à 

alta condição de novo Tiradentes, de protomártir da Nova República”. 

 

(Humberto Campos) 

 

 
 


