
 
 

 
 

 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – MESTRADO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: HISTÓRIA E ESPAÇOS 

LINHA DE PESQUISA: CULTURA, PODER E REPRESENTAÇÕES ESPACIAIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Família do Tesouro: a monumentalização da família Albuquerque Maranhão e a luta 

pelo poder no Rio Grande do Norte (1889-1914) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helensandra Lima da Costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Natal/RN 

2013 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – MESTRADO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: HISTÓRIA E ESPAÇOS 

LINHA DE PESQUISA: CULTURA, PODER E REPRESENTAÇÕES ESPACIAIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A Família do Tesouro: a monumentalização da família Albuquerque Maranhão e a luta 

pelo poder no Rio Grande do Norte (1889-1914) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helensandra Lima da Costa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal/RN 

2013 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

HELENSANDRA LIMA DA COSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Família do Tesouro: a monumentalização da família Albuquerque Maranhão e a luta 

pelo poder no Rio Grande do Norte (1889-1914) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada como requisito 

parcial para a obtenção do grau de Mestre, 

no Programa de Pós-Graduação em 

História, área de concentração em História 

e Espaços, Linha de Pesquisa II, Cultura, 

Poder e Representações Espaciais da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, sob a orientação do professor Dr. 

Henrique Alonso de Albuquerque 

Rodrigues Pereira. 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 

2013 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 

 

 

           Costa, Helensandra Lima da.      

                A Família do Tesouro: a monumentalização da família 

Albuquerque Maranhão e a luta pelo poder no Rio Grande do 

Norte (1889-1914) / Helensandra Lima da Costa. – 2013.  

                 131 f.: il. 

                   

                  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. 

Programa de Pós-graduação em História, 2013.              

     Orientador: Prof.
 

Dr. Henrique Alonso de Albuquerque 

Rodrigues        Pereira.         

                          

                  1. Historiografia – Rio Grande do Norte. 2. Urbanização – 

Rio Grande do Norte. 3. Política – Rio Grande do Norte. 4. 

Albuquerque Maranhão. I. Pereira, Henrique Alonso de 

Albuquerque Rodrigues. II. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. III. Título.                                                                               

    

           RN/BSE-CCHLA                                                  CDU 

930(813.2) 

 

 
 
 
 
 



  

HELENSANDRA LIMA DA COSTA 
 
 
 
 
 
 

A Família do Tesouro: a monumentalização da família Albuquerque Maranhão e a luta 

pelo poder no Rio Grande do Norte (1889-1914) 
 

 
 

Dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre no Curso 

de Pós-Graduação em História, Área de Concentração História e Espaços, Linha de 

Pesquisa II: Cultura, Poder e Representações Espaciais, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, pela comissão formada pelos professores: 
 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Henrique Alonso de Albuquerque Rodrigues Pereira 

Departamento de História – CCHLA/UFRN 

(Orientador) 
 

 
 
 

Prof. Dr.Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior 

Departamento de História – CCHLA/UFRN 

(Examinador Interno) 
 

 
 
 

Prof. Dr. Iranilson Buriti de Oliveira 

Unidade Acadêmica de História - UFCG 

(Examinador Externo) 
 

 
 
 

Profa. Drª. Margarida Maria Dias de Oliveira 

Departamento de História – CCHLA/UFRN (Suplente) 

(Examinadora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 

2013 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aos meus amados pais, Sandra e 
Ronaldo e aos meus queridos 
irmãos Richardson e Ronaldo 
Júnior simplesmente por serem os 
melhores irmãos do mundo. 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

 
 

 

Esta, talvez, seja uma das partes mais difíceis de escrever nesta dissertação. Difícil 

pelo risco que corro de deixar de fora todos aqueles que foram, ao longo desses dois anos e 

meio, peças fundamentais nessa árdua caminhada. Desde já, peço desculpa aos que não 

forem citados aqui. Isso não é, de modo algum, indício de que vocês não tenham 

representação significativa em minha trajetória acadêmica. Apenas a memória já não está, 

no final dessa jornada, correspondendo às expectativas. 

Gostaria de começar agradecendo aos meus companheiros de mestrado, d e  

m a n e i r a  g e r a l ,  mas, em especial, aos colegas Pablo Gomes de Miranda, Daniel 

Holanda, Carolino Marcelo, Edilene Gonçalves e Vitória Mônica de Carvalho. Obrigada por 

tornarem meus dias menos angustiantes e minhas tardes mais alegres durante nossos 

primeiros dois semestres de aulas. D e d i c o  u m agradecimento ainda mais especial às 

minhas estimadas colegas Cláudia Medeiros e Josiane Gomes, que gastaram seu precioso e 

apertado tempo me ouvindo, aconselhando e me fazendo acreditar que eu conseguiria 

concluir este projeto. Não posso deixar de citar, ainda, nestas linhas, Ana Larissa 

Cardoso, minha companheira de longas jornadas, desde os tempos de graduação, e que foi 

uma das grandes incentivadoras da retomada das minhas atividades acadêmicas e 

participação da seleção deste mestrado que agora busco concluir. 

Registro também meu agradecimento ao Centro de Educação Integrada Mais – 

CEI Mirassol, em especial a Clícia Maria e Kadidja Cavalcanti, que estiveram ao meu lado 

nessa caminhada, sendo compreensivas quando precisei, em pleno trimestre letivo, deixar 

minhas atividades docentes para concluir essa pós-graduação. 

Não posso deixar de anotar meus agradecimentos aos meus colegas de trabalho do 

jornal Tribuna do Norte, Elzilene, Ronaldo e Leandro, além do diretor de redação, 

Carlos Peixoto, que permitiu minha ausência das atividades laborais, a fim de que pudesse 

finalizar este projeto. 

 

 



 

Agradeço ao Programa de Pós-Graduação em História – PPGH, ao Professor 

Dr. Henrique Alonso, a professora Dra. Flávia de Sá Pedreira e ao Professor Dr. 

Francisco Santiago Júnior, pelas orientações valiosas em minha banca de qualificação. 

Ao professor Santiago, reforço o agradecimento por se disponibilizar em usar o seu pouco 

tempo para ler meus textos, me passando sugestões que foram importantes para o 

desenvolvimento das ideias exploradas aqui. 

Aos meus amados pais, só agradecer não é o bastante para expor o quão feliz me sinto 

em ter o apoio de vocês em toda a minha trajetória educacional. Obrigada por investirem e 

acreditarem em mim, por me apoiarem e fazerem adaptações em nossa rotina familiar, a fim 

de atender uma necessidade que era somente minha. 

Por fim, registro meu agradecimento ao meu cúmplice, Gustavo Nobre; pessoa que me 

acompanha há mais de uma década e que é muito mais que um amor: é meu grande amigo. 

Muito obrigada por apostar em mim, por confiar no meu potencial e me fazer acreditar que 

eu conseguiria finalizar esse projeto iniciado em 2010. Obrigada por não me deixa desistir. 

Finalizo estas palavras reforçando minha gratidão a todos aqueles que, de uma 

forma ou de outra, contribuíram para a construção deste trabalho, além de compreenderem o 

significado que a formação acadêmica tem em minha vida. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onde há poder, ele se exerce. Ninguém é, 
propriamente falando, seu titular; e, no 
entanto, ele sempre se exerce em 
determinada direção, com uns de um lado e 
outros do outro; não se sabe ao certo quem o 
detém; mas se sabe quem não o possui. 

 
 

 

Michel Foucault 



 

 

RESUMO 
 

 
 

O objetivo do presente trabalho é discutir a construção de um processo de monumentalização 

da família Albuquerque Maranhão que se evidenciou tanto na historiografia tradicional norte- 

rio-grandense, representada por Tavares de Lyra, Rocha Pombo e Câmara Cascudo, quanto se 

refletiu nos espaços urbanos da cidade do Natal. Para compreendermos esse processo, 

pretendemos analisar as produções dos autores supracitados, bem como estudos mais recentes, 

buscando perceber ou identificar  neles uma tentativa de vinculação do  nome da família 

Albuquerque Maranhão à história do estado, o que acabou dando visibilidade a esse grupo, 

tornando-os personagens de destaque no cenário da história local, investindo-os de um caráter 

monumental. Além da análise historiográfica, observaremos as modificações da paisagem 

urbana da cidade do Natal no início do século XX orquestradas por membros dessa família, 

que vincularam sua estirpe aos espaços públicos de uma cidade nova e moderna. Por meio 

desse exame, teremos condições de perceber que tais práticas acabaram se revelando como 

palco de disputas políticas entre os Albuquerque Maranhão e os grupos de oposição que 

ansiavam retirá-los tanto do centro das narrativas históricas sobre o Rio Grande do Norte, bem 

como do espaço político do estado, ambiente de domínio exclusivo desse grupo por quase 

vinte anos. 
 

 
 

Palavras-chave: Monumentalização. Albuquerque Maranhão. Historiografia tradicional. 

Espaço. Urbanização. Lutas políticas. 



 

 

ABSTRACT 
 

 
 

The objective of this study is to discuss the process of building a family monumentalization 

Albuquerque Maranhão showed that both the traditional historiography of Rio Grande do 

Norte, represented by Tavares de Lyra, Rocha Pombo e Câmara Cascudo, as reflected in 

urban areas of Natal. To understand this process, we intend to analyze the production of the 

aforementioned authors as well as more recent studies, trying to discern or identify an attempt 

to link them to the family name to the history of Albuquerque Maranhão State, which ended 

up giving visibility to this group, making it the characters featured in the scenario of local 

history, investing them with a monumental character. In addition to historical analysis, we 

observe changes in the urban landscape of the city of Natal in the early twentieth century 

orchestrated by members of this family, which tied his line to public spaces for a new and 

modern city. Through this review, we will be able to realize that such practices turned out to 

be a stage of political disputes between Albuquerque Maranhão and opposition groups who 

were anxious to remove them both from the center of historical narratives on the Rio Grande 

do Norte, as well as the political space of the State environment exclusive domain of this 

group for nearly twenty years. 
 

 
 
 

Keywords: Monumentalization. Albuquerque Maranhão. Traditional historiography. Space. 

Urbanization. Political battles. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 

 
Parecia [Pedro Velho de Albuquerque Maranhão] um indiferente; e, no 
entanto, era um revoltado que se preparava na reflexão e no estudo para 
descer oportunamente à liça, honrando, pela sua ação patriótica, a maneira 
inolvidável de seus antepassados ilustres, [...] figuras máximas da história 

norte-rio-grandense
1
. 

 
 

 
E a prova de que na alma dos norte-rio-grandenses nem o escarmento podia 
mais extinguir sentimentos e tendências [...] está na tocante, quasi religiosa 
veneração com que se cultivou sempre ali a tradição dos heróis sacrificados 

como André de Albuquerque [...] e outros
2
. 

 
 

 
Quem é da raça, sempre caça! Capitaliza na memória as gerações de 

trabalhadores, negociantes, fazendeiros, lavradores, industriais, mentores 

políticos, plantadores de Cidades, homens sem repouso, [...] Os 

Albuquerque Maranhão
3
. 

 
 
 
 

Os trechos acima estão presentes nos trabalhos de Tavares de Lyra, Rocha Pombo 

e Câmara Cascudo, respectivamente. Eles versam sobre uma família que teve grande destaque 

na história e influência na cena política potiguar, especialmente no período de implantação do 

regime republicano e nos anos seguintes: os Albuquerque Maranhão. 

Esses personagens são presença constante nas narrativas dos citados autores e têm 

seus nomes vinculados aos mais importantes processos históricos do estado. Tinham como 

base econômica as atividades ligadas aos setores açucareiro e comercial, além de larga 

tradição de poder no Rio Grande do Norte. Seus nomes estão presentes na história local desde 

a ocupação da capitania e distribuição de sesmarias ao capitão-mor Jerônimo de Albuquerque 

no vale do rio Cunhaú, no início do século XVII, dando origem ao primeiro engenho da 

capitania – Engenho Cunhaú – o que tornou essa família proprietária do principal núcleo 

 
1 

LYRA, Augusto Tavares de. História do Rio Grande do Norte. .ed. Natal: Fundação José Augusto, 1982. p. 

319, grifos meus. 
2 

POMBO, Rocha. História do Estado do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Anuário do Brasil, 1921. p. 455, 

grifos meus. 
3 

CASCUDO. Introdução. Apud PEDROZA, Sylvio Piza. Pensamento e Ação. Natal: Fundação José Augusto, 

1984. In: TORQUATO, Arthur Luís de Oliveira. O plantador de cidades e a criação do espaço moderno: A 

Construção de uma Natal moderna na Administração Sylvio Pedroza (1946 – 1950). Dissertação (Mestrado em 

História) – Departamento de História, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. p. 66, grifos 

meus. 
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econômico açucareiro do Rio Grande do Norte
4
. Os membros da família Maranhão têm ainda 

seus nomes ligados aos processos de fundação da cidade do Natal, à luta contra os holandeses, 

à participação na repressão colonizadora contra a resistência indígena no Sertão, ao 

Movimento de 1817, ao movimento abolicionista e à instauração e consolidação do regime 

republicano no estado. Como podemos ver, a história dos Albuquerque Maranhão está 

vinculada à história do Rio Grande do Norte ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX e 

XX, período durante o qual essa família sempre esteve ocupando postos políticos de destaque. 

Ao consultarmos a historiografia tradicional norte-rio-grandense, representada, 

neste trabalho, por Tavares de Lyra, Rocha Pombo e Câmara Cascudo, percebemos que essa 

família e suas práticas políticas são frequentemente ressaltadas e exaltadas nas obras dos 

respectivos autores
5
. Os Albuquerque Maranhão estão relacionados a várias fases da história 

local e assumem, nesse contexto, um papel “heroico” e preponderante. 

Classificamos os trabalhos dos referidos autores enquanto textos pertencentes à 

historiografia tradicional, visto que a escrita da história do período em que boa parte de suas 

obras foram produzidas (início do século XX), era caracterizada por uma narrativa de 

acontecimentos, fatos  políticos  e de grandes personalidades, fiel a matriz teórico- 

metodológica do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), criado na primeira 

metade do século XIX, conforme veremos mais à frente. 

As narrativas de Tavares de Lyra, Rocha Pombo e Câmara Cascudo são 

importantes para nossa discussão visto que são carregadas das características de produção 

historiográfica predominantes em algumas produções do final do século XIX e início do 

século XX, com narrativas factuais, voltadas para uma história dos grandes homens, além de 

terem os membros da família Albuquerque Maranhão – personagens principais dessa pesquisa 

– como centro de suas histórias. 
 

 

Não é nossa pretensão discutir todos os momentos em que a família Albuquerque 

Maranhão aparece grandiosa nos trabalhos desses estudiosos. O que buscamos é perceber e 

 

4 
MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. 2. ed. rev. Natal: Cooperativa 

Cultural, 2002. 
5 

Segundo João Maurício Gomes Neto, “foi a partir da segunda metade do século XIX que a preocupação em 

construir narrativas que contassem a história do Rio Grande do Norte ganhou força e materializou-se. [...] A 

primeira narrativa de cunho histórico da província, Breve História da Província do Rio Grande do Norte, de 

Manoel Ferreira Nobre, foi publicada em 1877”. No entanto, neste trabalho, não usaremos como texto base de 

nossas discussões o trabalho de Ferreira Nobre, mas apenas aos textos produzidos depois da proclamação da 

República. Para João Maurício Neto, foi “depois da proclamação da República que se notaram exercícios mais 

robustos, com vistas à construção de narrativas históricas para essa espacialidade, no intuito, principalmente, de 

se criar uma tradição republicana”. GOMES NETO, João Maurício. Entre a ausência declarada e a presença 

reclamada: a identidade potiguar em questão. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, 2010. p. 113. 
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discutir o seguinte fato: a construção de um processo de monumentalização desse grupo 

familiar na historiografia tradicional norte-rio-grandense, desencadeada por sua presença 

“grandiosa” nessas obras e a constante exaltação ao papel por ele desempenhado nos 

processos políticos e sociais do estado. No entanto, precisamos perceber, especificamente 

nesse caso, o lugar social
6  

de onde partem esses discursos enaltecedores, que acabaram por 
 

contribuir significativamente para esse processo. Como mostram as citações que abrem esse 

trabalho, eles são incessantemente aventados como heróis, ilustres, figuras máximas da 

história potiguar. 

Utilizamos – e utilizaremos doravante – a expressão monumentalização na 

historiografia, pois enxergamos os trabalhos desses autores como uma forma de memória 

ligada à escrita (um suporte de memória), dentro da perspectiva discutida por Le Goff, para 

quem “todo documento tem em si um caráter de monumento”
7
. Segundo o referido autor, os 

documentos/textos tem a função de armazenamento e registro de informações, tornando 

possível exame posterior. 

 

 
 
 

A escrita tem duas funções principais: "uma é o armazenamento de 
informações, que permite comunicar através do tempo e do espaço, e fornece 
ao homem um processo de [...] memorização e registro"; a outra, "ao 
assegurar a passagem da esfera auditiva à visual", permite "reexaminar, 

reordenar, retificar frases e até palavras isoladas".
8
 

 

 

Além disso, enxergamos esses trabalhos não só como meios de armazenamento de 

informações ou de memorização, mas também como formas de dar visibilidade aos feitos do 

grupo familiar em análise por meio de um discurso de supervalorização ou exaltação aos seus 

membros. O destaque dado aos Albuquerque Maranhão nos textos de Tavares de Lyra, Rocha 

Pombo e Luís da Câmara Cascudo é claramente evidenciado ao fazermos uma leitura de suas 

narrativas, e estas acabaram dando a essa família um caráter monumental, grandioso, central 

ou essencial à história do Rio Grande do Norte. 

 

As práticas políticas, bem como a influência e “grandiosidade” dos Albuquerque 

Maranhão abordadas aqui, estão evidenciadas não só na produção historiográfica local, mas 

 
6 

O termo “lugar social” é utilizado por Michel de Certeau em A Escrita da História. Para Certeau, toda 

produção historiográfica está articulada com um lugar de produção socioeconômico, político e cultual. Em 

função desse lugar social, “instauram-se métodos, se delineia uma topografia de interesses, que os documentos e 

as questões, que lhe serão propostas, se organizam.” Cf. CERTEAU, Michel, A Escrita da História. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1982. p. 56. 
7 

LE GOFF, Jacques.  História e Memória. Campinas: Ed. UNICAMP, 1990. p. 433, grifos meus. 
8 

Ibid., p. 433. 
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refletidas no espaço urbano da cidade do Natal e em seus monumentos edificados. 
 

Ao caminharmos em alguns dos tradicionais bairros da cidade do Natal, como 

Ribeira, Cidade Alta e Petrópolis, por exemplo, podemos constatar que há uma intrínseca 

relação entre os monumentos e edificações existentes em suas praças, prédios, ruas, bustos e 

estátuas e os membros da família Albuquerque Maranhão, que estão imortalizados por meio 

delas. Podemos mencionar o caso dos espaços e monumentos dedicados aos irmãos Pedro 

Velho de Albuquerque Maranhão, Augusto Severo e Alberto Maranhão. A partir de uma 

observação mais aprofundada, desta vez na bibliografia ou nos jornais, vamos nos deparar 

com um novo fato: boa parte dos monumentos e topônimos desses bairros foram idealizados 

ou  executados  durante  o  governo  de  um  membro  dessa  família:  Alberto  Frederico  de 

Albuquerque Maranhão
9
. As reformas realizadas em Natal durante os governos de Alberto 

 

Maranhão acompanharam um momento em que a elite local assimilava o espírito da vida 

moderna, no início do século XX
10

. 

Segundo Itamar de Souza, esse oligarca tinha obstinação em dar destaque aos 

membros da sua família. Citando algumas características básicas do segundo governo Alberto 

Maranhão, Souza nos informa que este “procurou imortalizar os membros ilustres da 

oligarquia” ao colocar seus nomes em praças, ruas e monumentos
11

. As palavras de Itamar de 

Souza são ratificadas quando constatamos que foi durante o segundo governo de Alberto 

Maranhão, no ano de 1909, que o busto de seu irmão Pedro Velho foi inaugurado no então 

Square Pedro Velho (atual Praça das Mães). A Praça Pedro Velho também foi idealizada por 

Alberto Maranhão para receber esse busto que só fora transferido para a aludida praça no ano 

de 1956, durante o governo de Sylvio Piza Pedroza, sobrinho-neto de Pedro Velho
12

. 

Outro irmão do governador Alberto Maranhão imortalizado em monumentos e 

reformas urbanas na cidade foi Augusto Severo. Este ganhou, em maio de 1913, uma praça 

com seu nome e uma estátua de bronze, por ocasião do décimo primeiro aniversário da sua 

morte. Esta praça, chamada anteriormente de Praça da República, já foi um dos mais 

importantes endereços de Natal. Nela encontramos o antigo prédio do Grupo Escolar Augusto 

Severo. Vale salientar que o espaço escolhido para abrigar as homenagens ao Albuquerque 

Maranhão em questão não o foi aleatoriamente. Esse era um dos endereços mais importantes 

da cidade na época: os melhores hotéis, bem como a estação ferroviária, ficavam circunscritos 

 
9 

O governador Alberto Maranhão esteve no poder por duas vezes: de 1900 a 1904 e de 1908 a 1914. 
10 

ARRAIS, Raimundo e outros. O Corpo e a Alma da Cidade: Natal entre 1900 e 1930. Natal: EDUFRN, 2008. 
11 

SOUZA, Itamar de.  A República Velha no Rio Grande do Norte (1889 – 1930). Brasília: Senado Federal, 

1989. p. 129, grifos meus. 
12 

CASCUDO, Luís da Câmara. Vida de Pedro Velho. Natal: Departamento de Imprensa , 1956. 
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nesse logradouro. O porto de Natal fica bem próximo a ela. A então Praça da República - que 

se tornaria Praça Augusto Severo - era o primeiro local visto pelos passageiros que 

desembarcavam em Natal. 

Quanto ao próprio Alberto Maranhão, este criou, em 1912, no município de Nova 

Cruz, um grupo escolar com seu nome, além de já existir na cidade do Natal uma avenida 

homônima. O teatro da cidade, localizado no bairro da Ribeira, se chamava, à época de seu 

governo, Teatro Carlos Gomes. Em 1957, no entanto, o então prefeito de Natal, Djalma 

Maranhão, alterou seu nome para o que conhecemos hoje: Teatro Alberto Maranhão. 

 

Segundo Renato Peixoto, 
 
 

 
As construções que diziam e explicitavam a cidade de Natal passaram, na 

verdade, a articular uma unidade a partir do imaginário que então se 

precisava tornar comum a todos. […] 
 

A Natal republicana, foi construída ao lado da antiga […] e sobre essa nova 
cidade se inscreveram topônimos que espelhavam a manifestação do novo 

imaginário, inscrevendo também sobre ela a organização familiar natalense.
13

 

 
 
 

A implantação do regime republicano (e, consequentemente, a consolidação do 

poder dos Albuquerque Maranhão) acabou por instalar nas elites norte-rio-grandenses um 

desejo de reorganização da cidade, como se esse novo sistema político trouxesse o despertar 

do progresso, tirando o estado da sua posição de “esquecido”. A partir desse discurso, Alberto 

Maranhão remodelou a capital potiguar - símbolo de atraso e falta de ordem - vinculando o 

nome de sua família a uma cidade nova e moderna, alcançando o imaginário popular, dando 

visibilidade aos feitos e aos membros da sua estirpe. 

A edificação de monumentos cívicos e históricos não foi uma prática exclusiva ou 

inaugurada pelos Albuquerque Maranhão. Foi uma constante a partir da segunda metade do 

século XIX e boa parte do século XX, na medida em que a construção da identidade nacional 

exigia a evocação de um passado histórico baseado em feitos e fatos que tinham como 

destaque os "filhos ilustres" da nação, ligados, em sua maioria, aos setores dominantes da 

sociedade. Assim,  por  meio  da  edificação  de  monumentos,  objetivava-se  construir  uma 

"memória da nação".
14

 

 
 

13 
PEIXOTO, Renato Amado. Espacialidades e estratégias de produção identitária no Rio Grande do Norte no 

início do século XX. Revista de História Regional, 2010. p. 190, grifos meus. 
14 

ORIÁ, Ricardo. A História em praça pública: Os monumentos históricos de Fortaleza (1888 – 1929), 2001. p. 

02. Disponível em: 
<http://www.historia.uff.br/primeirosescritos/sites/www.historia.uff.br.primeirosescritos/files/pe07-3.pdf>. Acesso 
em: agosto 2010. 
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Escolhemos os monumentos, topônimos e espaços públicos da cidade do Natal 

como meios de observação desse processo de monumentalização da família Albuquerque 

Maranhão, pois os enxergamos como objetos passíveis não só de observação, mas de análise e 

questionamentos, visto que “para um historiador, tudo pode tornar-se documento. [...] Tudo 

[...] pode ser interrogado por um historiador com a ideia de nele encontrar uma informação 

sobre o passado.
15

 

Neste trabalho,  buscaremos compreender os espaços e monumentos enquanto 
 

mecanismos de consolidação e legitimação de poder utilizados por essa família, objetivando a 

construção e perpetuação de sua memória
16

. Seriam espaços de rememoração onde “enfatiza- 

se o retorno à consciência despertada de um acontecimento reconhecido como tendo ocorrido 

antes do momento em que esta declara tê-lo sentido, percebido, sabido.”
17

 

De acordo com Paulo Knauss, esses monumentos surgem dentro de um contexto 

de construção de uma memória social elaborada em torno de um passado histórico, servindo 

como elemento de identificação e mediação entre os sujeitos e o objeto de conhecimento.
18 

Monumentos e topônimos acabam servindo como objetos de educação cívica, com a 

finalidade de rememoração de determinados feitos históricos realizados por um grupo 

familiar, caracterizando-os como fundadores da cidade ou do estado, instaurando assim uma 

nova era política. 

A grandiosidade dos Albuquerque Maranhão retratada nas páginas da nossa 

historiografia tradicional está também manifesta nesses espaços e monumentos que ganham a 

dimensão do que Pierre Nora chamou de lugar de memória. 

Para o referido autor, os lugares de memória 
 
 

 
São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e 

funcional, simultaneamente. [...] Mesmo um lugar de aparência puramente 

material, [...] só é lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura 

simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, [...] só entra na categoria 

se for objeto de um ritual. Mesmo um minuto de silêncio [...] é ao mesmo 

tempo um corte material de uma unidade temporal e serve, periodicamente, 

para uma chamada concentrada de lembrança. Os três aspectos coexistem 

sempre  [...].  É  material  por  seu  conteúdo  demográfico;  funcional  por 
 
 
 

RICOUER, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Editora Unicamp, 2007. p. 189. 
15 

Cf. BACZKO, Bronislaw. A Imaginação Social. In: Leach, Edmund ET Alii. Antropos-Homem. Lisboa: 

Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985. 
16 

RICOEUR, Paul. Op. cit., p. 73. 
17 

KNAUSS, Paulo. O descobrimento do Brasil em escultura: imagens do civismo. In: Projeto História. São 

Paulo, PUC/SP, nº 20, pp. 175-192, abril de 2000. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


17  
 
 

 

hipótese, pois garante, ao mesmo tempo, a cristalização da lembrança e sua 
transmissão; mas simbólica por definição visto que caracteriza por um 
acontecimento ou uma experiência vividos por um pequeno número uma 

maioria que deles não participou.
19

 

 
 

Esses espaços e monumentos ganham a dimensão de lugares de memória 

justamente por preencherem os requisitos estabelecidos por Nora: são investidos de uma aura 

simbólica, funcional e material ao mesmo tempo. 

Os monumentos não possuem apenas fins estéticos, são dotados de sentido 

político e devem ser entendidos tanto como representações materiais que integram a paisagem 

construída, como textos de fácil leitura que transmitem mensagens simbólicas. Segundo 

Simon Schama, devemos entender essa paisagem construída como uma produção intelectual 

humana e, mesmo as que “parecem mais livres de nossa cultura, a um exame mais atento, 

pode revelar-se como seu produto”.
20 

Dessa forma, a paisagem – e os monumentos e espaços 
 

públicos que a compõem – pode ser conscientemente concebida a fim de expressar virtudes e 

ideias de uma comunidade social ou política.
21

 

Assim, a partir da observação do discurso de modernização vigente no final do 

século XIX e início do século XX – associando esse contexto à espacialização e 

monumentalização promovidas durante os governos de Alberto Maranhão – pode-se concluir 

que suas preocupações voltaram-se para o domínio de um novo espaço, o visível, de leitura 

mais fácil, alcançando o imaginário popular, chegando aos seus corações, não ficando restrito 

ao campo dos discursos, com seu alcance reduzido a uma parcela mínima da população. 

Segundo Carvalho, 
 
 

 
É por meio do imaginário que se pode atingir não só a cabeça mas, de modo 
especial, o coração, isto é, as aspirações, os medos e as esperanças de um 
povo. É nele que as sociedades definem suas identidades e objetos, definem 

seus inimigos, organizam seu passado, presente e futuro.
22

 

 
 
 

No caso específico do Rio Grande do Norte, o interesse pelo domínio do 

imaginário e, consequentemente, a sua manipulação, podem ser notados desde a produção 

historiográfica tradicional até as edificações erguidas na capital. Falando sobre as condições 

 
18 

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. In: Projeto História. São Paulo, nº 10, p. 

7-28, dez. 1993. p.21-22. 
19 

SCHAMA, Simon. Paisagem e Memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 20. 
20 

Ibid., p. 26. 
21 

CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990. p. 10. 
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de produção das construções espaciais identitárias no Rio Grande do Norte, Peixoto nos 

informa que essas devem ser entendidas enquanto esforços 

 

 
 

Que fizeram parte de uma estratégia destinada a consolidar o poder de uma 
'organização familiar' nova que enraizou seus interesses no aparelho do 
Estado apenas a partir das condições tornadas possíveis pelo advento da 

República.
23

 

 

 
Além das transformações nos espaços urbanos da cidade, orquestrada pelos 

membros dessa família no auge de seu domínio, a história local passou a ser produzida 

diretamente por pessoas ligada a organização familiar que dominava o poder em terras 

potiguares desde a fundação do regime republicano no estado, legitimando assim seus 

arranjos políticos. Isso fica claro, por exemplo, quando constatamos que foi um membro da 

família Albuquerque Maranhão – Augusto Tavares de Lyra – que se tornou o “primeiro 

historiador do Rio Grande do Norte”
24

, e aqueles que lhe sucederam acabaram por receber sua 
 

influência, repetindo temas e interesses defendidos por ele.
25

 
 

Falando sobre o processo de monumentalização intelectual de Câmara Cascudo, 

Francisco Firmino Sales Neto assevera que, em muitos casos, 

 

 
 

O lugar social de onde os estudos são oriundos, uma rede afetiva de 
amizade, justifica o tom laudatório dessas narrativas [...] e a pouca isenção 
nelas presente.  [...] São estudos [...] desenvolvidos por [...] amigos 
particulares e que, por isso, escreveram a partir dessa relação de 

intimidade
26

. 

 
Dessa forma, será fundamental, ao logo desse trabalho, observarmos quem foram 

esses escritores da história “oficial” do estado e o que teria conduzido suas escritas, 

percebendo como estas acabaram servindo até mesmo como palco de disputas políticas. 

Conforme destacado anteriormente, Augusto Tavares de Lyra foi o primeiro a 

produzir e publicar “oficialmente” uma história do Rio Grande do Norte, em 1921. Tavares de 

Lyra era genro de Pedro Velho e um dos governadores do Rio Grande do Norte no auge do 

domínio da família Maranhão. Ao longo de seu trabalho, Lyra destaca os feitos da família 

Albuquerque Maranhão, descrevendo-os como peças chave da história local,  verdadeiros 

 

22 
PEIXOTO, Renato Amado. Espacialidades e estratégias de produção identitária no Rio Grande do Norte no 

início do século XX. p. 169. 
23 

Para retomar a discussão sobre as primeiras produções sobre a história do Rio Grande do Norte, ver a nota 5. 
24 

PEIXOTO, Renato Amado. Op. cit. 
25 

SALES NETO, Francisco Firmino. Luís Natal ou Câmara Cascudo: O autor da cidade e o espaço como 

autoria. p. 19, grifos meus. 
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heróis que mereceriam ser referenciados pela posteridade. As histórias do estado e dessa 

família praticamente se confundem em seu trabalho. 

Logo após a publicação do livro de Tavares de Lyra, foi a vez do paranaense 

Rocha Pombo escrever História do Estado do Rio Grande do Norte, em 1922. Em seu 

trabalho, Rocha Pombo também trata os Albuquerque Maranhão com palavras elogiosas e 

enaltecedoras. Descreve-os como homens de grandes qualidades políticas. No entanto, com 

uma diferença em relação ao primeiro autor: na sua narrativa, “os Albuquerque Maranhão 

deixam de ocupar, [...], o papel destacado que desempenhavam na escritura de Tavares de 

Lyra, para emergir, então, a figura do sertanejo e, por conseguinte, do sertão.”
27  

Esse fato é 
 

um ponto destacado e bastante revelador da nossa pesquisa, a qual trata do lugar social de 

onde parte a fala desse autor e revela uma disputa política fundamental. Essas ideias serão 

retomadas e discutidas ao longo dos capítulos. 

Para fechar a tríade historiográfica que se esforçou em exaltar os Albuquerque 

Maranhão, analisaremos Câmara Cascudo. Este talvez tenha sido o mais empenhado nessa 

tarefa. Cascudo, além de ter produzido a sua história do Rio Grande do Norte em 1955, possui 

obras dedicadas exclusivamente aos Albuquerque Maranhão ou a membros isolados desse 

grupo familiar, como é o caso de Pedro Velho de Albuquerque Maranhão (Antologia de Pedro 

Velho e Vida de Pedro Velho). Câmara Cascudo também escreveu História da República no 

Rio Grande do Norte, publicado em 1965, onde Pedro Velho aparece como figura central da 

narrativa, o grande herói republicano norte-rio-grandense. A família de Câmara Cascudo tinha 

uma relação bastante achegada com os Albuquerque Maranhão. Isso talvez justifique seu 

empenho em enaltecer essa família e revela a necessidade de darmos detida atenção ao lugar 

social de onde partem esses discursos. 

Uma informação sobre essas produções historiográficas se faz necessária e é 

bastante reveladora no que se refere às estratégias e disputas políticas que serão tratadas nesse 

trabalho: esses textos se enquadram num momento político delicado para os Albuquerque 

Maranhão. Na época em que essas obras foram escritas, a família Maranhão começava a 

sentir fortes abalos na sua poderosa estrutura de domínio político no Rio Grande do Norte. 

Dessa forma, veremos que, de acordo com seu momento político, essa família se utilizou de 

estratégias distintas na tentativa de consolidação e reafirmação de seu poder. 

Destarte, ao analisarmos os discursos que construíram essa imagem grandiosa, 

heroica e fundamental dos Albuquerque Maranhão no Rio Grande do Norte, bem como os 

 

26 
GOMES NETO. João Maurício. Entre a ausência declarada e a presença reclamada: a identidade potiguar 
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monumentos, ruas, praças e instituições existentes na cidade que estão vinculados ao nome 

dessa família, estaremos ao mesmo tempo pensando e discutindo os espaços urbanos da 

cidade do Natal e consequentemente sua monumentalização na toponímia da cidade e na 

historiografia tradicional norte-rio-grandense. 

Diante dessas considerações, propomos discutir nesse trabalho as seguintes 

questões: em que sentido esses discursos historiográficos enaltecedores contribuíram para o 

processo de monumentalização dessa família? De que forma os espaços e monumentos foram 

utilizados e como contribuíram também para esse processo? Quais foram os espaços 

escolhidos por essa família para imprimir na cidade sua marca e seu nome? Por fim, podemos 

dizer que esse processo de monumentalização tem relação com a acirrada disputa política 

sobre os lugares de memória e pela centralidade na história e na cena política do estado? 

Para alcançarmos as respostas a essas questões, pretendemos compreender as 

estratégias de monumentalização utilizadas, bem assim as variáveis que garantiram a 

determinados membros mais destaque que outros e, finalmente, o contexto sociopolítico em 

torno do qual gravitam os acontecimentos objeto do presente estudo. Buscaremos localizar e 

analisar, ainda, as possíveis disputas entre a família Albuquerque Maranhão e grupos de 

oposição que tenham se evidenciado nessas produções ou em outros espaços durante a luta 

pela ocupação do poder estadual. 

As fontes selecionadas para uma abordagem e discussão adequada da problemática 

formulada e do tema proposto neste trabalho foram alguns periódicos que circulavam na cidade do 

Natal ou em outros municípios potiguares nos séculos XIX e XX, em especial, os jornais de 

grupos oposicionistas, já que estes estão carregados com duras críticas às práticas políticas 

dos Albuquerque Maranhão, evidenciando um forte desejo pelo domínio do poder no Rio 

Grande do Norte: os jornais Rio Grande do Norte (1890-1896), O Macauense (1886-1889) e 

o Diário do Natal, inicialmente chamado O Nortista, fundado em 1892 pelo professor Elias 

Souto – responsável por larga oposição à família Maranhão. Os periódicos foram escolhidos 

devido a sua importância como peças chaves para a localização de críticas, denúncias e 

acusações feitas pela oposição aos Albuquerque Maranhão, dando evidências de possíveis 

disputas políticas em suas páginas. Dessa maneira, a análise discursiva dos grupos políticos 

ligados à oposição é fundamental para a compreensão dos mecanismos de legitimação de 

poder utilizado pelos Albuquerque Maranhão, representada pela construção de uma memória 

familiar, que acabou moldando também os espaços da cidade do Natal. 

Nessa perspectiva, este trabalho desenvolve a análise de discurso inserida na 

hipótese discutida por Foucault em A ordem do discurso, no qual afirma que o discurso está 
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vinculado ao desejo e o poder. “O discurso não é simplesmente o que manifesta [...] o desejo; 

é também aquilo que é objeto de desejo [...]. O discurso não é simplesmente aquilo que traduz 

as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo pelo qual e como se luta, é o próprio poder 

de que procuramos assenhorear-nos”.
28 

Dessa forma, entendemos que ao observarmos os 

discursos e/ou práticas políticas dos Albuquerque Maranhão, dos grupos oposicionistas e até 

mesmo das produções historiográficas de Tavares de Lyra, Rocha Pombo e Câmara Cascudo, 

poderemos enxergar muito mais do que falas e textos despretensiosos, mas encontraremos 

palavras e gestos que tinham objetivos e públicos específicos e que serviram como 

ferramentas para legitimar poderes, objeto de desejo dos grupos que desejavam dominar a 

cena política estadual. A utilização da análise de discurso como método de pesquisa proposto 

nesse trabalho objetiva também compreender o “discurso como um objeto cultural, produzido 

a partir de certas condicionantes históricas”
29

, haja vista que os discursos são construções 
 

sociais, capazes de nos informa sobre seu contexto de produção e sobre seus produtores. 
 

Como forma de complemento de apreciação às fontes acima citadas, pretendemos 

analisar – além de produções historiográficas recentes sobre a história do Rio Grande do 

Norte – os textos da historiografia tradicional, representada nesse trabalho por Augusto 

Tavares de Lyra, Rocha Pombo e Câmara Cascudo, isso porque, como já abordado, a história 

local passou a ser produzida por sujeitos ligados à organização familiar dominante no estado 

por mais de vinte anos. Consultando essa produção, poderemos identificar, por meio dos 

discursos e práticas promovidas por esse grupo familiar, os procedimentos percorridos
30 

ou as 
 

estratégias utilizadas por eles com a finalidade de consolidar o seu poder através da 

dominação do espaço imaginário, refletido também no espaço urbano da cidade do Natal. 

Servirão ainda como fontes para a nossa discussão, imagens de membros da 

família Albuquerque Maranhão, que nos ajudarão a visualizar as descrições engrandecedoras 

que aparecem nos textos de Lyra, Pombo e Cascudo, imagens da cidade do Natal à época do 

domínio da família Albuquerque Maranhão, que servirão como auxílio para compreendermos 

as reformas urbanas desenvolvidas na cidade durante a administração dessa família e que 

foram importantes para o seu processo de monumentalização, bem como alguns trabalhos 

produzidos pelos alunos do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) que abordam a 

temática da História do Rio Grande do Norte, e que se preocuparam com a análise dos textos 

dos  referidos  autores,  sendo  de  grande  valia  para  ajudar-nos  na  compreensão  de  suas 

 

 

27 
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 12. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2005.  p. 8. 

28 
FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. 14. ed. São Paulo: Contexto, 2006. p. 10. 
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estratégias discursivas. 
 

Assim, o trabalho foi estruturado em três partes: no primeiro capítulo, 

pretendemos analisar a historiografia tradicional norte-rio-grandense, buscando perceber ou 

identificar nela uma tentativa de vinculação do nome dessa família à história do estado, por 

meio de um discurso enaltecedor que acabou contribuindo para o que chamaremos aqui de 

monumentalização desse grupo familiar nas obras de Tavares de Lyra, Rocha Pombo e 

Câmara Cascudo. Consultando essas produções, poderemos enxergar tanto como se deu a 

construção discursiva do processo de monumentalização dessa família, bem como poderemos 

identificar os discursos que buscaram reafirmar a influencia dessa família no Rio Grande do 

Norte. É fundamental analisarmos esses constructos discursivos, visto que estes nos ajudarão 

a entender e perceber a tentativa de perpetuação de uma memória familiar, com o objetivo de 

fortalecer e justificar o poder de um grupo que esteve no poder por mais de duas décadas. 

No segundo, temos por objetivo analisar as modificações e as reformas urbanas da 

cidade do Natal organizadas por esse grupo familiar que formava a elite local e que esteve no 

poder por mais de vinte anos. Por meio dessa análise, buscaremos discutir a ideia de 

monumentalização dessa família, já que essas reformas alteraram, em parte, a fisionomia da 

cidade, atrelando o nome dos Albuquerque Maranhão a uma cidade adequada aos padrões de 

modernidade vigentes, o que acabou contribuindo para dar a essa família um caráter 

monumental, em um momento político crucial, no qual se buscava a consolidação de seu 

poder e influencia e a legitimação de suas ações. Pretendemos enxergar as modificações do 

meio  urbano  como  construções  humanas  formadoras  de  uma  paisagem  que  pode  ser 

modificada, como se as práticas e os jogos de interesses humanos, ajudassem a compô-la.
31

 
 

Por fim, no terceiro capítulo pretendemos analisar essas estratégias de 

monumentalização - que se modificaram ao longo da trajetória política dos Albuquerque 

Maranhão – entendendo-as como táticas de consolidação e legitimação de um poder até então 

monopolizado por esse grupo familiar, mas que sofreu abalos na primeira década do século 

XX. 

Procuraremos observar as estratégias dos novos grupos políticos que despontaram na 

cena política estadual nesse instante e que acabaram gerando um quadro de intensas disputas 

pelo controle do poder político no Rio Grande do Norte, sendo a monumentalização da 

família Maranhão – na historiografia ou no momento da modernização e remodelação da 

cidade do Natal – uma arma largamente utilizada para em determinado momento legitimar um 
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novo poder instituído ou para, em outro, solidificar as bases de uma estrutura de poder que se 

via cada vez mais ameaçada por essas forças oposicionistas, que pleiteavam o  posto de 

comando do estado do Rio Grande do Norte e persistiam em constituir uma imagem declinada 

de seus antagonistas, na tentativa de invalidar seu poder e legitimidade. 

Em sua completude, o trabalho buscará mostrar que, tanto na historiografia quanto 

nos espaços e monumentos, podemos perceber a tentativa de perpetuação de uma memória 

familiar, objetivando fortalecer e justificar seu poder, tornando-os assim, senhores da 

memória norte-rio-grandense. Os membros dessa organização familiar, que em um primeiro 

momento se tornam monumentais no campo visual por meio das reformas urbanas e dos 

monumentos instalados na cidade, utilizaram-se desses artifícios para imprimir na cidade sua 

marca e seu nome, imortalizando-se, espacializando-se e monumentalizando-se nas novas 

construções e transformações que a paisagem da cidade sofria, atendendo aos anseios vigentes 

à época de seu domínio. Num segundo momento, eles se tornam monumentais na 

historiografia, período que essa família começa a sentir abalos em suas estruturas de poder e 

que agora busca consolidar e reafirmar seu domínio e força que foram repetidas vezes 

retratados ao longo das páginas da história do Rio Grande do Norte. Reforçamos ainda que 

não foi objetivo dessa pesquisa esgotar as discussões sobre o tema, antes ansiamos que esta 

sirva para inspirar novos trabalhos ou pesquisas que envolvam esse grupo familiar que teve 

grande participação na história e na política do Rio Grande do Norte. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


24  
 
 
 

 

CAPÍTULO 1 
 
 

MEMÓRIA ARQUIVADA: A MONUMENTALIZAÇÃO DA FAMÍLIA 

ALBUQUERQUE MARANHÃO E A HISTORIOGRAFIA TRADICIONAL NORTE- 

RIO-GRANDENSE 
 

 
 

[...] A historiografia é inicialmente memória arquivada e [...] todas as 
operações cognitivas ulteriores recolhidas pela epistemologia do 
conhecimento histórico procedem desse primeiro gesto de arquivamento 

[...]
32

. 
 
 

 
A historiografia pode, portanto, vir a funcionar como um agente 
constituinte e legitimador de memórias e tradições que as antecedem e 
também as sucedem. A partir da historiografia, memórias se oficializam e, 

por conseguinte, se recriam e ressignificam
33

. 
 
 

 
É Claro que não temos ainda [...] propriamente história. Por enquanto vai 
tudo em elaboração, e só mais tarde a história há de fazer-se. [...] O que nos 
cumpre fazer aqui, portanto, é registrar, segundo o nosso critério, os factos 

de mais importância que sirvam amanhã como documentação para o 

historiador do futuro
34

. 
 
 

 
A pretensão desse capítulo é analisar a monumentalização da família Albuquerque 

Maranhão por meio do discurso enaltecedor dirigido a eles presente na historiografia 

tradicional norte-rio-grandense, precisamente nos trabalhos de Tavares de Lyra, Rocha 

Pombo e Câmara Cascudo. Esses discursos não só contribuíram para dar um caráter 

monumental a essa família, como foram especialmente significativos para fortalecer e afirmar 

a  influência  desse  grupo  familiar  no  Rio  Grande  do  Norte,  oficializando,  recriando  e 

resignificando as memórias dessa categoria e, consequentemente, legitimando seu poder
35

. 
 

 

No entanto, antes de abordarmos os trabalhos desses historiadores para 

analisarmos a forma como eles retratam os Albuquerque Maranhão ao longo de suas páginas, 
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precisamos saber qual era a proposta discursiva existente no momento da escritura, do 

arquivamento da memória e da história sobre o Rio Grande do Norte, além de levar em conta 

o momento de elaboração das obras e seus produtores, seus lugares de fala, já que 

 
 

 
São indivíduos  que se lembram enquanto  membros  do  grupo. [...] Cada 
memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que esse 
ponto de vista muda segundo o lugar que nele ocupo e que, por sua vez, esse 

lugar muda segundo as relações que mantenho com outros meios.
36

 

 
 

 
Foram indivíduos, enquanto membros ligados à um grupo dominante, que 

contribuíram para construir nossa história regional por meio de discursos que acabaram 

compondo um texto que caracterizariam a memória coletiva
37

, a memória norte-rio- 

grandense. As falas desses autores exprimem “o poder da sociedade do passado sobre a 

memória e o futuro.”
38 

Esses discursos são suporte de memória
39

, lugares funcionais, que 

garantem “[...] a cristalização da lembrança e sua transmissão”
40  

através de produções que 

acabaram se tornando as histórias oficiais do estado, constituindo e legitimando tradições
41 

e 
 

memórias. 
 

 

A partir de 1838, ainda durante o período do Império, o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB) foi criado destinado a escrever uma história do Brasil
42

. O 

estatuto do IHGB incentivava a criação de institutos históricos nas províncias, de modo que 

enviassem para o Rio de Janeiro, de forma organizada, as informações sobre as diversas 
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regiões do Brasil. Com a instauração do regime republicano e a implantação do federalismo 

no país, novas perspectivas surgiram para a historiografia do IHGB. As histórias estaduais 

ganharam vigor, em decorrência da importância dada as unidades da federação. 

 

 
A criação do IHGB em 1838 reflete, assim, o processo de formação e 

consolidação do estado nacional brasileiro, no qual os ‘letrados’ vinculados 

àquela instituição seriam responsáveis pela escrita da história do Brasil, de 

maneira a explicar sua gênese e conferir vida e sentido a uma epopeia que 

primasse pela homogeneidade, pelos traços comuns que pudessem unir todos 

os indivíduos sob a alcunha de brasileiros, ‘esquecendo’ certos conflitos e 

singularidades que comprometessem o conjunto, a unidade da obra. 
 

[...] 
 

É nesse contexto que estariam inclusos os Institutos Históricos e Geográficos 

provinciais/estaduais, responsáveis por coletar dados, informações e 

documentos que enriquecessem e dessem unidade à obra nacional, de 

maneira que a soma das partes resultasse num todo coerente. 
 

[...] 
 

No enfrentamento da questão nacional, buscou-se elucidar as especificidades 
de cada localidade, com vistas a apresentar como cada ente federativo da 

república recém instituída contribuiria para à formação da brasilidade
43

. 
 
 

 
O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN) foi fundado 

em 29 de março de 1902, no contexto da consolidação do regime republicano no estado, 

compondo a rede de Institutos Históricos que se tornaram importantes para as antigas 

províncias exporem suas especificidades e que tinham como fim, segundo seus estatutos, 

“Colligir, methodizar, archivar e publicar documentos e as tradições, que lhe for possível 

obter, pertencer á história, geografia, arqueologia e etnografia, principalmente do Estado, e á 

língua de seus indígenas, desde a época do descobrimento do Brasil.”
44

 
 

Já no final do século XIX, ou seja, antes da fundação dessa instituição no Rio 

Grande do Norte, era possível encontrar trabalhos que denotavam uma preocupação em 

definir uma identidade norte-rio-grandense por meio de trabalhos como os de Manoel Ferreira 

Nobre – Breve notícia sobre a província do Rio Grande do Norte, o Almanak do Rio Grande 

do  Norte  ou  Revista  do  Rio  Grande  do  Norte,  organizada  pela  biblioteca  do  Gremio 

 

 
42 
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Polymathico
45

. 
 

Conforme João Maurício Neto, 
 
 

 
Foi a partir da segunda metade do século XIX que a preocupação em 

construir narrativas que contassem a história do Rio Grande do Norte ganhou 

força e materializou-se. [...] A primeira narrativa de cunho histórico da 

província, Breve História da Província do Rio Grande do Norte, de Manoel 

Ferreira Nobre, foi publicada em 1877. 
 

[...] 
 

Foi depois da proclamação da República que se notaram exercícios mais 
robustos, com vistas à construção de narrativas históricas para essa 
espacialidade, no intuito, principalmente, de se criar uma tradição 

republicana.
46

 

 
 

 
Nesse contexto de construção da historiografia norte-rio-grandense, observamos a 

necessidade de definir a identidade do estado, algo que parece ter sido comum às 

províncias/estados na transição da Monarquia para a República. No caso do Rio Grande do 

Norte, definir essa identidade implicava provar que mesmo tendo sido preterido durante todo 

o regime imperial, o estado era detentor de aspectos positivos.
47

 
 

Mesmo com esses trabalhos propondo o desenvolvimento de uma historiografia norte- 

rio-grandense, o que impulsionou a fundação do Instituto não foi apenas o interesse pela 

história do estado, mas sim um litígio que colocara em risco os limites territoriais do Rio 

Grande do Norte. Foi a “Questão de Grossos”
48 

que fez o Rio Grande do Norte perceber a 

importância e o significado da instalação de uma instituição voltada aos estudos históricos 

[...]”.
49 

Era necessário, dessa forma, dar ao Rio Grande do Norte uma história mais robusta e 

periodizada. 

 

 
 

Podemos verificar nos primeiros números da revista do IHGRN uma 

proposta clara de efetivar uma história norte-rio-grandense apta a apresentar 

o processo de constituição geográfica do território do Rio Grande do Norte 

ao longo do tempo e, com isso, resolver algumas questões fronteiriças com o 

estado do Ceará. 

 
44 

MENEZES, Karla. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte entre 1902 e 1907. p.. 15. 
45 
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[...] 
 

A princípio, essa postura mais interessada em fornecer subsídios históricos 
para uma disputa territorial restringiu a publicação de fontes na revista do 
IHGRN à divulgação de documentos acerca das fronteiras limítrofes entre o 
Rio Grande do Norte e o Ceará. Fazendo uso de informações históricas, o 
Instituto pautou seus esforços iniciais na ênfase de aspectos de ordem 

geográfica [...]
50

. 
 

 
 

O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte era composto por 

personalidades das mais diversas áreas como política, educação e magistratura, além dos 

setores administrativos do estado, ou seja, membros que representavam a elite intelectual e 

política local. Podemos dizer, dessa maneira, que o Instituto era um espaço de reunião de 

forças atuantes na sociedade e uma das principais instâncias de produção de saber histórico no 

país. “Seguindo inevitavelmente a tradição historiográfica nacional ou mesmo europeia, 

através de seu instituto histórico, o Rio Grande do Norte teria bacharéis como seus primeiros 

historiógrafos.”
51

. 
 

O IHGRN iniciou sua atuação num momento histórico de transição política no 

país, a implantação do regime republicano. Nesse contexto, a instituição, por meio de seus 

integrantes, além de realçar a necessidade de se contar as histórias de seus entes federativos, 

propalava um discurso de exaltação, de destaque aos heróis, de patriotismo, democracia, 

modernidade e progresso advindos com o novo regime. Seria a República que iria livrar o 

povo do “cativeiro” e “atraso” do Império. 

 
 

 
[...] É essa afinidade com o regime republicano [...] que está subjacente a 
atuação daquela instituição como um todo. Seja em seus discursos, na forma 
como evoca e seleciona seus heróis, tanto na historiografia como nos eventos 
que promove, é o fato de “viver uma democracia” que parece inspirar os que 

fazem o Instituto [...].
52

 

 
 

 
Dessa maneira, a consolidação do regime republicano no estado coincide com o 

momento de implantação de um órgão que seria responsável pela construção e guarda da 

história e memória potiguar. Foi no contexto da implantação da República em terras 

potiguares que os integrantes do IHGRN atuaram e produziram a história local, dando 

destaque aos personagens tidos como centrais nesse processo de transição política no estado e 
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em toda a narrativa da história do Rio Grande do Norte. 
 

Podemos dizer que, de forma geral, a escrita da História praticada pelo Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte é caracterizada por uma narrativa factual, 

rodeada por seus heróis e seus grandes feitos, sem preocupar-se com uma problematização 

mais aprofundada ou crítica dos fatos e documentos. De acordo com Denise Mattos Monteiro 

 
 

 
A historiografia norte-rio-gandense [...] permaneceu fiel a uma matriz teórica 
cuja origem remonta à primeira metade do século XIX, quando foi criado o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) [...]. 

Nessa instituição, [...] foram reunidos membros da elite letrada do Império, 
encarregados de produzir uma história para e sobre a nova nação, produção 
essa imprescindível para a construção da identidade nacional que se buscava. 
[...] Como consequência, a historiografia brasileira, através de décadas, seria 
marcada por uma leitura histórica do Brasil fundada em valores 

profundamente elitistas e conservadores, por sua origem.
53

 

 
 
 

Na historiografia tradicional norte-rio-grandense, não existe a preocupação em 

discutir os fatos históricos a partir de reflexões ou  questionamentos das demandas que 

contribuíram para os acontecimentos abordados em suas páginas, bem como os seus possíveis 

impactos e consequências sobre a sociedade de então. Em seus trabalhos sobre a história do 

Rio Grande do Norte, os historiadores tradicionais tratam, por exemplo, a fundação da 

capitania e da cidade do Natal ou  o movimento  republicano potiguar como um grande 

acontecimento, realizado pelos grandes homens. São justamente essas características de 

exaltação de feitos, fatos e personagens que buscaremos detectar nas obras de Tavares de 

Lyra, Rocha Pombo e Câmara Cascudo, ao tratarem sobre a família Albuquerque Maranhão. 

No entanto, nesse momento, uma questão é válida: se as fundações do IHGB e do 

IHGRN se deram em 1838 e 1902, respectivamente, e as obras de Tavares de Lyra, Rocha 

Pombo e Câmara Cascudo postas em análise nesse trabalho, foram escritas somente a partir da 

década de 1920, como podemos afirmar então que esses trabalhos foram produzidos dentro da 

perspectiva dessas Instituições? 

Para respondermos essa pergunta, precisamos pensar de onde partia a fala desses 

escritores. A investigação do processo de monumentalização da família Albuquerque 

Maranhão e sua emergência como figuras fundamentais para a história e para a política do Rio 

Grande do Norte que aparece na historiografia tradicional, precisa ser feita pela análise dos 

 

 
52 

MONTEIRO, Denise Mattos. Prefácio. In: MACÊDO, Muirakytan K. de. A penúltima versão do Seridó: uma 

história do regionalismo seridoense. Natal; Campina Grande: EDUFRN; EDUFPB, 2012. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


30  
 
 

 

lugares ocupados por aqueles que constroem esses discursos. É relevante salientar que, as 

histórias do Rio Grande do Norte discutidas aqui, foram produzidas por pessoas ligadas 

diretamente ao IHGB ou ao IHGRN, à família Albuquerque Maranhão ou à contendas 

políticas do estado que envolviam essa família. 

Augusto Tavares de Lyra era genro de Pedro Velho de Albuquerque Maranhão 

(figura central do processo de implantação do regime republicano no estado, sobre o qual 

falaremos nas páginas adiante) e foi governador do Rio grande do Norte de 1904 a 1906. 

Ocupou também os cargos de Deputado Estadual, Ministro da Justiça e Negócios Interiores, 

Ministro Interino da Fazenda, Ministro de Viação e Obras Públicas, Ministro e Presidente do 

Tribunal de Contas da União, Senador da República e Deputado Federal. Segundo Carlos 

Tavares de Lyra, “Tavares de Lyra é um desses raros exemplos de feliz e fecunda aliança entre 

o exercício da atividade política e devotamento ao trabalho intelectual.”
54

 

 
 

 
Do ponto de vista político, o seu governo foi muito duro. Para silenciar a 

oposição, sua política destruiu, na mesma madrugada, as tipografias dos 

jornais Diário do Natal e Gazeta do Comércio. Além disso, a polícia surrou 

16 adversários, entre os quais o então acadêmico Georgino Avelino, que 

depois chegou a ser Senador da República. 
 

[...] 
 

Ele era, além de político, um grande intelectual. Escreveu vários livros 
deixando uma bibliografia em torno de cinquenta trabalhos publicados, entre 
os quais se destacam importantes obras de História, como a História do Rio 

Grande do Norte, considerada seu carro-chefe.
55

. 
 
 

 
Tavares de Lyra era um intelectual e político aliado aos grupos dominantes da 

sociedade norte-rio-grandense. Lyra produzia sua História do Rio Grande do Norte enquanto 

membro do Instituto Histórico, já que foi sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico 

do Rio  Grande do Norte,  além de  membro  dos Institutos Históricos do  Ceará, Paraíba, 

Pernambuco  e Sergipe
56

.  Dessa  maneira, Tavares  de Lyra tinha autoridade para estudar, 
 

produzir e fornecer explicações para a história da região, sobre a gênese do Rio Grande do 

Norte. 

Confirmando que História do Rio Grande do Norte de Tavares de Lyra foi escrita 

dentro da perspectiva da Instituição norte-rio-grandense, a Revista do Instituto Histórico e 
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Geográfico, em edição especial dedicada ao Historiador, concluiu, comparando-a à produção 

de Rocha Pombo: “a História de Tavares de Lyra é mais nossa, mais estadual, mais local.”
57 

Essa simples declaração pode ser muito reveladora: manifesta a perspectiva teórico- 

metodológica dessa Instituição e sua preocupação em produzir uma história estadual/regional, 

seguindo as diretrizes do IHGB, a fim de se construir uma identidade norte-rio-grandense, ao 

realçar suas especificidades. A partir desses discursos, essa nova composição da 

historiografia, oficializava, recriava e ressignificava a história do Rio Grande do Norte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 1 Augusto Tavares de Lyra 

Foto: Acervo Anderson Tavares 
 
 
 
 

O paranaense Francisco José da Rocha Pombo escreveu, em 1922, História do 

Estado do Rio Grande do Norte – uma edição publicada em comemoração ao centenário da 

Independência do Brasil. Rocha Pombo, como é mais conhecido, era um intelectual, membro 

da Academia Brasileira de Letras e sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ligado 

às questões políticas da sociedade na qual estava inserido. Foi professor, poeta, historiador e 

jornalista, fundou e dirigiu um periódico intitulado "O Povo", no qual fez campanhas 

abolicionista e republicana, além de ter sido eleito deputado provincial em 1886. No ano de 

1900, Rocha Pombo se tornou sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro58. 
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Imagem 2 Rocha Pombo 

Foto: Acervo Academia Brasileira de Letras 
 
 

Segundo o próprio  autor, História do Estado do Rio Grande do Norte foi o 

primeiro livro de história regional escrito por ele
59

. No prefácio da obra, Rocha Pombo afirma 

repetidas vezes a importância do seu trabalho, a sua consciência e disposição de estar 

escrevendo uma obra desse gênero: “servir ao nosso Estado é nada menos que servir também 

aos demais Estados que compõem a Federação.[...] O sentimento da terra não é menos que 

uma forma do culto à pátria.”
60 

Ele continua: 

 

 
 

A própria vida de uma nação tem de fazer-se ou regular-se pelo concurso de 

cada unidade regional das que formam essa nação. 
 

[...] 
 

Demais, a própria índole do regimen federativo concilia-se perfeitamente 

com esta necessidade de fixar cada vez melhor em nosso espirito o legitimo 

conceito do Estado. Quando não fosse para mais nada, ao menos que isso 

nos valesse de forte estímulo na obra que tem cada uma destas pequenas 

pátrias de levantar no seio da grande pátria comum. 
 

Nem a nossa história nacional poderia ser mais que uma synthese da vida de 

todos os Estados. Semelhante synthese só será nítida e perfeita no dia em 

que cada Estado tiver a sua história. Mesmo para que nos grandes momentos 
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da vida da nação, cada um possa dizer o que fez [...]
61

. 
 
 

 
Dessa maneira, Rocha Pombo deixa muito claro a ótica sobre a qual ele 

desenvolveu o seu trabalho: respeitando os preceitos teórico-metodológicos do IHGB, 

coletando informações e documentos que pudessem dar unidade a um projeto de história do 

país, consolidando o estado nacional brasileiro, por meio das histórias regionais/provinciais. 

Dentro dessa perspectiva, seriam os homens cultos e letrados desse período que seriam 

responsáveis por produzir essa identidade nacional, já que, segundo Raimundo Arrais, esses 

intelectuais  do  início  do  século  XX,  “percebiam  a  escrita  como  um  instrumento  de 

intervenção social”
62

, fato que fica bastante claro na fala de Rocha Pombo, ao repisar que seu 
 

trabalho tem por fim atender os interesses da família, do estado, da Pátria e da humanidade
63

. 
 

Luís da Câmara Cascudo foi, dos três autores escolhidos para nossa análise, o que 

dedicou mais tempo a compor narrativas que versassem sobre a história do Rio Grande do 

Norte, além de trabalhos específicos sobre a família Albuquerque Maranhão
64

. Cascudo foi 

um grande intelectual potiguar, bacharel em Direito, conhecido não só no Brasil, mas também 

internacionalmente pela vasta produção de “livros e artigos nas áreas de história, folclore, da 

etnografia, da crítica literária, do jornalismo, da biografia etc.”
65

 

Assim como Tavares de Lyra e Rocha Pombo, Cascudo era um intelectual, 

membro do Instituto Histórico. Foi no final dos anos de 1920 – mesmo período de produção 

das histórias do Rio Grande do Norte de Lyra e Pombo – mais precisamente em 1927, que 

Câmara Cascudo tornou-se sócio do IHGRN, tendo sido posteriormente nomeado, em 1934, 

sócio correspondente do IHGB, o que acabou valorizando seus escritos. Esses fatos nos 

informam um primeiro  ponto sobre o lugar de fala desse autor: a partir de agora, seus 

trabalhos “passaram a ser autorizados pela instituição maior do saber histórico erudito no país 

naquele momento.”
66 

Cascudo falava sobre o Rio Grande do Norte enquanto intelectual, 

membro do IHGB/IHGRN. 
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Imagem 3 Câmara Cascudo 

Foto: acervo Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo 
 

 

Um segundo fator que nos informa sobre seu lugar de fala, é que Câmara Cascudo 

era muito bem relacionado com alguns dos grupos políticos do estado, especialmente com os 

Albuquerque Maranhão.
67 

A excelente relação com esse grupo político fica evidente se 

observarmos o  empenho  de Cascudo em exaltar essa família nos seus trabalhos e falas, 

referindo-se a eles como “a História viva do Rio Grande do Norte”
68

, além de levarmos em 

conta que algumas de suas obras (História do Rio Grande do Norte e História da Cidade do 

Natal, por exemplo) foram encomendadas por Sylvio Pedroza, descente direto dos 

Albuquerque Maranhão. Segundo Sales Neto, esse aproximação com Pedroza fez com que 

Cascudo fosse “constantemente convidado a participar de solenidades e auxiliar em 

empreendimentos que tratavam de variados aspectos históricos da cidade. [...] Essa 

aproximação marcou, decididamente, os rumos da obra historiográfica cascudiana [...].”
69

 

Cascudo editou sua História do Rio Grande do Norte em 1955, com o apoio do 

então governador do estado, Sylvio Pedroza, que assinalou a obra de Cascudo como um 

manual sobre a história do estado. Para Pedroza, “ninguém conhecerá o Rio Grande do Norte 

sem percorrer estas páginas. Nelas palpitam os sonhos, as lutas e as realizações da gente 
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potiguar.”
70

 

 

 
 

Segundo  o  próprio  Cascudo,  sua  História  do  Rio  Grande  do  Norte  “é  uma 
 

exposição, uma narrativa”, onde “tenta-se evocar como nasceu a capitania do Rio Grande, 

viveu a Província que é o Estado dos nossos dias”
71

, revelando assim sua perspectiva 

metodológica ligada ao IHGRN, preocupada em narrar a gênese dos entes federativos da 

República que acabara de nascer. 

A partir dessas considerações, percebemos que as obras desses autores são 

discursos ou construções sociais, e que seu contexto histórico bem como suas condições de 

produção – além de quem os produziram – precisam ser levados em conta, já que estes fatores 

se mostram bastante reveladores, dando significado e sentido a essas escritas. No nosso caso, 

esses fatores vão explicar e justificar a forma grandiosa como a família Albuquerque 

Maranhão é retratada ao longo dessas narrativas. 

Para Foucault tratar do autor é um ponto significativo ao analisarmos os 

constructos discursivos, já que é ele que “da à inquietante linguagem da ficção, as suas 

unidades, os seus nós de coerência, a sua inserção no real.”
72

 

A partir de agora, vejamos como os autores que acabamos de tratar aqui, ao 

escreverem suas histórias regionais, acabaram contribuindo para o processo de 

monumentalização dos Albuquerque Maranhão na historiografia potiguar, por meio de um 

discurso enaltecedor. Essas histórias começaram a ser produzidas num momento crucial da 

vida política dos Albuquerque Maranhão, já que foi a partir dos anos 1920 que os grupos de 

oposição começam a assumir o poder político do estado, espaço que era até então de domínio 

absoluto da família Maranhão
73

. 
 

Podemos dizer que esses autores encontraram um  momento propício para a 

composição de uma narrativa de exaltação aos Albuquerque Maranhão, que nesse instante, 

precisavam ter sua imagem exaltada através dos discursos grandiosos, uma vez que a 

sequência de acontecimentos do período estava fazendo essa família perder o seu suporte de 

grupo com pleno domínio sobre o estado. Dessa forma, os discursos serviram como suporte 
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para salvar suas lembranças, legitimar suas ações e sua trajetória política, arquivar suas 

memórias, fixando-as “por escrito em uma narrativa seguida, uma vez que as palavras e os 

pensamentos morrem, mas os escritos permanecem.”
74

 

 
 
 

 
1.1 Tavares de Lyra 

 

 
 
 

Augusto Tavares de Lyra foi o primeiro a escrever uma história “oficial” do Rio 

Grande do Norte. Seu trabalho foi publicado em 1921, no Rio de Janeiro, um pouco antes do 

historiador paranaense Rocha Pombo, que foi presenteado pelo autor com um exemplar e 

agradeceu a Tavares de Lyra, através de carta, pela oportunidade de “aproveitar os mananciais 

de sua obra”
75

. 

Ao  longo  de  seu  trabalho,  Tavares  de  Lyra  mostra  os  membros  da  família 
 

Maranhão sempre ligados aos momentos mais importantes da história potiguar. O primeiro 

deles é a conquista da capitania, tendo como primeiro capitão-mor do Rio Grande do Norte 

Jerônimo de Albuquerque, que posteriormente acrescentaria o sobrenome “Maranhão” ao seu 

nome, após a vitória contra os franceses no Maranhão. Segundo Lyra, Jerônimo de 

Albuquerque era 

 

 
 

Bravo, indômito e soberbo, era pelo nome de seu pai, muito respeitado pelos 

portugueses; e pelo de seu avô materno, objeto prestigiosos do amor e do 

orgulho dos  índios amigos [...]. Aos vinte anos  lutava valorosamente na 

Paraíba e, com o  correr dos tempos, aureolou-o justo  nome de heroico 

combatente. Os perigos não o intimidavam. Pelo contrário, afervoravam-no 

no devotamento e bravura com que serviu à sua pátria
76

. 
 
 
 

Além de destacar a bravura e respeito herdados por Jerônimo de Albuquerque de 

seus parentes, Lyra atribui ainda a Jerônimo de Albuquerque a fundação de uma povoação na 

proximidade do Forte dos Reis, que daria origem a cidade do Natal. Na narrativa de Tavares 

de Lyra, membros da família Albuquerque também aparecem envolvidos nas lutas contra os 
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holandeses, “em cuja expulsão se desenvolveram prodígios de valor e de coragem, em 

combates gloriosos e inolvidáveis.”
77

 

Falando sobre os primeiros anos do século XIX e o Movimento de 1817 – “uma 

explosão de revolta contra o absolutismo português”
78 

– Tavares de Lyra descreve, como um 

dos líderes desse movimento, André de Albuquerque Maranhão. Segundo o referido autor, 

André de Albuquerque era adepto das doutrinas liberais então dominantes, e se tornou “chefe 

dos que na capitania ansiavam pela realização de reformas que correspondessem às aspirações 

do povo, cansado de tiranias e opressões.”
79 

Dessa forma, André de Albuquerque Maranhão 

instalou em Natal uma Junta Provisória de Governo, que foi por ele presidida. As 

divergências entre os membros desse governo acabaram deixando André de Albuquerque 

numa posição isolada. O enfraquecimento da Junta somou-se a dura repressão por parte do 

governo português ao Movimento em todas as capitanias, resultando na morte de André de 

Albuquerque Maranhão, que por seu “esmagamento se começaram a definir na capitania as 

correntes políticas que mais tarde, depois da Independência, teriam de perturbar por tanto 

tempo a vida da província.”
80 

Com essas palavras, Tavares de Lyra tentava criar no 

imaginário coletivo potiguar a ideia de uma tradição republicana no estado que deveria ser 

referencia e rememorada, vinculando à esse importante momento da história local, o nome da 

família Albuquerque Maranhão
81

. 

Ao tratar do movimento abolicionista no Rio Grande do Norte, Tavares de Lyra 
 

afirma que este fora feito além dos partidos políticos e teve em suas primeiras linhas Pedro 

Velho de Albuquerque Maranhão, que no dia 1º de janeiro de 1888 – ou seja, às vésperas da 

abolição – fundou na cidade do Natal, a Libertadora Norte-Rio-Grandense. A partir desse 

momento, as narrativas elogiosas e de exaltação a essa família só se intensificam, em especial 

na figura de Pedro Velho. Mesmo tendo ele se tornado abolicionista e republicano no 

momento em que Abolição e República já eram iminentes, foi retratado na historiografia 

tradicional norte-rio-grandense como o grande herói, o fascinador, o Chefe, “o homem que 

absorveu todas as iniciativas e resumiu em si mesmo a atividade de todo um Estado”.
82 

Mesmo exaltando o papel de Pedro Velho dentro do processo abolicionista no estado, Lyra 

afirma que foi como propagandista republicano e chefe de partido que Pedro Velho pode 
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divulgar todo o seu potencial e brilhantismo como chefe político. Foi nesse período que ele 

“revelou, em toda a sua plenitude, os dotes excepcionais de seu grande espírito”.
83

 

No início do capítulo intitulado Período republicano até a organização do 

Estado
84

, Tavares de Lyra afirma que aqueles que conhecem ou estudam o período de 

ascensão da “propaganda democrática” no Brasil no período que vai do abolicionismo até a 

República, sabem que a alma do movimento republicano no Rio Grande do Norte foi Pedro 

Velho de Albuquerque Maranhão, com quem tinha uma relação familiar muito próxima: 

Pedro Velho era seu sogro. Logo em seguida, Tavares de Lyra rememora os antepassados 

“heróis” de Pedro Velho, afirmando que ele honrou, através de sua ação patriótica, a memória 

desses seus ilustres antecessores. 

 
 
 

Parecia um indiferente; e, no entanto, era um revoltado que se preparava na 

reflexão e no estudo para descer oportunamente à liça, honrando, pela sua 

ação patriótica, a memória inolvidável de seus antepassados ilustres, que 

tinham tido em Jerônimo de Albuquerque, no tempo da conquista e André de 

Albuquerque, na revolução de 1817, duas das figuras máximas da história 

do Rio Grande do Norte
85

. 
 
 
 

Com essa assertiva, Tavares de Lyra estabeleceu uma ligação do movimento 

republicano de 1889, com o Movimento de 1817, nos transmitindo uma ideia de continuidade 

da tradição republicana no estado, sempre pondo sua família na centralidade dessa narrativa. 

Podemos encontrar anexado ainda nesse livro um trecho da ata de fundação do 

partido republicano em 27 de janeiro de 1889, e do manifesto republicano dirigido a 

população potiguar. No manifesto escrito por Pedro Velho, presente no trabalho de Tavares de 

Lyra, a ideia de continuidade da tradição republicana no Rio Grande do Norte ficou clara 

quando ele diz que “as tradições republicanas no Rio Grande do Norte foram escritas com 

sangue”
86

, rememorando assim os personagens do Movimento de 1817. Ainda nesse mesmo 

documento selecionado por Tavares de Lyra, Pedro Velho fala da República trazendo 

progresso e desenvolvimento da ordem, trazendo a liberdade, que iria salvar o povo brasileiro 

da opressão do Império
87

. 
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Encerrando a parte de seu trabalho dedicada à história da República no  Rio 

Grande do Norte, Tavares de Lyra cita as palavras de Luís Fernandes, autor do artigo Traços 

biográficos do Senador Pedro Velho na Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do  Norte, vol. VI, para explicar a importância de Pedro  Velho de Albuquerque 

Maranhão no processo da implantação da República no estado: “a história de sua vida é [...] a 

da própria República”.
88 

Há ainda o discurso proferido por Alcindo Guanabara em 15 de 

novembro de 1908, que aponta Pedro Velho como um exemplo a ser seguido. O discurso diz: 

 
 
 

Esse grande morto, senhores, sugere-nos grandes deveres na vida. Não basta 

que nos vangloriemos de haver vivido com ele e lutando  junto  dele; é 

preciso que nos guiemos pelo seu exemplo e que elevemos até ele o espírito 

e o coração da geração que há de suceder a nossa. Esse homem, cuja 

memória aqui tão comovidamente recordamos, teve até o último dia de sua 

vida a paixão do trabalho, a luta pelas convicções, o respeito pelos 

companheiros, a energia necessária para defender sem fraqueza o seu 

pensamento, a sua fé e a sua obra. [...] Não foi um autoritário inconsciente: 

foi um organizador da autoridade [...]”
89

 

 
 
 

Esses relatos presentes na obra de Tavares de Lyra deixam claro a sua 

concordância e empenho em  vincular  a imagem da família Albuquerque Maranhão aos 

principais fatos da trajetória histórica do Rio Grande do Norte, especialmente na instauração 

do regime republicano no estado. 

Oitenta e sete anos após a primeira edição de História do Rio Grande do Norte de 

Augusto Tavares de Lyra, foi publicada uma terceira edição da citada obra, pela Editora da 

UFRN (EDUFRN), em comemoração ao cinquenta anos da referida instituição.
90

 

 

Nessa nova publicação, ao falar sobre a história da escritura da História do Rio 

Grande do Norte de Tavares de Lyra, seu filho Carlos Tavares de Lyra, traz tona um fato 

extremamente relevante para nosso trabalho: trechos do diário do seu pai, que revelam as 

disputas políticas entre a família Maranhão e grupos oposicionistas. 

 
 

Publicado o primeiro volume, alguns de meus adversários na política local 

entenderam de despojar-me do que consideravam um título de benemerência 

para mim – o de ser o primeiro historiador do Rio Grande do Norte. E foi 

encarregado o professor Rocha Pombo de escrever, com relativa pressa, uma 

História do Rio Grande do Norte. Ignoravam, porém, que aquele professor 
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era pessoa de minhas melhores relações e que, tendo aceito a incumbência, 
me procurara para consultar sobre alguns pontos da referida História, em 
relação aos quais lhe faltava fontes a que recorrer. Nada lhe disse quanto às 
razões determinantes do convite que lhe haviam feito e prestei todos os 
esclarecimentos que solicitara. Acrescentei, porém, lealmente, que estava 

escrevendo um trabalho de idêntica natureza.
91

 

 
 
 

A partir desses dados publicados mais de 80 anos após a primeira edição da obra, 

concluímos que mais do que demonstrar preocupação e desejo em contar a história do Rio 

Grande do Norte vinculando o nome da família Maranhão a ela, essa obra revela-se como um 

palco de tensões políticas do Rio Grande do Norte no início dos anos 1920, período que, 

como já foi colocado em páginas anteriores, os grupos oposicionistas do Seridó – elite agrária 

ligada à produção e comércio do algodão – começaram a assumir o poder político no Rio 

Grande do Norte, espaço que foi de domínio absoluto da família Albuquerque Maranhão, que 

conseguia manter-se no poder por meio da alternância de cargos políticos
92

. Dessa maneira, 
 

buscava-se a construção de uma narrativa que tivesse como figura central a família que 

dominava o poder político até então. 

Diante da necessidade de fortalecer e reafirmar o domínio da família Albuquerque 

Maranhão, Tavares de Lyra compõe uma narrativa que põe em evidencia esse grupo familiar, 

por meio da exaltação desses personagens, contribuindo assim para a sua monumentalização 

na historiografia, uma vez que essa família perdia cada vez mais poder e espaço na cena 

política do estado. 

 
 
 

1.2 Rocha Pombo 
 

 
 
 

O segundo trabalho que iremos observar é a História do Estado do Rio Grande do 

Norte de Rocha Pombo, publicado em 1922, no período das comemorações para o centenário 

da Independência do Brasil. No prefácio desta obra, Rocha Pombo expressa o objetivo de seu 

trabalho: colaborar com a escrita da história nacional a partir da ajuda de cada uma das 

unidades regionais, de acordo com perspectiva do IHGB. 
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Como já foi dito na introdução desse trabalho, assim como Tavares Lyra ou 

Câmara Cascudo, Rocha Pombo também se utilizou de palavras engrandecedoras na sua 

narrativa para falar sobre os Albuquerque Maranhão. No entanto, essa família perde a 

centralidade ou destaque ao longo da sua narrativa sobre os fatos, surgindo no seu texto a 

figura do sertanejo: homem inteligente, livre de vícios, honesto, corajoso  e de natureza 

generosa
93

. 

 
 
 

A inteligência do sertanejo, o seu atilamento, a sua vivacidade, o seu espírito 

de iniciativa [...]. Pode [...] atribuir-se a mesma circunstância em grande 

parte a fortuna de ter ficado o sertanejo do nordeste quasi completamente 

immune de muitos dos grandes vícios coloniaes, que retardaram, [...] o 

desenvolvimento das populações isoladas: a jogatina, a vadiagem, o espírito 

de malta, e outros. 

 
Devemos indicar ainda pelo menos dois outros factos que não podem ser 

esquecidos quando se estuda direito esses phenomenos peculiares à 

população sertaneja do Rio Grande do Norte. É o primeiro desses fatos 

aquelle [...] da acção salutar que teve na vida dos colonos o prestígio de 

algumas famílias, que pela sua compostura moral, pela sua probidade e pelo 

seu valimento, influíram beneficamente no convívio geral das várias zonas, e 

sobretudo nas do interior. [...] 

 
O outro daqueles factos é a munificência da natureza rio-grandense. [...] Para 

que este povo seja feliz, e suppra até com os fructos do seu trabalho as 

próprias capitanias vizinhas [...] é bastante que lhe sejam favoráveis as 

estações. Ahi há de estar sem duvida um dos grandes coeficientes do caráter 

do sertanejo [...]. Graças a essas qualidades do sertanejo, é o Estado do Rio 

Grande do Norte um dos mais ordeiros e dos mais prosperos da União
94

. 
 

 
 
 

Apesar de tratar da família Albuquerque Maranhão em seu trabalho,  Rocha 

Pombo não dá a ela o mesmo destaque ou evidencia nos processos de construção e formação 

da história potiguar, que Tavares de Lyra dá em seu texto. Segundo João Maurício Neto, o 

que podemos visualizar no trabalho de Rocha Pombo é a exaltação da figura do homem do 

Sertão. Mas existiram razões fortes para essa mudança dos personagens principais na cena 

histórica potiguar presente na narrativa de Rocha Pombo: 
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A evocação do sertanejo em sua História do Rio Grande do Norte não é sem 

motivos. A obra, encomendada por integrantes da oligarquia seridoense 

vinculada à pecuária e à cotonicultura, situa-se nas disputas de poder frente à 

oligarquia dos Albuquerque Maranhão, que controlou o governo do Estado 

durante a maior parte da Primeira República. Assim, enquanto Augusto 

Tavares de Lyra, ligado aos Albuquerque Maranhão, na sua História do Rio 

Grande do Norte construiu uma narrativa na qual essa família assume papel 

preponderante na constituição do Estado; Rocha Pombo vai enfatizar  o 

sertão e o sertanejo como expoentes norte-rio-grandenses, não por acaso, 

região de origem da oligarquia seridoense
95

. 
 
 
 

 
De acordo com Rocha Pombo, são os homens do interior – e não os do litoral, 

região dominada pela atividade açucareira desenvolvida pelos Albuquerque Maranhão – que 

são dotados das melhores qualidades morais, influenciando positivamente as populações do 

interior – área de domínio e origem dos grupos do Seridó – do Rio Grande do Norte e até da 

União. Podemos afirmar que essas palavras revelam muito mais do que a exaltação à figura 

do sertanejo, mas evidenciam uma disputa pela centralidade na versão “oficial” sobre a 

história do Rio Grande do Norte. 

Ao começar seu trabalho, Rocha Pombo fala sobre os antecedentes históricos da 

capitania e das populações que ocupavam a região do atual Rio Grande do Norte, 

especialmente o litoral, primeiro ponto de contato dos europeus com as populações nativas. O 

autor fala sobre as dificuldades para a conquista da capitania, inclusive comparando-as com 

“as Bandeiras do Sul”
96

, porém, até aí, não dá grande destaque a participação de nenhum 
 

membro da família Albuquerque Maranhão, restringindo-se apenas a citar a participação de 

Jerônimo de Albuquerque na empreitada. 

Ao começar a falar sobre a fundação da cidade do Natal, Rocha Pombo descreve 

que, após estabelecerem-se acordos de paz com os indígenas da região, 

 

 
 
 

Cuidou Jerônimo de Albuquerque de lançar os fundamentos de uma 

povoação regular [...]. Já exista, [...] nas vizinhanças do forte, um arraial a 

que sedava o nome de cidade dos Reis.[...] Aquelle não era, no entanto, o 

local mais apropriado para a futura cidade; e deliberou-se a escolher um 

assento [...] em logar mais elevado, à margem direito do rio [...]. Ali 

demarcou Jerônimo o perímetro urbano, onde se começou logo a construir 
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uma  pequena  igreja  para  servir  de  matriz,  e  muitas  habitações  que  se 

trasladavam da cidade dos Reis.
97

 

 

 
 
 

Exatamente nesse ponto, Rocha Pombo tenta tirar dos Albuquerque Maranhão o 

título de fundadores da cidade do Natal, afirmando que em documentos do período só se fala 

em cidade dos Reis, e nenhuma única vez se fala ou se usa o nome Natal, chegando a 

assegurar que o próprio Tavares de Lyra, em sua história do Rio grande do Norte, afirmou que 

Jerônimo de Albuquerque apenas teria lançado os fundamentos do que viria a ser, 

posteriormente, a cidade do Natal: “Diz muito bem o dr. Tavares de Lyra [...] que é 

desconhecida a data precisa da fundação da villa, depois cidade de Natal; e que Jerônimo de 

Albuquerque lhe lanço apenas os fundamentos.”
98

 
 

Ainda falando sobre a vila que teria dado origem a cidade do Natal, Rocha Pombo 
 

continua: 
 

 
 

Pensam alguns que foi Jerônimo de Albuquerque o creador da villa, como 

tinha sido da povoação dos Reis que dera o nome de Natal. Ainda assim, isto 

é, mesmo durante o governo de Jerônimo, e supondo que tivesse tido então a 

categoria de villa, a povoação nem por isso se fez mais importante. [...] Não 

consta [...] que chegasse [...] a ter câmara e autoridades locaes próprias. [...] 

Era, pois, quase um simples presídio militar. Não tinha justiça, nem 

vereança. Si já se dizia cidade ou villa, era-o só de uso, não de predicamento 

official. [...] No que respeita à justiça faz parte ainda do districto judiciário 

da Parayba. Em tudo o mais é subalterna [...].
99

 

 

 
 
 

Percebe-se aqui, mais uma vez, a tentativa de retirar os membros da família 

Albuquerque Maranhão do centro da narrativa histórica do Estado, não só por negar o 

provável fundador de Natal, mas até mesmo por desvalorizar a cidade que este teria ajudado a 

fundar, acrescentando-se que não seria um grande feito ou motivo de glória, criar uma “cidade 

subalterna”. 

Falando sobre os embates políticos entre os Albuquerque Maranhão e os grupos 

oposicionistas do Seridó, João Maurício Gomes Neto afirma que estes se tornaram ainda mais 

evidentes no trabalho de Rocha Pombo quando o referido historiador “tece comentário sobre 

certa ‘classe de homens’ presente do Rio Grande do Norte, que se pressupõem os donos do 

 
97 

Ibid., p. 47. 
98 

Ibid. Nota. p. 48, grifos meus. 
99 

POMBO, Rocha. História do Estado do Rio Grande do Norte. p. 55, 56. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


44  
 
 

 

cenário eleitoral e na empáfia, se consideravam mais nobres que os demais habitantes do 

Estado.”
100 

Rocha Pombo diz: 
 

 
 

Como em todas as capitanias, encontrava-se no Rio Grande do Norte uma 

classe de homens que se distinguem pela sua fortuna, ou pelo seu poder ou 

prestígio: eram os descendentes dos primeiros povoadores, e dos que tinham 

exercido os mais altos cargos da república. Formavam a nobreza da terra, e 

eram muito ciosos de seus créditos e valimentos, e faziam muita questão de 

títulos e honrarias. Procuravam com empenho munir-se de privilégios. [...] O 

preconceito dessa aristocracia de aldeia conservava os cargos, 

principalmente os de eleição, quasi sempre num dado num círculo de 

pessoas. [...] Não raro, aquelles nobres tinham também [...] o seu orgulho 

familiar, menos no entanto presumpção de sangue azul que empáfia de 

posição ou fortuna. 
 

[...] 
 

E afinal tudo conseguiam na côrte, até alvarás concedendo cargos que se 

vierem a crear; outros, prometendo cargos; ou assegurando numa família a 

propriedade de um officio.
101

 

 
 
 

 
De fato, enxergamos nas palavras de Rocha Pombo, críticas indiretas às práticas 

de um grupo dominante, que exercia grande força e influência política no Rio Grande do 

Norte. Provavelmente – pelo contexto histórico de sua narrativa – Rocha Pombo referia-se aos 

Albuquerque Maranhão, já que estes dominavam o cenário político potiguar e ainda com 

maior intensidade a partir da instauração do regime republicano no estado. Segundo José 

Antônio Spinelli Lindoso, foi Pedro Velho de Albuquerque Maranhão que abriu as portas do 

governo estadual para os membros da sua família e para seus partidários, isso porque, 

segundo as palavras do próprio Pedro Velho, era necessário “apartar o sangue” e indicar 

alguém de fora do seu círculo familiar, porém de confiança, para conservarem-se no poder.
102

 
 

E conservaram-se assim até pelo menos 1914, ano que os Albuquerque Maranhão começaram 

a perder espaço no cenário político do Rio Grande do Norte. 

Ao falar sobre a Revolução de 1817 no Rio Grande do Norte, Rocha Pombo muda 

a direção de seu discurso e dá créditos – ainda que de maneira mais contida, se comparada às 
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falas de Tavares de Lyra – a André de Albuquerque Maranhão e a outros membros de sua 

família pela participação nesse movimento. 

 

 
No Rio Grande, o chefe de mais prestígio, tanto pela posição como pela 

família, era o coronel de cavalaria miliciana André de Albuquerque 

Maranhão, grande proprietário, senhor de engenhos, e seguramente das 

maiores fortunas da capitania naqueles tempos. [...] E conquanto não tivesse 

instrucção apreciável, não era destituído de inteligência e perspicácia. [...] 

Ressaltavam-lhe no caráter a franqueza e sinceridade, o sentimento de justiça 

e o instincto liberal. [...] 
 

Havia no Rio Grande do Norte outro agricultor de igual nome e que se 

costumava distinguir por André de Albuquerque Maranhão da Estiva. [...] 

Era primo do e muito amigo daquele primeiro André. Tinha ainda o futuro 

malogrado chefe da revolução no Rio Grande outros primos [...] tanto no 

município de Natal e outro [...] grande número de figuras da extensa família 

do rico proprietário do Cunhaú [...]
103

. 
 
 
 

Segundo Rocha Pombo, André de Albuquerque Maranhão instalou o governo 

republicano em Natal, ao criar na cidade uma Junta Provisória de Governo e mandar extinguir 

todos os emblemas e marcas do regime monárquico existentes na localidade, além de 

propagar o Movimento nas vilas e povoados da capitania
104

. Devido às divergências entre 

seus companheiros de governo, André de Albuquerque Maranhão acabou isolado na luta de 

1817, quando foi morto durante a repressão do governo português, sendo apontado por Rocha 

Pombo como o mártir que carregava todo o peso do movimento revolucionário. 

 

 
 

A revolução não sacrificou pessoa alguma; nem se fez detestada por 

violências que o governo do Rei em tempos normaes  nunca vacilou  em 

praticar. [...] A reação se fez pelos próprios que tinham acompanhado o 

chefe do movimento, sobre quem cahiu toda a culpa do ultraje feito à lei. Foi 

o misero André de Albuquerque, por isso mesmo, o único martyr da ideia 

republicana ali [...]
105

. 
 

 
 

No capítulo dedicado ao período republicano no Rio Grande do Norte, Rocha 

Pombo fala sobre uma ideia republicana que estava latente na população desde antes da 

Independência, fazendo referência assim a uma tradição republicana no estado. Ele diz: 
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A revolução de 1817 demonstra irrecusavelmente que contra as iniquidades 

e humilhações do regime colonial havia na terra, [...] um pensamento de 

protesto que só espera o ensejo de explodir [...]. 
 

E a prova de que na alma dos norte-rio-grandenses nem o escarmento podia 

mais extinguir sentimentos e tendências, [...] está no tocante, quasi religiosa 

veneração com que se cultivou sempre ali a tradição dos heróes sacrificados, 

como André de Albuquerque, Miguelinho, e outros. – Com o tempo, mesmo 

depois que se normalizou a vida política do império, nem por isso deixou de 

acentuar-se o mesmo impulso, principalmente na alma da mocidade. 
106

 

 

 
 
 

É nesse momento que surge no Rio Grande do Norte, segundo Rocha Pombo, um 

homem – Pedro Velho de Albuquerque Maranhão – “cujo espírito parecia talhado para 

evangelizador de grandes ideias.”
107 

Ele continua descrevendo o desenrolar das ações de 

Pedro Velho após a fundação do Partido Republicano do Rio Grande do Norte e as gestões 

dos governadores que o sucederam. Tendo como referência a obra de Tavares de Lyra para a 

escritura de História do Estado do Rio Grande do Norte, Rocha Pombo enalteceu, em alguns 

momentos de sua narrativa, a imagem de Pedro Velho descrevendo-o como um “homem 

público, dando provas de altas qualidades políticas – muito prudente, de grande tolerância, 

mas firme e enérgico, ponderado e seguro.”
108

 

 

 
[...] O novo partido cresceu rapidamente em toda a província. O dr. Pedro 

Velho e seus companheiros desenvolveram acção energica em todas as 

cidades e villas, onde se teve logo a impressão de que ressurgia vigoroso o 

pensamento de 1817 e 1824. – Para que os esforços da propaganda se 

fizessem mais eficazes, creou-se, alguns meses depois, um orgão do partido 

na imprensa, o República, em cuja redação Pedro  Velho, e o  grupo  de 

intellectuaes que o  cercavam, se mostraram realmente de mostraram de 

coragem inexcedível, de uma firmeza e segurança de quem sabe que a vitória 

não tarda
109

. 
 

 
 

Ressaltou ainda em suas últimas considerações sobre ele: “são unânimes os 

testemunhos do tempo em assinalar a moderação de que deu provas o ilustre chefe 

republicano em um posto, no qual, mais que a firmeza e coragem que revelará no apostolado, 
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cumpria pôr em ação virtudes cívicas inseparáveis da legítima democracia.”
110 

Pedro Velho 

é destacado por Rocha Pombo como o grande entusiasta do movimento republicano potiguar 

no final do século XIX graças a quem o povo do Rio Grande do Norte reviveu “os tradicionais 

valores liberais e republicanos que tinham sido deixados de lado pelo sangue dos heróis de 

1817.”
111

 

Rocha Pombo segue sua narrativa falando sobre o regime republicano no Rio 

Grande do Norte, os governadores que sucederam Pedro Velho e que, portanto, estavam 

ligados a ele politicamente. Ao falar sobre esses governos, Rocha Pombo destaca os feitos 

políticos dos governadores – como Alberto Maranhão, por exemplo – mas não deixa passar 

em branco a grande influencia política da família Maranhão ao descrever que esta conseguiu, 

em 1907, alterar o texto da Constituição do estado, aumentando de quatro para seis anos o 

período de mandato do governador, além de não esquecer de destacar as numerosas dívidas do 

estado. 

No seu texto, Rocha Pombo fala dos atos e da participação inegável do grupo 

familiar em análise em alguns momentos da história potiguar, mas não deixa de exibir os 

problemas enfrentados pelo estado durante o período que os Albuquerque Maranhão tiveram 

o poder concentrado em suas mãos. É possível que essa forma de escrita de Rocha Pombo 

tenha sido uma consequência da influência dos escritos de Tavares de Lyra, já que estes lhe 

serviram como fonte de pesquisa. Por outro lado, o autor tinha sido convocado pelos 

adversários políticos dos Albuquerque Maranhão para escrever uma história “oficial” do 

estado. É bem provável que o grupo oposicionista desejasse ter uma história que tirasse essa 

família do centro da narrativa histórica do Rio Grande do Norte. 

O momento da montagem de uma nova estrutura política no estado não poderia 

ser tranquilo, visto que, as situações conflituais entre os poderes concorrentes estimulam a 

invenção de novas técnicas de combate pelo domínio do imaginário. Pleiteando o mesmo 

posto, esses poderes visam à constituição de uma imagem declinada do adversário, buscando 

invalidar a sua legalidade. Do  outro  lado, exaltam o poder que defendem, por meio  de 

representações engrandecedoras – no caso do Rio Grande do Norte essa prática se evidencia 

na própria historiografia – a fim de obter o maior número possível de adesões.
112

 
 

Embora o discurso de Rocha Pombo não tenha exaltado a família Maranhão com 

a mesma intensidade da narrativa de Tavares de Lyra, ele foi importante para o processo de 
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monumentalização dessa família na historiografia local, pois reforçou e reafirmou a influência 

e o poder que estes possuíam dentro do Rio Grande do Norte, contribuindo assim para 

evidenciar disputas políticas, bem como para trazer à tona esses personagens e seus feitos. 

 
 
 
 

1.3 Câmara Cascudo 
 

 
 
 

O terceiro autor abordado nessa discussão será Câmara Cascudo. O que chama 

nossa atenção ao tratarmos sobre esse estudioso, não é só o seu volumoso livro sobre a 

história do Rio Grande do Norte, cheio de palavras elogiosas dirigidas à família Albuquerque 

Maranhão. O fato extremamente curioso sobre Câmara Cascudo é o seu empenho em falar 

sobre essa família, sobre seus membros. “Entre seus temas preferidos estava a Casa de 

Cunhaú, da qual tratou parcialmente em artigos e em trechos de diversas obras.”
113  

Nesses 
 

trabalhos, Câmara Cascudo não dispensa o discurso enaltecedor para a citada família, 

chegando a referir-se a alguns de seus membros como pessoas inimitáveis e 

insubstituíveis
114

. 

Da imensa obra de Câmara Cascudo, pelo menos três livros foram  escritos 

exclusivamente para a família Albuquerque Maranhão ou para um de seus membros. São eles: 

A Casa de Cunhaú: história e genealogia, de 1935; Antologia de Pedro Velho, de 1954 e; 

Vida de Pedro Velho, de 1956. Além desses trabalhos, Cascudo também dá significativa 

visibilidade a essa família em outras obras como História da República no Rio Grande do 

Norte, de 1965, no qual Pedro Velho de Albuquerque Maranhão é a figura de grande 

destaque, e História da cidade do Natal, de 1946, no qual Câmara Cascudo, ao referir-se aos 

grupos políticos natalenses, dá grande importância para os feitos da família Albuquerque 

Maranhão.
115

 
 

Assim como Tavares de Lyra e Rocha Pombo, Câmara Cascudo escreveu a sua 

História do Rio Grande do Norte, publicada em 1955. Segundo o próprio autor, essa obra é 

uma forma de divulgar o conhecimento do passado, explicando as razões dos acontecimentos 
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históricos do Rio Grande do Norte, e interpretando os comportamentos e atitudes dos 

personagens que estiveram à frente da produção da nossa história.
116

 

Repetindo a estratégia de Tavares de Lyra, Cascudo também vincula o nome da 

família Albuquerque Maranhão aos processos de formação da história potiguar, desde os 

primeiros momentos da organização e consolidação do domínio português da capitania, até 

chegar ao período de instauração do regime republicano no Rio Grande do Norte. Esse é o 

período em que Cascudo mais se empenha em exaltar a família Albuquerque Maranhão. 

Câmara Cascudo inicia sua história do Rio Grande do Norte explicando as origens 

do povo potiguar e que estes teriam em sua formação três fontes étnicas: indígena, portuguesa 

e negra. O autor ressalva que a figura do escravo africano não foi indispensável para a 

economia do Rio Grande do Norte, e por isso não foi uma determinante para a formação do 

povo potiguar. A mão-de-obra escrava existente nessa localidade acabou sendo enviada para o 

Sertão, transformando-se em vaqueiros. Nesses momentos iniciais da história potiguar, 

Câmara Cascudo exalta a figura do sertanejo e sua forma de vida, considerada pelo autor, 

livre e propensa à democratização. 

 
 
 

A vida do vaqueiro predispunha à democratização. Ignorava-se no sertão o 
escravo faminto, surrado, coberto de cicatrizes, ébrio de fúria, incapaz de 
dedicação aos amos ferozes. Via-se o escravo [...] campeando livremente, 
prestando contas com o filho do senhor. Centenas ficavam como feitores nas 
fazendas, sem fiscais tendo direito de baixa e alta justiça, com respeito ao 

que dissesse.
117

 

 
 
 

Quando começa a tratar da organização da capitania, Cascudo passa a vincular, de 

maneira mais evidente, o nome da família Albuquerque Maranhão à história local, 

descrevendo a formação do Engenho Cunhaú pertencente a Jerônimo de Albuquerque, como 

“o primeiro centro industrial da Capitania, o núcleo açucareiro, sede de resistência e martírios 

históricos.”
118  

O autor destaca ainda a participação dos membros da família Albuquerque 
 

Maranhão na luta contra os índios e no governo da capitania, tendo como um “dos melhores 

governadores, simples, enérgico, decidido, empreendedor e original”, mais um membro da 

família Albuquerque.
119
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Abordando a Revolução de 1817 no Rio Grande do Norte, Cascudo afirma que ela 

“foi a mais linda, inesquecível, arrebatadora e inútil das revoluções brasileiras. Nenhuma nos 

emociona tanto nem há figuras maiores em tranquila coragem, serenidade e compostura 

suprema,   decisão   de   saber   morrer,   convencidos   da   missão   histórica   assumida   e 

desempenhada.”
120 

Câmara Cascudo afirma que, apesar da importância da Revolução liderada 
 

por André de Albuquerque Maranhão no Rio Grande do Norte, esse movimento não teve 

adesões e participação do povo. Apesar dessa falta de envolvimento e da ausência de coragem 

popular apontadas por Cascudo, ele rebate críticas feitas a André de Albuquerque, sobre sua 

falta de coragem ou heroísmo e de que este mesmo teria se acovardado no momento de sua 

prisão durante a repressão ao movimento. Cascudo afirma que não ousaria 

 
 
 

Exprobar falta de heroísmo ou ausência de espírito sacrificial àqueles que 
viveram acontecimentos cujo ambiente o tempo afastou de nós para sempre. 
Muito fácil é aconselhar-se valentia e reprochar-se o pavor aos que temeram 
e aderiram ante os sucessos terríveis do momento. [...] Não exijamos 
virtudes altas ou fixemos defeitos fomigantes. Todos esses personagens 
foram homens. Não lhes devo lançar minha pedra porque sou homem 
também e não posso deduzir de como me comportaria em situação 

análoga
121

. 
 
 
 

Apesar de se referir à família Albuquerque Maranhão em diversos momentos da 

narrativa da sua história do Rio Grande do Norte, o fato que nos chama realmente atenção é 

ênfase dada por Câmara Cascudo a essa família quando trata sobre o período republicano no 

estado. É nessa fase que a família Albuquerque Maranhão ganha ainda mais poder e destaque 

na cena política potiguar e, consequentemente, nos trabalhos do erudito. 

Ao falar sobre os momentos que antecederam a implantação da República no Rio 

Grande do Norte, Câmara Cascudo destaca Pedro Velho de Albuquerque Maranhão e a sua 

liderança. Descreve-o como o “arrebatador, empolgante, orientador nato.”
122

 

 
 
 

Honesto, letrado, psicólogo, Pedro Velho era diferente e jamais substituído 

em sua feição pessoal, nos processos inimitáveis de administrar e vencer. 

Nenhum outro o avantajou no prestígio nacional. Invulgar sua verve, 

espirituoso, espontâneo, natural nas frases. [...] 
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Esses deméritos vivem em todos os mentores políticos do mundo. Em Pedro 

Velho desova-os a graça peculiar à sua inteligência. Ninguém o imitou ou o 

substituiu. 
 

[...] Guardava as manhas dos domingos para ler historiadores, amando reler 
poetas, dizendo-lhes os versos em voz alta. Como todo Albuquerque 
Maranhão era melomano confessado. Seria um dos raros políticos capaz de 
falar sobre música sem que a sombra de Beethoven estremecesse de pavor. 
[...] Autos populares, danças tradicionais, festas típicas, contavam com sua 
presença entre os infalíveis. [...] Guardava as anedotas do povo, os remoques 

e respostas dos humildes. Foi um conservador admirável.
123

 

 
 
 

Como podemos ver, Pedro Velho é descrito como um homem do povo, 

insubstituível, inimitável, honesto, inteligente. Alguém de fato admirável e um modelo que 

poderia ser seguramente seguido. Para Câmara Cascudo, Pedro Velho de Albuquerque 

Maranhão foi o grande herói, o “organizador do Estado republicano” no Rio Grande do 

Norte.
124 

Sendo ele essa figura tão importante para a República norte-rio-grandense, precisava 
 

reunir as qualidades que são tão enfatizadas por Cascudo: o herói necessita ter características 

que possam servir de modelo para o povo. E assim é o Pedro Velho descrito por Câmara 

Cascudo: o ponto de referência para as gerações futuras.
125

 

De acordo com Regina Abreu, o herói desempenha um papel muito importante 

dentro do processo de implantação e legitimação de um novo regime político, pois, 

 

 
 

Os heróis representavam pessoas exemplares ou paradigmáticas da 

nacionalidade, cuja função precípua consistia em [...]  transmitir 

ensinamentos à população em geral. Com isso, buscava-se garantir a 

homogeneidade do pensamento no interior da nação, no sentido de 

congregar em torno de um referencial comum grupos sociais altamente 

diversificados culturalmente.
126

 

 
 
 
 

Para Paulo Miceli, 
 
 
 

 
O herói tem uma finalidade moralista, servindo para avaliar e dirigir 

capacidade e condutas: os cristãos apresentam seus santos como modelo de 
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virtude, os militares fazem o mesmo com alguns comandantes, os 

revolucionários com os seus líderes. [...] 
 

Símbolo da esperança, um sentimento prevalece sobre todas as demais 

circunstâncias responsáveis pela consagração de um herói: a ilusão de que 

magicamente, só ele pode fundir todas as múltiplas partes que compõe a 

realização de um ideal de libertação e emancipação de um país, de uma 

classe social, de uma etnia, de grupos religiosos e de uma infinidade de 

instituições e agrupamentos sociais [...].
127

 

 
 
 

A partir dessas considerações, entendemos que os heróis são modelos a serem 

seguidos pelas gerações futuras. São “grandes homens”, exemplos de honestidade e 

compromisso com a nação, e Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, da forma como foi 

retratado por Cascudo, cumpria muito bem esse papel. 

Após descrever a implantação do novo regime no estado e de destacar o papel 

desempenhado por Pedro Velho nesse processo, Cascudo fala sobre os governos que se 

seguiram e dá grande ênfase ao governo de Alberto Maranhão, descrevendo o período como 

um mento de expansão progressista e de reformas urbanas. O autor não restringe seus elogios 

a Alberto Maranhão enquanto político, mas os estende às suas características pessoais, 

descrevendo-o como um grande intelectual, incentivador da educação e da cultura. Os 

oposicionistas o chamavam, “fazendo sem querer justiça, Príncipe Mecenas.
128

 

Em História da República no Rio Grande do Norte, o autor inicia o capítulo 
 

intitulado A formação do Partido Republicano no Rio Grande do Norte, citando Pedro Velho 

de Albuquerque Maranhão e dedica-lhe os mais diversos elogios, além de apresentá-lo como 

“Chefe” do movimento de 1889. Cascudo já inicia o tópico com as seguintes palavras: 

 
 

Foi o fascinador, o Chefe, Ninguém pode por muito tempo odiá-lo. 

Absorveu todas as iniciativas. Resumiu em si mesmo a atividade de todo um 

Estado. Fez de tudo. Tudo lhe é devido. Ninguém teve a audácia de dizer 

que essa figura inesquecível era a sombra de dedicações, de trabalhos 

silenciosos e pertinazes, de servilismos espontâneos, de imaginações 

dadivosas. A geração que ele comandou continua seduzida, deslumbrada, 

levando para diante a fama do Homem-Único, o político maravilhoso, o 

técnico invencível, o inimitável criador da República numa unidade da 

federação.
129
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Câmara Cascudo não restringe seus elogios à capacidade política e intelectual de 

Pedro Velho, vai mais além: 

 

 
O físico ajudava-o. Alto, desempenado, forte, ombros capazes de suster o 

tonel cheio de Danaides, mãos aristocráticas, dentadura rebrilhante, rosto 

grave, dois olhos voluntariosos chispando através do cristal dos óculos, que 

possuíam linguagem entendida pelos íntimos, impunha-se aparecendo. A 

cabeleira de Pedro Velho obrigou a moda. Inda pude ver, em alta 

percentagem, os chefes-do-interior ostentando cabeleiras de reis 

merovíngios. Os cabelos ondulados de Pedro Velho mantinham um prestígio 

de beleza que a Morte e o Tempo não puderam destruir. Quando morreu, a 

maioria dos chefes políticos imitava-o descaradamente. O mesmo andar, a 

mesma cadência rolada dos períodos cuidados, a mesma despreocupação de 

efeito muitíssimo previsto, a mesma risada sonante, o mesmo gesto de 

sacudir a cabeça, baixar a fronte e limpar o vidro dos óculos, com pausas 

para a elaboração das respostas. 
 

Os rapazes do meu tempo, que o viram embalsamado [...] ainda viram os 

sobrevivente pedrovelhistas conservando a meia cabeleira, usando óculos e o 

infalível chapéu do Chile, saudando  na diagonal e nunca na horizontal, 

comprimentadeira e provinciana
130

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 4 Pedro Velho de Albuquerque Maranhão 

Foto: acervo suplemento Nós, do RN 
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Encerrando o capítulo, Cascudo enfatiza a honestidade de Pedro Velho de 

Albuquerque Maranhão, ao dizer que mesmo sendo ele “dono do Estado” e filho de um 

homem rico, “deixou uma herança que envergonharia o mais desinteressado dos homens 

contemporâneos.”
131 

Honestidade, bom gosto, educação, seriedade e honra de Pedro Velho 

são qualidades constantemente exaltadas nos trabalhos de Câmara Cascudo ao tratar desse 

personagem. 

Vida de Pedro Velho é outro trabalho de Cascudo carregado de todas as 

características enaltecedoras que abordamos ao longo dessa discussão. Logo no prefácio do 

livro, o erudito nos informa sobre a relação pessoal e bem achegada que sua família tinha com 

Pedro Velho: 

 
 

Criei-me no seio da família “pedrovelhista”, ouvindo diariamente referências 

ao passado e saudades à figura desaparecida. [...] Nomeou Pedro Velho a 

meu pai, em junho de 1892, Alferes do Batalhão de Segurança, 

promovendo-o a Tenente em agosto de 1895. [...] Em fevereiro de 1898, 

num banquete que o governador Ferreira Chaves lhe oferecia, dedicou a meu 

pai um dos cinqüenta e cinco brindes ali distribuídos eloqüentemente.
132

 

 
 
 

Talvez essa relação tão próxima entre a família de Cascudo e os Albuquerque 

Maranhão explique a permanente exaltação à imagem desse grupo familiar e aos seus 

membros em seus trabalhos, chegando a ponto de afirmar que, no caso de Pedro Velho por 

exemplo, “nunca lhe encontrou defeito nem possibilidade de compará-lo a outro mortal”.
133

 

Segundo informação do próprio Câmara Cascudo, Vida de Pedro Velho é uma 
 

produção biográfica escrita em 1956, em homenagem ao ano do centenário de nascimento de 

Pedro Velho.
134 

Falando sobre os textos biográficos, Regina Abreu assevera que uma das 

preocupações constantes dos biógrafos é com o homem público. Estes traçam os contornos de 

seus personagens a partir de um modelo paradigmático de homem público. O que é enfatizado 

nas biografias é o caráter “modelar” desse sujeito.
135 

Os autores procuram reproduzir a vida 

do homem público como exemplar. Essa preocupação de Cascudo com Pedro Velho de 

Albuquerque Maranhão enquanto homem público, enquanto paradigma, fica bem clara em 

Vida de Pedro Velho. Por exemplo, sobre sua personalidade, Câmara Cascudo aponta um 

Pedro Velho calmo, pacífico, de hábitos simples e patriarcais. 
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A voz, o timbre doce, invariavelmente cortês, [...] vocabulário preciso, claro, 

envolvente, o tratanto habitual de meu filho aos correligionários bem mais 

idiosos, o tu, disputado como condecoração, [...] recebendo as visitas na sala 

de jantar, junto à imensa mesa rodeada pela família numerosa e feliz.”
136

 

 

 
 

Um das características que, segundo Câmara Cascudo, legitimava a imensa 

autoridade de Pedro Velho como Chefe republicano, era a honestidade. 

 

 
 

Dono do Estado, teve inexcedível escrúpulo no manejar dos dinheiros 

públicos. Nunca permitiu que os amigos e correligionários, aproveitando a 

festa do seu aniversário, verdadeira mobilização do solidarismo político, 

trouxessem presentes parecendo prêmios desmarcado. Jóias, carruagens, 

propriedades, nunca aceitou. 
137

 

 
 
 

O livro, em suas últimas páginas, ainda dirige mais elogios a Pedro Velho de 

Albuquerque Maranhão, chegando a afirmar que para o povo norte-rio-grandense ele “é a 

própria República”. Informa sobre as homenagens dirigidas a ele expressas na mudança do 

nome da “vila e município de Vila Nova que receberam o nome de Pedro Velho, [...] em 26 

de novembro de 1908”, assim como instituições e praças que receberam o mesmo nome. Não 

esqueceu de mencionar a inauguração do busto de Pedro Velho, onde esteve presente junto 

com o seu pai, em 07 de setembro de 1909.
138

 
 

Antologia de Pedro Velho foi outro trabalho publicado por Cascudo em 1954, 

dedicado ao referido membro da família Albuquerque Maranhão. No prefácio, está descrito o 

objetivo desse trabalho: aproximar os leitores das produções jornalísticas e de oratória 

desenvolvidas por Pedro Velho ao longo de sua carreira. Sendo assim, nesse trabalho estão 

contidos manifestos, discursos, projetos e artigos. Na parte intitulada Meu retrato de Pedro 

Velho presente nos adendos, Cascudo informa alguns dados pessoais desse personagem, como 

data e local de nascimento, filiação, sua formação básica e superior. Em seguida, aponta seu 

envolvimento com o abolicionismo em fins de 1887. Nesse trabalho, a exaltação à figura de 

Pedro Velho de Albuquerque Maranhão aparece inúmeras vezes. Um dos trechos de 

Antologia de Pedro Velho é bastante significativo e confirma essa perspectiva abordada por 

Câmara Cascudo. Ele nos diz que Pedro Velho 
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Era voluntarioso, egoísta, centralizador, principio e fim de todas as coisas 

estaduais com um ar desprendido de desinteresse e alheamento. Conservava 

a forma impecável de gentil homem, senhorial e fidalgo, uma graça natural e 

condescendente que a todos seduzia, mantendo cada um no seu lugar em 

distancia inalteráveis. Chefe inimitável, cônscio de sua autoridade e dos 

recursos pessoais de conquista, tinha a ciência do comando, a voz especial 

para cada pessoa, a técnica essencial da contaminação política, escolhendo 

vírus para cada soldado.
139

 

 
 
 

Como podemos observar, para Câmara Cascudo, Pedro Velho de Albuquerque 

Maranhão era alguém inimitável, embora muitos de seu tempo tenham tentado, “sem a menor 

possibilidade de efeito e aproximação psicológica”, copiar suas numerosas virtudes e até 

mesmo sua forma de se arrumar
140

. Finaliza a Antologia mencionando os casos do município 

e de ruas no Rio Grande do Norte que receberam o nome em homenagem a Pedro Velho e o 

caso de uma rua no Rio de Janeiro que recebeu o nome de Senador Pedro Velho. Não deixou 

de citar também o monumento construído na cidade do Natal em sua homenagem. Por meio 

desse trabalho, o erudito  reforçou a necessidade de reavivar o  nome de Pedro  Velho  e 

assegurar a sua presença, para que a memória dele não morresse também. Ao fazer isso, 

estaria, ao mesmo tempo, reforçando a memória do grupo familiar como um todo. 

Em 1935, Cascudo concluiu mais uma obra sobre a família Albuquerque 

Maranhão: A Casa de Cunhaú: história e genealogia. De acordo com o jornal A República de 

17 de janeiro de 1935: 

 
O DR. LUIZ DA CAMARA CASCUDO, [...] acaba de terminar um 

interessantíssimo estudo sobre a chamada “Casa de Cunhaú”, fundada por 

Jeronymo de Albuquerque, o primeiro capitão mór do Rio Grande do Norte. 

Como se sabe, a família de Cunhaú teve relevante papel na história local, 

atravez de todos os séculos de nossa chronica. O dr. Camara Cascudo, após 

longos mezes de pesquizas e buscas em archivos e cartorios, estudando a 

propria região, conseguiu reunir uma documentação completa, e expõe 

brilhantemente a história da família Albuquerque Maranhão.
141

 

 

 
 

O livro trata sobre a linhagem da aludida família, que teve a propriedade do 

Engenho de Cunhaú desde sua fundação no século XVII, até a segunda metade do século 

XIX, e que tem sua história estreitamente ligada à história do estado, onde o autor buscou 

narrar “não somente os fatos reais, mas inclui em sua narrativa diversas lendas. [...] Este livro 

 
139 

CASCUDO, Luís da Câmara. Antologia de Pedro Velho. Natal: Departamento de Imprensa, 1954.  p. 236. 
140 

Ibid., p. 236. 
141 

CASCUDO, Luís da Câmara. A casa de Cunhaú: história e genealogia. p. 35. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


57  
 
 

 

versa sobre um dos temas que lhe foram mais caros.”
142  

Nesse trabalho, o autor refere-se a 

André de Albuquerque como “o chefe da revolução de 1817 no Rio Grande do Norte, o mártir 

da fidelidade na hora em que todos debandam. [...] É um homem doce e simples, sereno e 

crédulo.”
143

 

No ano de 2008 o Senado Federal publicou uma edição do livro A casa de 

Cunhaú, que foi prefaciada por Paulo Fernando de Albuquerque Maranhão, descendente do 

“fundador da Casa de Cunhaú, Jerônimo de Albuquerque Maranhão, e de todos os Senhores 

de Cunhaú que tiveram posteridade no Brasil.”
144 

O livro publicado pelo Senado traz 

informações adicionais repassadas pelo próprio Paulo Fernando de Albuquerque que reforçam 

a  imagem  construída  por  Cascudo  nesse  e  em  outros  trabalhos  ao  tratar  sobre  esses 

personagens. Além do prefácio, Paulo Fernando de Albuquerque Maranhão agrega à obra 

diversas imagens que compõem seu acervo familiar. Um delas é a de André de Albuquerque 

Maranhão, o personagem retratado com esmero por Cascudo na mesma obra. Nessa imagem, 

André de Albuquerque aparece muito semelhante à descrição feita pelo autor: um homem de 

boa aparência, que transmite docilidade e serenidade e ao mesmo tempo é a representação de 

alguém forte. Um líder nato, o mártir do movimento de 1817 no Rio Grande do Norte. 
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Imagem 5 André de Albuquerque Maranhão  

Fonte: acervo Paulo Fernando de Albuquerque Maranhão 
 
 
 

Outro personagem representado em A casa de Cunhaú é Jerônimo de 

Albuquerque, descrito por Câmara Cascudo como valente, com vida esforçada e sempre 

ligada aos encargos de comando.
145 

Segundo o autor, Jerônimo de Albuquerque foi o primeiro 

capitão do Forte dos Santos Reis Magos e o responsável pela demarcação do sítio da cidade 

do Natal em 25 de dezembro de 1599. Sobre esse personagem, o livro apresenta o quadro 

Expulsão dos Franceses do Maranhão em 1615, de autoria de Armando Viana, ilustrando a 

Batalha de Guaxenduba, que representou a expulsão definitiva dos franceses do Maranhão em 

1615, com a participação ativa de Jerônimo de Albuquerque, que aparece do lado direito em 

primeiro plano na tela, vitorioso e altivo, assumindo seu papel de líder, apontando em direção 

ao  chefe dos  franceses,  Daniel de  La Touche,  num aparente sinal de exigência que os 

invasores, derrotados, se retirassem do Maranhão.
146

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145 CASCUDO, Luís da Câmara. Op. cit., p. 44. 
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Imagem 6 Expulsão dos franceses do Maranhão em 1615 

Fonte: Acervo Paulo Fernando de Albuquerque Maranhão 
 

 

Essas imagens reforçam a ideia insistentemente trabalhada por Câmara Cascudo 

em suas obras com o intuito de dar visibilidade a essa família colocando-a no centro da 

narrativa da história potiguar, reafirmando o discurso enaltecedor dirigido a ela expresso em 

seus trabalhos, contribuindo assim para seu processo de monumentalização. 

Em História da cidade do Natal, de 1946, Cascudo continua com seu discurso de 

exaltação aos membros da família Albuquerque Maranhão, agora através do então prefeito da 

cidade, Syvio Piza Pedroza
147

, que “era mais um Albuquerque Maranhão no comando de 

Natal. Uma forma de mostrar que seus antepassados também colaboraram com o crescimento 

da capital.”
148 

Segundo Cascudo, era um descendente dessa família que estava apto a 

administrar a cidade graças à sua herança familiar. 

Ao estudar a modernização de Natal na administração de Sylvio Piza Pedroza, 

Arthur Luís de Oliveira Torquato utiliza como uma das fontes de sua discussão História da 

Cidade do Natal, de Luís da Câmara Cascudo. Para Torquato, essa obra pode considerar-se 

uma estratégia narrativa que tinha por objetivo construir uma centralidade política em torno 

da família Albuquerque Maranhão. Ele afirma que 
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Pedroza, era neto de Pedro Velho. 
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As estratégias adotadas por Câmara Cascudo e a forma como a narrativa do 

livro insere Sylvio Pedroza e sua família no decorrer do escrito mostra bem a 

intenção de marcar a situação desse grupo na história política da cidade do 

Natal. [...] 
 

No que se refere ao grupo de personagens políticos natalenses, Câmara 

Cascudo designa em todo  o  seu livro grande importância aos feitos da 

família Albuquerque Maranhão. [...] 
 

No livro História da Cidade do Natal, a família Albuquerque Maranhão 

ocupa importante destaque no que se refere ao processo de modernização do 

espaço urbano natalenses desde o século XIX. [...] Uma forma de credenciar 

confiança administrativa ao novo prefeito de Natal a partir de sua herança 

familiar. 
 

No intuito de construir essa legitimação do então “governador da cidade”, 

Câmara Cascudo escolhe os nomes de dois destacados antepassados de 

Sylvio Pedroza para justificar o interesse pelo espaço da cidade [...]: Alberto 

Maranhão [...] e Pedro Velho de Albuquerque Maranhão.
149

 

 

 
 

No período em que esse trabalho foi escrito (1946), os Albuquerque Maranhão já 

estavam fora da cena política estadual há mais de trinta anos, mas mesmo assim eles 

continuavam a ocupar, na narrativa de Câmara Cascudo, um espaço centralizado e 

fundamental, representado dessa vez por um descendente, Sylvio Piza Pedroza, que só por sua 

“ascendência ilustre”, estava autenticado com legítimo administrador, assim como foram seus 

parentes, responsáveis pela construção de Natal e do Rio Grande do Norte. 

Dessa maneira, podemos concluir que os trabalhos de Câmara Cascudo 

contribuíram para o processo de monumentalização da família Albuquerque Maranhão na 

historiografia potiguar, uma vez que fica evidente em seus textos, carregados de saudosismo e 

exaltação, a constante tentativa de construir uma narrativa caracterizada pela centralidade 

dessa família – seja por meio de Jerônimo de Albuquerque, André de Albuquerque Maranhão, 

Pedro Velho, Alberto Maranhão ou Sylvio Piza Pedroza – na história “oficial” do estado ou 

da cidade, dando assim visibilidade a esse grupo familiar. 

Por meio da análise dos trabalhos de Tavares de Lyra, Rocha Pombo e Câmara 

Cascudo, podemos enxergar a tentativa de construção e perpetuação de uma memória 

familiar, bem como de um processo de monumentalização que se evidenciava na 

historiografia, atendendo as perspectivas de produção vigentes no final do século XIX e início 

do século XX, caracterizada por uma história preocupada em narrar fatos, com seus heróis e 

seus grandes feitos sendo constantemente destacados, sem uma maior preocupação com a 
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crítica ou problematização dos fatos, o que acabou contribuindo para a formação de uma 

historiografia marcada pelo enaltecimento de seus personagens. 

No entanto, a historiografia não foi a única ferramenta que contribuiu para o 

processo de monumentalização dessa família. A partir de agora, veremos que as edificações 

erguidas na capital, bem como as reformas urbanas aplicadas na cidade no início do século 

XX acabaram por dar visibilidade e um caráter monumental aos Albuquerque Maranhão no 

momento de consolidação de seu poder político no estado e no instante em que as elites locais 

assimilavam o espírito da vida moderna. Utilizando-se de um discurso modernizador, os 

Albuquerque Maranhão deram início a diversas reformas urbanas na capital potiguar 

vinculando seu nome a uma cidade moderna, alcançando o imaginário popular, chegando aos 

seus corações, não ficando restrito ao campo dos discursos, com seu alcance reduzido a uma 

parcela mínima da população. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
 

MARANHÃO-ISMO
150

: A MONUMENTALIZAÇÃO DA FAMÍLIA ALBUQUERQUE 

MARANHÃO E AS REFORMAS URBANAS NA CIDADE DO NATAL 
 
 
 
 

 
Na nova ordem das cousas, os destinos das terras da oligarquia estão sob a 

influência dos seus pro-homens, em tudo por tudo, perdendo já vão os seus 

primitivos nomes. Consequencia fatal, se não me engano, da febre 

engrossativa que lavra nos domínios do partido dominante. Ruas, villas, 

cidades, municípios estão sendo rebaptizados, como se estivessem entrando 

numa nova seita. Os nomes dos antigos estão sendo (nas ruas) substituídos 

pelos modernos estadistas – Pedro Velho, Augusto Lyra – Alberto 

Maranhão, Fabrício Maranhão. O processo de rebaptizamento é simples: 

faz o chefe político do local a proposta e esta enthusiasticamente é acceita 

pelo conselho. Nada mais, está feita a operação [...].
151

 

 
 
 
 

Ao caminharmos pela cidade e observamos a paisagem diante de nós, veremos 

muito mais do que simples traçados urbanos, ou estruturas físicas: enxergaremos nela 

construções, personagens ou monumentos que algumas vezes podem passar despercebidos – 

dada as idas e vindas dos nossos percursos rotineiros – ou, em determinados instantes, podem 

causar encantamento. 

Esse contato com a paisagem pode levar-nos tanto a refletir ou buscar um sentido 

ou o contexto de produção de determinados traçados urbanos que muitas vezes ocupam 

lugares de destaque na cidade, quanto a saber quem são aqueles personagens retratados em 

monumentos, em nomes de ruas e praças ou quando foram erguidas aquelas construções que 

compõem essa paisagem e que estão tão presentes em nosso dia-a-dia. 

Já de início, podemos afirmar que determinadas edificações ou monumentos, por 

exemplo, não despontaram na cidade acidentalmente, ou sem uma intenção: possuem sentidos 

particulares, anseios de uma época ou de determinados grupos. São testemunhos de fatos ou 

momentos de uma sociedade. Partindo do ponto de vista da história urbana, podemos dizer 
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que os espaços urbanos e suas paisagens são produções não apenas materiais, mas também 

simbólicas.
152

 

Segundo Cristina Freire, 
 
 
 

Longe de se referirem a traçados urbanos abstratos, [os monumentos (ou 
construções) carregam a cidade] de sentido simbólico; testemunham 
sistemas mentais da época em que foram criados e solicitam, não raro, uma 
relação não apenas perceptiva, mas também efabuladora, que mistura os 

tempos presente e passado, as histórias individuais às coletivas. 
153

 

 
 

 
A partir das ideias extraídas da observação da cidade e das suas construções, a 

pretensão desse capítulo é analisar as modificações da paisagem urbana brasileira e 

especialmente a potiguar, tentando observá-las como reflexos ou testemunhos mentais de sua 

época – final do século XIX e início do século XX – período de grandes transformações nos 

campos econômico, político e social. Analisaremos algumas das modificações e reformas 

urbanas da cidade do Natal organizadas por um grupo familiar específico que formava a elite 

local, que esteve no poder por mais de vinte anos e que não deixou de buscar o ideal de 

modernização tão desejado, alterando, em parte, a fisionomia da cidade, vinculando seu nome 

a uma cidade dentro dos padrões e perspectivas de modernidade do período. Pretendemos 

enxergar as modificações do meio urbano como construções humanas formadoras de uma 

paisagem que pode ser modificada, como se as práticas e os jogos de interesses humanos, 

ajudassem a compô-la. Em Paisagem e Memória, Simon Schama trata da possibilidade da 

paisagem ser conscientemente concebida a fim de expressar virtudes de uma comunidade 

social ou política
154

, prática comum no momento de legitimação de regimes políticos, por 
 

exemplo. 
 

No final do século XIX e início do século XX, o Brasil foi atingido por um intenso 

fluxo de mudanças nos diversos níveis da sociedade que afetaram a ordem, as hierarquias 

sociais e as noções de tempo e espaço, além dos modos de perceber os objetos. A questão que 

mais chama atenção em todas essas mudanças é a velocidade e o ritmo com que entravam na 

vida das pessoas, alterando seus hábitos e costumes cotidianos. De acordo com essas 

transformações,  era  necessário  modificar  o  modo  de  vida  das  sociedades  tradicionais, 
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conforme o novo padrão da economia desse período. As ideias de Progresso, Civilização, 

Progresso e Trabalho, foram postas em circulação pelos membros das elites com suas ideias 

econômicas formadas na França e Inglaterra, mas foram assimiladas também pelas camadas 

urbanas. 

O Partido Republicano brasileiro surgiu dentro desse contexto de transformações e de 

desestabilização institucional, que propunha a abolição da monarquia, entrando em cena uma 

elite de jovens intelectuais, artistas, políticos e militares. A principal base de apoio político e 

econômico desse grupo encontrava-se nos grupos dominantes da cultura cafeeira, que também 

apoiavam a instauração do regime republicano. “O advento da República proclama 

sonoramente a vitória do cosmopolitismo no Rio de Janeiro. O importante, na área central da 

cidade, era estar em dia com os menores detalhes do cotidiano do Velho Mundo”.
155

 
 

Com a proclamação da República no Brasil, uma das primeiras medidas foi a abertura 

da economia aos capitais estrangeiros, especialmente ingleses, promovendo uma 

industrialização e modernização do país. No início do século XX, o Rio de Janeiro, capital da 

República, sofreu remodelações. 

Segundo Sevcenko, 
 
 
 

A nova filosofia financeira nascida com a República reclamava a 
remodelação dos hábitos sociais e dos cuidados pessoais. Era preciso ajustar 
a ampliação local dos recursos pecuniários com a expansão geral do 
comércio europeu. [...] O antigo cais não permitia que atracassem os navios 
de maior calado [...], as ruelas estreitas, recurvas e em declive, típicas de 
uma cidade colonial, dificultavam a conexão entre o terminal portuário, os 
troncos ferroviários e a rede de armazéns e estabelecimentos do comércio de 
atacado e varejo da cidade. As áreas pantanosas faziam a febre tifóide, 

impaludismo, varíola e febre amarela, endemias inextirpáveis.
156

 

 
 

 
As reformas da cidade afetaram a população, especialmente os remanescentes de 

escravos, ex-escravos e libertos, que, em busca de novas oportunidades na capital, se fixaram 

em casarões antigos, com péssimas condições sanitárias, consideradas pelas autoridades como 

uma ameaça à saúde pública. Essas modificações evidenciavam o desejo de 

 
 

 
[...] findar com a imagem de cidade insalubre e insegura. [...] Nela são 

demolidos os imensos casarões coloniais e imperiais do centro da cidade, 
 

 
155 

SEVCENCO, Nicolau. Literatura Como Missão: Tensões Sociais e criação Cultural na Primeira República. 

São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 36. 
156 

Ibid., p. 28. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


65  
 
 

 

transformados que estavam em pardieiros em que se abarrotava grande parte 
da população pobre, a fim de que as ruelas acanhadas se transformassem em 
amplas avenidas, praças e jardins, decorados com palácios de mármore e 
cristal e pontilhados de estátuas importadas da Europa. [...] Assistia-se a 
transformação do espaço público, do modo de vida e da mentalidade 

carioca.
157

 

 
 

 
Diante dessa realidade, o governo iniciou um plano de modernização, saneamento e 

reforma urbana da cidade. Para execução desse plano modernizador, os casarões ocupados 

pelas populações pobres passaram a sofrer com os processos de demolição, e estes, por sua 

vez, sem alternativa para nova moradia, passaram a ocupar as encostas dos morros, 

construindo barracões. No esforço pela modernização, as elites empenharam-se em reduzir a 

realidade social brasileira, ajustando as cidades aos padrões de gestão social vindos da Europa 

ou América do Norte, difundindo as novas condições de economia e racionalidade técnica, 

inserindo no Brasil um contexto modernizador. 

 
 
 

O resultado mais concreto desse processo de aburguesamento intensivo da 
paisagem carioca foi a criação de um espaço público central na cidade, 
completamente remodelado e embelezado, ajardinado e europeizado, que se 
desejou garantir com exclusividade para o convívio dos ‘argentários’. [...] 
Desencadeia-se simultaneamente pela imprensa [...] a ‘caça aos mendigos’, 
visando a eliminação de esmoleres, pedintes, indigentes, ébrios, prostitutas e 

quaisquer outros grupos marginais.
158

 

 

 
Para Flávia de Sá Pedreira, 

 
 
 

Havia uma identificação direta entre as melhorias urbanas e os anseios das 
classes privilegiadas. [...] O progresso alardeado pelas elites era bastante 
parcial, mostrando mesmo que ‘limpar ruas’ significava sobretudo a retirada 

de seus indesejáveis habitantes.
159

 

 
 

 
O surgimento do regime republicano se deu em meio a transformações 

demográficas e sociais, onde as grandes cidades surgiam como um espaço de novas 

possibilidades de vida. A elite tinha o dever de tirar o Brasil do “atraso em que se 

encontrava”, que era justificado pelo passado colonial, imperial e escravista. Era cada vez 
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maior a necessidade de “civilizar” o país, modernizando-o, baseando-se em modelos 

europeus. A cidade seria assim um produto dos gestos e de seus moradores, mas a grande 

intervenção sobre ela partia do próprio estado. 

A primeira cidade brasileira a sofrer um grande processo de reformas foi o Rio de 

Janeiro, com várias tentativas de controles de moradias, arrancando das capitais moradores e 

habitações indesejadas. Os antigos moradores – as populações pobres – deviam ser retirados 

dos logradouros públicos, que deveriam estar reservados para aqueles que soubessem se 

comportar de maneira “civilizada” nos espaços públicos. Podemos perceber assim que a 

cidade assumia uma função pedagógica, com o papel formador de moldar valores e modelos 

de conduta. 
160

 

As  reformas  urbanas  das  cidades  mostravam,  além  do  interesse  público,  a  real 
 

dimensão da capacidade de seu poder em readequar os padrões das habitações e saneamento, 

redesenhando a nova capital. Nas grandes capitais nordestinas, por exemplo, as elites que se 

alternavam no poder, procuravam organizar a cidade segundo modelos europeus e cariocas, se 

livrando de condições precárias de higiene e de populações pobres compostas de migrantes do 

agreste e do sertão que se concentravam nas capitais em busca de melhores condições de vida. 

A partir dessas reformulações, a cidade iria incorporando um sentido moral, transmitindo 

lições que corrigiriam e afastariam os atos confusos. As praças ajardinadas eram sinais de 

progresso e salubridade pública, “lugar onde se expõe o nível de civilidade dos habitantes, 

convertendo-se em seu espelho”.
161

 
 

Com tantas modificações e transformações nas cidades e nas práticas sociais, 

deve-se pensar também nas formas de representação dessa modernidade anunciada pela 

República, visto que este novo regime criou uma cidadania precária, acentuando diferenças 

sociais. 

A modernidade, consolidada na Europa em fins do século XIX e meados do 

século XX, corresponde a um período de intensas modificações que atingiram todos os níveis 

de experiência social. No Brasil, esse período de grandes rupturas correspondeu justamente ao 

fim da monarquia e prelúdio republicano, com os grupos que compunham a elite brasileira 

tentando, a todo custo, romper com o passado monárquico e buscando colocar o Brasil no 

caminho rumo à “civilização” e ao “progresso”. 
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O progresso conduziria os povos na direção de um estado de perfeição que 
tinha seu ponto mais alto na civilização. A cidade representa o lugar onde se 
concentravam as possibilidades de concretização da civilização, contraposta 
à barbárie que grassava nos  campos, e se reproduzia em alguns redutos 

malditos da cidade.
162

 

 
 

 
Esses ideais de progresso e modernidade não se fizeram presentes apenas no Rio 

de Janeiro. Podemos perceber que esses mesmos ideais foram perseguidos em terras 

potiguares ao analisarmos o momento de implantação e consolidação do regime republicano 

no Rio Grande do Norte no final do século XIX e primeiras décadas do século XX. 

 

 
Nos primeiros anos republicanos, as novas elites dirigentes começavam a 

procurar maneiras de se moldar segundo os modelos estrangeiros de 

estruturação das cidades. A elite [...] defendia uma mudança no viver urbano 

brasileiro ao mesmo tempo em que enfatizava o Estado como o único capaz 

de levar a cabo tais transformações. Isso ocasionou inúmeros debates entre 

os grupos sociais que formavam essa elite, dentre eles os engenheiros, 

profissionais plenamente qualificados, que tomaram a frente com 

proposições concretas de construção de uma nação vinculada aos ideais de 

modernização,  o  que  permitiu  ocuparem  uma  posição  estratégica  nesse 

processo.
163

 

 
 

 
Segundo Flávia de Sá Pedreira, já nas primeiras décadas do  século XX, era 

possível acompanhar através dos jornais uma noção de progresso propagandeada pelas elites 

por meio de um conjunto de modificações urbanas reveladas através de projetos de transporte 

e saneamento que estavam sendo executados.
164

 

Durante esse período é possível perceber que a vida na cidade do Natal passou a 

ser marcada pelo novo, pelo desejo de progresso que o regime republicano trazia, instalando 

nas elites norte-rio-grandenses um desejo de reorganização da cidade, como se esse novo 

sistema político trouxesse o despertar do  progresso, tirando o  estado  da sua posição de 

“esquecido”. Essa ideia de mudança nos horizontes potiguares pode ser percebida nas 

palavras de Pedro Velho de Albuquerque Maranhão – homem que liderou a implantação do 

novo sistema político no Rio Grande do Norte: “os erros [...] do passado, [...] que traziam a 
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vergonha pública e o rebaixamento da dignidade cívica, cedeu o passo a uma vida nova, de 

horizontes largos, de abundâncias [...]”.
165

 

Mas o que precisava ser modificado? O que precisava ser “esquecido”? Como se 

encontrava organizada a capital potiguar entre os séculos XIX e XX? Segundo Câmara 

Cascudo, em meados do século XIX, Natal ainda era uma cidade com ruas 

 
 

 
Sem calçamento e entulhadas de areia; sem água, sem iluminação. [...] J. C. 

Fernandes Pinheiro escreve em dezembro de 1871 – Em verdade a cidade do 

Natal, mesmo vista de fora, parece justificar o trocadilho que lhe ouvi aplicar 

– CIDADE – NÃO-HÁ-NATAL. Para o Dr. Henrique Pereira de Lucena, 
Natal era uma vila insignificante e atrasadíssima do interior (1872). [...] A 
cidade do Natal, fundada no século XVI, nasceu no século XX. Os 
intermediários são períodos de história guerreira, política ou dorminhoca. 

Faz de conta que não existiram.”
166

 

 
 

 
O jornal Diário do Natal noticiava, no início do século XX, sobre a coleta de lixo 

e organização da cidade do Natal, revelando insatisfação da população: 

 
 

 
Continuam as justas reclamações dos municipes desta capital, dirigiddas ao 
contratante da limpeza pública, que é um sobrinho do presidente da 
intendência. Na rua São Thomé, dizem os moradores, que a carroça do lixo 
nunca mais por lá passou [...] E assim a limpeza se vae fazendo 

maravilhosamente bem... [...].
167

 

 

Natal é um Pariz, cheio porem de lama, de lixo, de matto, sem esgoto, sem 

hygiene, sem hospital, cheio de mendicantes e de miséria. [...] 

O lixo em toda a cidade é franco e tem com a lama eterna e estreita amisade 

de que de facto tem fama.
168

 
 

 
 

Falando sobre as condições da cidade do Natal no início do século XX, Ricardo 

José Vilar da Costa nos informa que 

 

 
As ruas da cidade estavam marcadas pela sujeira, situação que preocupava 

os órgãos públicos dos primeiros anos do século XX. Os jornais 

apresentavam denúncias de que aquela cidade era oriunda de um século do 
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MARANHÃO, Pedro Velho de Albuquerque. Liberdade, Igualdade e Fraternidade. In: CASCUDO, Luís da 

Câmara. História da República no Rio Grande do Norte. p. 278. 
166 

PREFEITURA Municipal do Natal. Natal Não-Há-Tal: Aspectos da História da Cidade do Natal. Secretaria 

de Meio Ambiente e Urbanismo. Organização: João Gothardo Dantas Emerenciano. Natal: Departamento de 

Informação, Pesquisa e Estatística, 2007. p. 43, grifo meu. 
167 
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mau cheiro e da feiura dos lugares públicos. [...] a pasmaceira da vida urbana 

convivia com “o lixo acumulado em diversos becos”. Os caminhos tortuosos 

da cidade antiga eram associados não apenas ao descuido, mas a infestação 

pelas doenças. 
 

Dessa forma a ideia de ausência de civilidade [...] impedia que Natal se 
desenvolvesse. [...] Aliás, sua área urbana, com problemas a serem 
superados, precisava de mudanças. [...] No caso da Natal dorminhoca dos 
cronistas, o anseio de alguns setores era por uma maior possibilidade de 
partilhar do refinamento presente em outros locais, como de que moços das 
cidades tirassem o chapéu ao cumprimenta as senhoras e donzelas à rua, ou 
que essas ruas fossem mais limpas, ao contrário do que se apresentava ao 

final do século XIX.
169

 

 
 

 
Esse desejo de mudança, essa busca por “civilidade”, fez com que a elite local 

remodelasse e transformasse a cidade natalense no início do século XX, introduzindo nela 

signos do progresso, especialmente de paradigmas europeus, implantando mudanças “que 

podiam ser captadas num primeiro olhar”.
170 

Percebemos aqui que interesses, ideias e anseios 

de uma época e de um grupo, bem como a assimilação da vida moderna passaram a moldar a 

cidade, adequando-a ao novo, fato que se refletia em seu espaço urbano, em sua paisagem. A 

elite local utilizou-se do discurso modernizador vigente no período como argumento para as 

ações governamentais. 

 
 
 
 

Os membros das elites exibiam prestígio político ou força econômica [...] 

que lhes permitiam ocupar algum lugar dentro da estrutura do Estado e [...] 

intervir nos rumos da cidade. [...] Agindo a partir de seus cargos públicos, 

tentaram modelar a cidade, cada um ao seu modo e dentro de suas áreas de 

interesse .
171

 

 
 
 
 

De acordo com o período histórico e com a oportunidade e conveniência das elites 

políticas dominantes, era necessário construir um novo imaginário político e se apoderar do 

controle dos meios que formam e guiam a imaginação coletiva, impregnando as mentalidades 

com novos valores. Dessa maneira, o novo poder fortalece a sua legitimidade. Para Baczko 

“qualquer instituição, designadamente as instituições políticas, participa […] de um universo 

 

169 
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início do século XX. Dissertação (Mestrado em História) – Departamento de História, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, 2008. p. 35 e 36. 
170 
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simbólico que a envolve e constitui seu quadro de funcionamento”.
172 

As reformulações 

urbanas tinham, dessa forma, como um de seus objetivos principais, introduzir “valores, 

modelando os comportamentos individuais e coletivos”.
173

 

Podemos concluir a partir dessas assertivas e da perspectiva discutida por Simon 

Schama, que a cidade bem com sua paisagem, são frutos e reflexos da grande intervenção 

sobre ela por parte do próprio estado, dominado nesse momento por uma elite local – que 

assimilava fortemente a cultura europeia – que tinha interesse em controlar as reformas da 

cidade, revelando o anseio por sua modernização. 

 
 

 
Graças as séries de “melhoramentos”, “aformoseamentos” e 
“ajardinamentos” empreendidas pelo governo, o ideal de modernização, 
almejado pelas elites, se concretizou, durante a considerada Belle Époque 
Natalense e, de fato, alterou a fisionomia da cidade. Alterou em parte, uma 
vez que somente determinadas áreas da cidade foram remodeladas e 
procuravam atender os interesses de uma pequena parcela da população – 

certamente, os mesmos que tanto apregoavam a sua mudança.
174

 

 
 

 
Conforme apontado anteriormente, o grupo que dominava o cenário político no Rio 

Grande do Norte no final do século XIX e início do século XX era a família Albuquerque 

Maranhão. Pedro Velho de Albuquerque Maranhão foi a figura central no momento da 

implantação do regime republicano no estado, tornando-se governador do Rio Grande do 

Norte provisoriamente em 1889 e posteriormente eleito pelo Congresso Legislativo entre 

1892 e 1896.
175 

Foi deputado federal e senador até 1907, ano em que faleceu. Pedro Velho se 

tornou o grande líder dos Albuquerque Maranhão e chefe do Partido Republicano estadual. 

A partir de seu governo, outros membros de sua família ou seus partidários acabaram 

se alternando no poder, permanecendo no controle da administração pública do estado até 

pelo menos 1914. O jornal Diário do Natal
176 

atestou, em diversos momentos, de maneira 

crítica e sarcástica, a amplitude do poder e influência de Pedro Velho no Rio Grande do Norte 

afirmando que estavam conquistadas “todas as forças produtoras do Estado, [...] o 

pedrovelhismo [...] fez do Rio Grande do Norte uma carniça de que é urubú-rei o dr. Pedro 
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173 
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175 
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Velho de Albuquerque Maranhão."
177 

Segundo o Diário, era “imoral [a] influencia política do 

dr. Pedro Velho, o maior dos régulos entre os oligarcas que surgiram n’esta Republica de 

abutres.”
178

 

Pedro Velho soube utilizar muito bem sua força e influência política, buscando 

consolidar mecanismos que dessem a ele e à sua família domínio político sobre o Rio Grande 

do Norte. No momento de implantação do regime republicano no estado, os membros da 

família Maranhão não só se destacaram na política potiguar, como ganharam notoriedade ao 

imprimir na cidade o nome dessa família num momento de inquietações sociais e políticas e 

de intensas reformas urbanas em várias capitais brasileiras e em uma das principais reformas 

da cidade do Natal. Não só a capital potiguar, mas o estado do Rio Grande do Norte puderam 

atestar o poder e influência dos Albuquerque Maranhão. 

Um dos membros da família Maranhão que estiveram no domínio do poder político 

estadual no início do século XX foi Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão, irmão de 

Pedro Velho.
179 

Segundo Itamar de Souza, Alberto Maranhão foi um dos mais jovens 

governadores republicanos do Rio Grande do Norte, chegando ao poder com apenas 26 anos – 

feito alcançado através de uma manobra política em 1898 por meio de modificação na 

Constituição Estadual. Tal mudança no texto constitucional estadual foi proposta pelo então 

governador Joaquim Ferreira Chaves e reduzia a idade mínima exigida para ocupar o cargo de 

governador do estado para 25 anos. É válido salientar que essa mesma estratégia política 

acabou por beneficiar um dos mais importantes partidários dos Albuquerque Maranhão, o 

genro de Pedro Velho, Augusto Tavares de Lyra, que também foi governador do Rio Grande 

do Norte aos 32 anos de idade, preparando o caminho para a ascensão da oligarquia 

Maranhão. 

Boa parte das reformas urbanas empreendidas na capital potiguar no início do século 

XX foram idealizadas ou executadas nos governos de Alberto Maranhão. A remodelação pela 

qual a cidade passou durante seus governos – especialmente no segundo – foi marcada pela 

espacialização e monumentalização da sua família. Desde seu primeiro governo, Alberto 

Maranhão fez diversas homenagens aos seus parentes, que tiveram seus nomes dados a ruas, 

praças, instituições públicas e municípios. O ato de nomear cidades, ruas ou edificações 

 

 
 
 
 
 

177 
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178 
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revela uma relação constante entre espaço e poder. “Essas denominações revestem de 

significados as práticas dos principais interessados em se verem representados.”
180

 

Exemplo disso é que logo após a morte de seu irmão aviador Augusto Severo, o 

governador Alberto Maranhão, mostrando todo seu empenho em dar visibilidade a sua 

família, determinou a mudança do nome de alguns munícipios potiguares. Os homenageados? 

Seus irmãos Augusto Severo e Pedro Velho. Em 28 de agosto de 1903 – por meio da Lei nº 

197 – o então governador determinou que a vila de Trinfo passasse a se chamar Augusto 

Severo.
181 

Em Novembro de 1908 – após o falecimento de Pedro Velho
182 

– através da Lei nº 
 

261 de 26 de novembro, determinou que o município de Vila Nova se chamasse Pedro 

Velho.
183 

De acordo com Itamar de Souza, Alberto Maranhão iniciou assim uma espécie de 

“bajulação corográfica” prejudicial à toponímia tradicional do estado.
184

 

Dando continuidade às homenagens  e aproveitando-se de reformas no setor 

educacional no Rio Grande do Norte, Alberto Maranhão estabeleceu a meta de criar “um 

grupo escolar em cada sede da comarca e uma escola mista em cada um dos outros 

municípios do estado”.
185 

Nesse ‘impulso em prol da educação’, Alberto Maranhão criou 23 

grupos escolares e, em alguns destes, seus parentes – ou ele mesmo – foram homenageados: 

no  município  de Pedro  Velho, foi criado o grupo  escolar Fabrício  Maranhão (irmão de 

Alberto Maranhão); em Nova Cruz, nasceu o grupo escolar Alberto Maranhão; em 

Canguaretama o grupo escolar Pedro Velho e em Natal o grupo escolar Augusto Severo. 
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Imagem 7 Fachada do Grupo Escolar Augusto Severo inaugurado em 1908 

Fonte: 380 anos de história fotográfica em Natal 
 

 
 

O Grupo escolar Augusto Severo foi o primeiro construído no estado e foi inaugurado 

em 12 de junho de 1908 em uma cerimônia que teve a presença do próprio Alberto Maranhão, 

autoridades do governo e algumas famílias natalenses. Durante o evento, foram cantados os 

hinos da Proclamação, da Bandeira e o Hino de Augusto Severo (ANEXO A), cantado pela 

primeira vez naquela ocasião. 

 
 
 

O edifício no qual foi instalado o Grupo Escolar Augusto Severo era 

suntuoso e embelezava o centro da cidade à época. Neste sentido, a 

instalação de um estabelecimento educativo nesta localização  cumpria a 

finalidade de instaurar significados culturais e ser mais um símbolo da 

propaganda da República. A ordem higiênica e moral definia a localização 

da escola. De acordo com as determinações higiênicas o edifício escolar 

deveria ser construído em um lugar elevado, seco, bem arejado. Eram 

evitados lugares pantanosos  e ruas estreitas. No início do século XX, o 

bairro da Ribeira passou por uma revitalização para torná-lo um lugar 

salubre. As recomendações quanto à higiene eram cumpridas por meio do 

prédio que era pintado com cores neutras, tendo a azul ou verde primazia 

entre as cores indicadas pela Diretoria Geral de Instrução Pública. 

Conforme o Código de Ensino, os edifícios escolares deveriam ser elegantes, 

modestos, bem arejados e iluminados pelo sol.
186
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Alberto Maranhão buscou imortalizar a memória de um grupo social que teve grande 

notoriedade em momentos significativos da política potiguar. Para alcançar tal objetivo, 

utilizou-se de práticas modernizantes inserindo “Natal num conjunto de ideias, valores e 

sentimentos que se espalhavam por todo o Globo, entre o final do século XIX e o início do 

século XX”.
187 

Alberto Maranhão tinha a intenção de acelerar a transformação de Natal e para 
 

isso, priorizou a execução de melhoramentos urbanos tanto por contratar ou criar empesas 

para realizar os serviços urbanos a cargo do estado
188

, como por captar recursos estrangeiros, 

solicitando empréstimo à França
189 

– autorizado pelo Congresso Legislativo, mediante a lei nº 

270, de 18 de novembro de 1909 – no valor de 350.00 libras esterlinas – para promover 

melhoramento e embelezamento da cidade.
190 

A imprensa local logo noticiou tal fato: 

 
 

 
O orgam oficial publicou hontem a lei que autoriza o governo do Estado a 

realisar um emprestimo interno ou externo, no 1º caso de 5 mil contos e no 
2º de 350 mil libras sterlinas, com as garantias e pela forma que jugar mais 

conveniente. [...] 
 

Constou-nos, com as devidas reservas que hotem ficaram assentadas entre o 

dr. Alberto Maranhão e um Sr. Simões, intermediario dos prestamistas 

estrangeiros, as bases do empréstimo de 350 mil libras sterlinas. O typo será 

de 82 juros de 5%. 
 

Não souberam informar qual a quota de amortisação e nem também quaes 

foram as garantias oferecidas pelo Estado. 
191

 

 
 

 
É evidente que tal atitude tomada pelo governo do estado gerou duras críticas por parte 

dos grupos oposicionistas. O Diário do Natal seguiu noticiando: 

 
 

 
Como se vê é uma autorisação ampla, só se limitou o quanto; o typo, juros, 

prasos e garantias, ficou tudo ao arbítrio do governador, que poderá 

empenhar o Estado como lhe aprouver. [...] 
 

Se esta operação de realisar, ao Sr. Alberto Maranhão caberá, com já 

tivemos ocasião de dizer, a gloria de ter jogado a ultima pasada de terra 

sobre o futuro deste pobre Estado. 
 

Nada justifica esse empréstimo. Os melhoramentos anunciados para esta 

capital não são produtores e nem de ordem a exigirem o sacrifício do Estado. 
 

187 
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188 
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SOUZA, Itamar de. A República Velha no Rio Grande do Norte. p. 231. 
190 
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Com as suas rendas proprias, bem arrecadas e devidamente aplicadas, poder- 

se-ia aos poucos ir melhorando as condições desta capital, sem o Estado 

empenhar-se na arriscada aventura de um emprestimo desastroso, cujas 

consequencias serão a sua completa ruína financeira. 
 

Em quanto no tesouro tive dinheiro dessa infeliz operação, ninguém sentirá 

os seus efeitos, porque com elle mesmo irá pagando-se os seus encargos; 

mas quando esgotado, o que não levará muito tempo, aparecerão os apertos, 

as dificuldades de toda ordem [...] e então é que se ha de reconhecer que o 

emprestimo foi um grande erro, um verdadeiro desastre [...] para o Estado 

que verá suas poucas rendas se escuarem , [..] para solver compromissos 

tomados em seu nome por um governo desabusado,  impevidente e 

impatriotico. 
 

Pobre Rio Grande do Norte!
192

 

 
 

 
Nesse momento, várias obras públicas se desenvolveram em Natal com o objetivo de 

criar “espaços [...] que pretendiam suscitar e forjar novas sociabilidades dentro de um padrão 

de civilidade.”
193 

Apesar de todo esse montante, nem todos os moradores da capital potiguar 

se beneficiaram com as reformas urbanas, já que inúmeras vezes a imprensa local noticiou a 

má distribuição desses recursos afim de trazer solução para os principais problemas que a 

cidade enfrentava. Por exemplo, mais de 17% do total da verba destinada para as obras 

públicas de toda a cidade foram gastas com a reforma do Teatro Carlos Gomes – hoje Alberto 

Maranhão. Falando sobre a distribuição e uso dessa verba nas melhorias da capital potiguar, o 
 

Diário do Natal noticiou, ironicamente, em novembro de 1909: 
 
 
 

O emprestimo dos 5 mil contos a 80 por 100 produz liquidos 4 mil contos, 

que terão a seguinte aplicação: 

 
Para melhorar a raça gradanal na fasenda Santo Alberto – mil contos; 

 
Ao mano Fabrício para desenvolver a agricultura na Usina Maranhão e o 

comércio do sal livre de imposto de consumo a margem das estradas da 

Great Western – outros mil contos; 

 
Ao cunhado Olympio para melhorar as relações dos funcionários publicos 

com o seu banco – quinhentos contos; 

 
Aos cunhados Pio e irmãos para crearem e desenvolverem as industrias da 
pesca e de laticínio – quinhentos contos; 

 
 
 

 
192 
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Ao primo D. Barros para ir fazer propaganda do nosso progresso na China e 

no Japão – duzentos contos; 

 
Ao mano Scipião para desenvolver a industria dos cinemas – cem contos; 

[...] 

Ao baritono Corbiniano para ir a Europa fundir a estatua do Mecenas – cem 

contos; 

 
[...] 

 
Ao negociadores do emprestimo se a comissão de 5% - dusentos e cincoenta 

contos; 

 
A cada um dos chefes políticos para a criação da polícia local – um conto de 

reis, ao todo 37 contos; 

 
Para açudarem poços, abertura dos vales, abastecimento de águas da capital, 
redes de exgoto e limpeza publica com fornos de incineração de lixo, 

bondes-electricos e o restante – 13 contos. 
194

 

 

 
 

Os grupos mais desfavorecidos da cidade não eram os focos desses projetos de 

modernização da cidade. Os centros das preocupações eram a estética e salubridade dos 

espaços públicos para usufruto das elites ansiosas por espaços modernos e “civilizados”. “É 

certo que as outras partes da cidade e a maior parte da sua população permaneceram à 

margem desse processo, sem condições de acesso às possíveis benesses da modernização e 

aos seus signos exteriores.”
195

 
 

Vimos até aqui que foi no transcurso dos governos de Alberto Maranhão que se 

deu um forte impulso de modernização e desejo pelo novo por parte das elites que 

acreditavam que “o regime republicano […] teria aberto as portas da cidade de Natal ao 

dinamismo do século XX”
196 

e, dentro dessa perspectiva, o então governador, utilizando-se 

dos espaços, das reformas urbanas e dos monumentos, aproximou-se do imaginário, levando- 

nos a inferir que “Natal não [foi] verdadeiramente urbanizada, mas construída”.
197

 

A partir do final do século XIX até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a 

cidade do Natal passou por transformações significativas que determinaram sua configuração 

urbana. Nesse período, podemos destacar três intervenções urbanísticas que guardam relações 

 
 

194 
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com as estruturas de poder vigentes e que revelavam os anseios e aspirações da elite política e 

econômica da época: a primeira intervenção, ocorrida no final do século XIX e início do 

século XX; a segunda, caracterizada pelo Plano Geral de Sistematização na década de 1920, 

ápice de um processo iniciado com a ascensão do grupo político do Seridó, representado por 

José Augusto Bezerra de Medeiros (1924 – 1927) e Juvenal Lamartine (1928 – 1930) e por 

fim, o terceiro momento, que se insere num contexto de transformações da primeira metade 

do século XX, representado pelo plano do Escritório Saturnino de Brito (1935), com seu 

anteprojeto de melhorias urbanas “com a previsão dos edifícios para o governo e 

administração, aeroporto, bairro residencial, bairro operário, etc. -, abastecimento da água – 

captação, depósito e distribuição -, e uma rede de saneamento”.
198

 
 

Para as discussões apesentadas nesse capítulo, interessa-nos o primeiro desses três 

momentos de intervenções urbanísticas em Natal, ocorrida entre 1889 e 1913, onde diversos 

melhoramentos e aformoseamentos foram realizados na cidade. Em 1901 foi proposto o 

“Plano da Cidade Nova”, posteriormente ampliado e concluído no ano de 1904 e que previa 

uma série de reformas na capital potiguar, além da criação de um bairro residencial, a Cidade 

Nova. Esse período corresponde ao momento de domínio da família Maranhão no Rio Grande 

do Norte. 

Em um contexto de transformações sociais, econômicas e políticas, Alberto 

Maranhão remodelou a paisagem e os espaços públicos da cidade, ao mesmo tempo que 

imprimiu nela a marca e o nome dos Albuquerque Maranhão. Dessa maneira, podemos dizer 

que, ao mesmo tempo em que modernizava a cidade, Alberto Maranhão construía uma 

história familiar para Natal  por meio da monumentalização dos seus parentes. Citando 

características do segundo governo Alberto Maranhão, Itamar de Souza nos informa que este 

“procurou imortalizar os membros ilustres da oligarquia apondo seus nomes em municípios, 

repartições públicas, monumentos e praças [...]”.
199  

Tal fato pode ser confirmado quando 
 

constatamos que foi durante os governos de Alberto Maranhão que ocorreram as principais 

remodelações do espaço público natalense ou que surgiam praças públicas e monumentos que 

acabaram envolvendo, dando destaque ou visibilidade ao nome de algum membro de sua 

família. 

A partir de 1901, Alberto Maranhão começou a planejar o futuro urbanístico da 

cidade. Em 30 de dezembro de 1901 criou-se um terceiro bairro em Natal, a Cidade Nova, 
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bairro tipicamente residencial, diferente dos anteriores Cidade Alta e Ribeira, ligados às 

atividades comerciais e públicas. De acordo com Márcia Marinho, a Cidade Nova refletia as 

intenções dos dirigentes da cidade de enquadrar Natal nos padrões urbanísticos mundiais. 

 

 
A criação da Cidade Nova [...] incorporou uma série de temas presentes no 

debate higienista, como a exigência legal dos recuos entre as habitações [...]. 

As choupanas e casebres pobres existentes [...] foram desapropriados ou 

vendidos. Há registros de que pelo menos 300 moradias tenham sido 

colocadas abaixo para a abertura das avenidas projetadas. Logo tornar-se-ia 

destino obrigatório e preferido da elite local: primeiro para fins de semana 

esporádicos e depois, ao longo das décadas, como  moradia fixa para as 

classes mais abastadas.  [...] 

O bairro seria o espaço por excelência do novo regime na cidade tanto pela 

conformação de uma estrutura urbana que não se articulava organicamente 

com a parte antiga da cidade, herdada do período  colonial, quanto pelo 

aspecto exclusivo que marcou a consolidação de um processo de 

crescimento que tinha na segregação sócio-espacial um elemento estrutural. 

[...] A constituição da Cidade Nova lançou as bases para implantação de um 

mercado de terras, expropriando ou expulsando posseiros e valorizando os 

terrenos de políticos, comerciantes e pequenos industriais vinculados ao 

grupo político local. [...] 

A  introdução  de  inovações  técnicas,  de  novos  serviços  e  equipamentos 

urbanos, mas principalmente a ênfase no melhoramento e “aformoseamento” 
do espaço urbano da cidade, com a  construção  de praças,  largos, 
avenidas e alguns edifícios “modernos” – ecléticos ou neoclássicos –, 
foram decisivos para espraiar o sentimento de se estar vivendo em uma 

cidade em transformação, nova, moderna [...].
200

 

 

 
 
 

Foi esse novo bairro, a Cidade Nova, o palco escolhido por Alberto Maranhão 

para abrigar mais uma de suas homenagens que davam visibilidade aos seus parentes – a 

Praça Pedro Velho. Esse espaço foi idealizado para receber um monumento projetado por 

Corbiniano Vilaça e Edmond Badoche. Trata-se de um busto dedicado a Pedro Velho, que fora 

inaugurado em 07 de setembro e 1909. A escultura traz, além da imagem de Pedro Velho, a 

figura de uma mulher inclinando-se e entregando para ele um ramo votivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
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Imagem 8 Busto de Pedro Velho – Praça Pedro Velho/Cívica 

Fonte: acervo Jornal Tribuna do Norte 
 

 
 

Segundo Câmara Cascudo, essa jovem mulher representa a “Pátria Norte 

Riograndense”
201

. Fato curioso mencionado por ele é que no dia da inauguração, a população 

achou que a mulher tratava-se da viúva, Petrolina Florinda Pedroza, a dona Nila. 

Relembrando o grande evento, Câmara Cascudo diz: 

 
 

Pela mão de meu pai assisti à inauguração do busto de Pedro Velho a 7 de 

setembro de 1909. O arranjo da pracinha, batizada com pedante nome inglês. 

Square Pedro Velho, é dois anos posterior. [...] 
 

Era um domingo. O governador Alberto Maranhão presidiu o cerimonial 
muito emocionado. Eloy de Souza foi o orador oficial. Pinto de Abreu falou 
pela Intendência Municipal. O poeta Ferreira Itajubá que não tivera 

delegação de ninguém, declamou um soneto. Falara, sem saber, pelo povo.
202

 

 
 

 
No momento da inauguração, o busto localizava-se no que posteriormente passou 

a se chamar Square Pedro Velho, onde fica atualmente a Praça das Mães. Segundo Câmara 

Cascudo o objetivo inicial era que ficasse lá “até que findasse o serviço de terraplanagem da 
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Praça Pedro  Velho,  em Petrópolis”.
203 

No  entanto, o  busto  permaneceu  nesta pracinha 

“provisória” por quase meio século204
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 9 Inauguração do Square Pedro Velho – primeira década do século XIX 

Fonte: Caminhos de Natal 
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Imagem 10 Detalhe do busto quando ainda estava localizado no Square Pedro Velho 

Fonte: < http://www.flickr.com/groups/1748534@N22/pool/62616769@N04/> 
 
 

 
Como vimos, esse monumento foi idealizado para ser posteriormente fixado na 

Praça Pedro Velho, na então Cidade Nova. O lugar escolhido por Alberto Maranhão para 

abrigar o busto e a Praça não foi aleatório ou despretensioso. Optar pela Cidade Nova para 

alocar mais uma de suas homenagens nos dá evidências do desejo do então governador de dar 

visibilidade a sua família num bairro de avenidas largas e planejadas; associar sua família a 

um espaço novo, atrelado a uma imagem de modernidade e progresso – ideal perseguido 

intensamente por Alberto Maranhão. O desejo de modernizar a capital potiguar seguia uma 

tendência nacional iniciada na capital federal – Rio de Janeiro – e que foi perseguida por 

outras capitais brasileiras no início do século XX. As atitudes de Alberto Maranhão 

evidenciam que buscava, naquele instante, firmar a identidade de Natal como uma capital 

moderna. 

Desde sua inauguração em 1909, o monumento em homenagem a Pedro Velho 

passou por várias transferências. Lauro Pinto em Natal que eu vi, dedica um dos tópicos do 

seu livro, “Turismo dos Bronzes”, para tece comentários sobre essas várias mudanças de 

localização do busto. Ele nos diz: 

http://www.flickr.com/groups/1748534%40N22/pool/62616769%40N04/
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O busto  em bronze do Dr. Pedro Velho  de Albuquerque Maranhão  foi 
colocado no Square do seu nome, hoje Praça das Mães, no dia 07 de 

setembro de 1909. 

Mas o busto do ilustre Dr. Pedro Velho ficou no square por quase meio 
século e como não podia deixar de ser, foi removido para a Praça que tem o 
seu nome, com a frente voltada para o Ginásio de Esportes... E a herma nem 
assentou o pó e foi transferida para o extremo da imensa praça, mas de 

costas para o ginásio.
205

 

 
 
 

 
Foi no governo de Silvio Piza Pedroza, sobrinho-neto de Pedro Velho, na década 

de 1950, que o busto foi enfim removido para o local inicialmente escolhido, a Praça Pedro 

Velho. Câmara Cascudo diz que o dia dessa mudança foi movimentado, “apressado e 

tumultuoso”. Acrescenta ainda que reuniu a presença civil, militar e estudantil e que foi uma 

digna homenagem “a lembrança do passado labor e da glória provinciana de Pedro Velho”.
206

 
 

Transferido, o busto foi colocado de frente para onde hoje é o Ginásio de Esportes, construído 

só em 1963 durante o governo de Djalma Maranhão. No entanto, trataram de mudá-lo mais 

uma vez de lugar; dessa vez de costas para o ginásio, de frente para a Avenida Prudente de 

Morais. 

A Praça Pedro Velho está localizada entre algumas das principais ruas da cidade, 

Potengi, Trairi e a Avenida Prudente de Morais. Para a população da época, a praça era mais 

conhecida como “a pracinha”, dividida entre parque infantil, área de esporte e área de passeio. 

Segundo descrição de jornal do período, a Praça Pedro Velho “antes mesmo de ser concluída, 

se tornou um ponto de concentração das mais distintas famílias de Natal. [...] A praça se 

tornou mais concorrida. Um verdadeiro paraíso! [...]”.
207
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Figura 11 Praça Pedro Velho – 1957 

Fonte: Biblioteca IBGE 

 

 
 

Durante o mandato do prefeito Gentil Ferreira de Sousa a Praça Pedro Velho 

passou por algumas reformas e inaugurada em 24 de outubro de 1937. Nesse período, a praça 

se tornou o maior ponto de referência da capital potiguar para os acontecimentos sociais como 

os desfiles militares, estudantis, comícios e exposições.
208 

Era justamente essa praça que se 

preparava para receber o busto que estava “provisoriamente” no Square Pedro Velho, 

inaugurado em 1909. Mas, como já citado anteriormente, só quase meio século depois ele foi 

para o lugar inicialmente idealizado. 

No ano de 1969, no período do regime militar, durante a gestão do prefeito Agnelo 

Alves, a Praça Pedro Velho passou por mudanças não apenas estéticas, como traçado, 

equipamentos e paisagismo. Teve também seu nome modificado para Praça Cívica. Lá, as 

autoridades, assim como nos dias atuais, realizavam seus desfiles militares, comemorando 

datas cívicas, como é o caso do 7 de setembro, mostrando que mesmo com o passar de todos 

esses anos, a praça continua tendo sua importância, não mais com o mesmo fervor, servindo 

como ponto de partida das manifestações cívicas da cidade, cumprindo seu papel na 

perpetuação da imagem do grande Chefe e de sua família, embora na atualidade, 

desconhecidos de alguns. 
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Outro irmão do governador Alberto Maranhão imortalizado através dos monumentos e 

reformas urbanas foi o já mencionado Augusto Severo. Um dos primeiros atos de Alberto 

Maranhão para homenagear seu irmão foi instituir, por meio da Lei nº 175 de 26 de agosto de 

1902, um feriado estadual no Rio Grande do Norte – 12 de maio – rememorando o dia e mês 

da morte de seu irmão aviador
209

, morto em acidente em 1902, ao sobrevoar Paris a bordo do 
 

dirigível PAX.
210 

Segundo Anderson Dantas a morte de Augusto Severo acabou se tornando 

um marco originário de uma sequência de homenagens que foram feitas ao próprio Augusto 

Severo e, consequentemente, a outros membros da família Albuquerque Maranhão. 

Assim como Pedro Velho, Augusto Severo também ganhou seu canto na cidade. O 

espaço escolhido foi a Praça da República, no bairro da Ribeira. Em 14 de maio de 1902 a 

Praça recebeu o nome atual – Augusto Severo. No dia 12 de maio de 1913, uma estátua de 

bronze foi afixada na referida praça, por ocasião do 11ª aniversário da morte do irmão aviador 

de Alberto Maranhão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 Inauguração da estátua de Augusto Severo 

Fonte: 380 anos de história fotográfica em Natal 
 
 
 
 
 

209 
Esse feriado foi revogado durante o segundo governo de Joaquim Ferreira Chaves (1914 a 1920) por meio da 

Lei nº 376 de dezembro de 1914. 
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Figura 13 Detalhe da estátua de Augusto Severo – Inauguração da estátua de Augusto Severo 

Fonte: 380 anos de história fotográfica em Natal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14 estátua de Augusto Severo atualmente. O monumento é alvo de vandalismo. No detalhe, observa-se a 

marca da placa de bronze que existia no pedestal da estátua. 

Fonte: acervo Jornal Tribuna do Norte 
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A Praça Augusto Severo situava-se num dos endereços mais importantes da 

cidade no início do século XX. Nesta área, encontra-se o Teatro Alberto Maranhão e o prédio 

do Grupo Escolar Augusto Severo. Os melhores e mais luxuosos hotéis ficavam circunscritos 

nesse logradouro, além do cinema, o Polytheama. A Estação Ferroviária também estava na 

Praça Augusto Severo. O porto de Natal fica bem próximo dela. Essa praça era o primeiro 

local visto pelos passageiros que desembarcavam na cidade. 

Mas nem sempre fora assim. A área que corresponde a essa praça não passava de 

um terreno pantanoso e alagadiço das águas do Potengi, águas estas consideradas 

“impregnadas de matérias vegetais putrefatas”, causadora de doenças.
211 

Até pouco tempo 

antes dessas modificações, Natal era apenas uma cidade considerada atrasada, com 

matadouros públicos, com problemas de insalubridade e de coleta do lixo e uma população, 

que segundo relatos da época, não conseguia seguir normas de higiene 

 
 

 
Procurando mostrar que o  atraso  primitivo em que se conserva higiene 
pública e particular entre nós, é principalmente a consequência da falta de 
incúria da população residente e da sua falta de compreensão dos princípios 

higiênicos, e que esse estado selvagem bem podia ser modificado.
212

 

 

 
No início do século XX a área correspondente à praça começou a ser drenada e 

saneada, dando origem a já referenciada Praça da República que tinha proporções bem 

menores do que a Praça Augusto Severo. Em 11 de julho de 1904 o arquiteto Herculano 

Ramos foi contratado pelo governo estadual para projetar o aterro e ajardinamento da Praça 

Augusto Severo. 

 

 
Em 15 de novembro de 1905 a praça foi entregue à serventia pública. O 

antigo pântano havia sido transformado em um dos mais belos recantos de 

Natal. 
 

A praça ocupava uma vasta área, hoje bastante reduzia. Apresentava 

alamedas formadas por oitizeiros e palmeiras imperiais. Havia um canal de 

cimento e pedra que circulava toda a praça [...] 
 

O canal era cortado por três pontes rústicas, muito pitorescas. Posteriormente 

o canal foi ateado. Embora sem qualquer serventia, inda existe uma 

pontezinha de alvenaria e concreto, que substituiu a primitiva executada [...], 

imitando bambu oriental. 
 

Próximo à casa da viúva de Juvino Bareto [...] havia um caramanchão com 
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uma  cobertura  de  quatro  águas,  envolvido  por  velas  trepadeiras.  Havia 

também um grandioso coreto com estrutura em aço.
213

 
 

 
 

Além dessas homenagens concedidas, existiram outras que já foram citadas nas 

páginas anteriores. Augusto Severo não só virou monumento e praça; ele também se tornou 

feriado e município potiguar. Essa grande visibilidade de Augusto Severo chama nossa 

atenção. Percebemos que foi associado constantemente ao nome ou a imagem de Augusto 

Severo tudo aquilo que, naquele momento, transmitia a ideia de modernidade e progresso. 

 

Augusto morreu buscando conquistar as alturas, o que até aquele  momento 

parecia se algo muito complexo. Somente um homem sonhador, ousado, inteligente e 

moderno seria capaz de vencer as dificuldades e voar. Augusto Severo foi transformado numa 

das faces da modernidade. Dar destaque a Augusto Severo era o mesmo que associar Natal e a 

família Maranhão à modernidade e ao progresso, objetivos insistentemente buscados por 

Alberto Maranhão. 

Além desses personagens, outros membros da família Maranhão ou seus aliados 

políticos foram homenageados nos espaços públicos natalenses. Esse foi o caso de Juvino 

César de Paes Barreto, sogro de Alberto Maranhão. Jovino Barreto foi um homem bastante 

influente, dono de uma fábrica de tecidos localizada nos limites entre a Cidade Alta e a 

Ribeira. A Rua Jovino Barreto localiza-se na Ribeira, perpendicular à Praça Augusto Severo. 

No final do século XIX a rua era conhecida pelo nome de Beco do Tecido, em referência à 

Fábrica de Fiação e Tecidos Natal de propriedade do próprio Jovino Barreto que ficava bem 

próxima.
214  

Foi inaugura da em 1888 e durante muito tempo ela foi a única tecelagem do 
 

estado. A fábrica empregava 80 operários e produzia cerca de 1 milhão 371 mil metros de 

tecido por ano, o que representava muito pouco em comparação com fábricas do Sudeste ou 

de Pernambuco, seus maiores concorrentes
215

. Após a morte de Jovino Barreto em 1901, o 

Beco do Tecido teve seu nome alterado para Jovino Barreto. Além de ter tido seu nome 

inscrito nas ruas natalenses, Jovino Barreto também teve seu nome estampado no hospital 

público da cidade em 1909. 

Outro personagem que teve seu nome inscrito nas ruas de Natal foi Junqueira 

Aires. Luís Francisco Junqueira Aires era nascido na Bahia e pertencia a uma família bastante 

influente politicamente. Com a implantação do regime republicano no Rio Grande do Norte, 

 

213 
NESI, Jeanne Fonseca Leite. Caminhos de Natal.  p. 88. 

214 
Id. Caminhos de Natal.  p.75. 

215 
BUENO, Almir de Carvalho. Visões de República: ideias e práticas políticas no Rio Grande do Norte (1880- 

1895). Natal: EDUFRN, 2002. p. 31. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


88  

 
 

 
 

 

foi nomeado fiscal do Governo na Estrada de Ferro Natal, em Nova Cruz. Junqueira Aires era 

amigo muito próximo de Pedro Velho e foi indicado por ele em 1894 para representar o Rio 

Grande do Norte na Câmara dos Deputados Federais. Foi em março de 1896 que a 

Intendência Municipal do Natal alterou o nome da Rua João Alfredo Correia para Rua 

Junqueira Aires. Segundo o texto da Resolução nº 28 da Intendência Municipal que fazia a 

mudança no logradouro, Aires merecia homenagem “tanto por sua lealdade republicana, como 

pela relevância dos seus serviços no Congresso Federal”.
216

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15 Avenida Junqueira Aires no início do século XX 

Fonte: Caminhos de Natal 
 

 
 

A Avenida Junqueira Aires era uma rua muito importante para a Natal do início do 

século XX. Ligava a parte alta à parte baixa da cidade – Cidade Alta e Ribeira. Por ela 

passavam os bondes, que subiam com dificuldade a ladeira. Essa rua foi, até 1935, a única via 

de acesso entre os bairros da Cidade Alta e Ribeira, até que na administração do prefeito 

Miguel Bilro a Avenida Rio Branco foi prolongada, conferindo ao natalense outro caminho 

para se chegar a Ribeira. 

O pai de Alberto Maranhão também foi homenageado ao ganhar em 1909 uma 

avenida com seu nome – Avenida Amaro Barreto – que foi nossa primeira estrada de rodagem 
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partindo da Avenida Alexandrino de Alencar, dirigindo-se para Macaíba. De acordo com a 

Resolução Municipal nº 132 de 1909 era “dever dos representantes do município reder 

homenagens aos que trabalharam e se esforçaram pelo desenvolvimento e progresso da 

comarca”.
217

 

 

Percebemos aqui que essas remodelações da cidade do Natal e as consequentes 

modificações nas suas paisagens e topônimos evidenciam não só o desejo de modernizá-la, 

adequando-a aos padrões arquitetônicos e tecnológicos do período, mas também indicam o 

processo de monumentalização da família Albuquerque Maranhão. À medida que se 

remodelava a capital potiguar e mudava-se o nome de suas ruas ou de municípios do estado 

associando-os a essa organização familiar, ia se inscrevendo na história e na memória do Rio 

Grande do Norte e materializando-se nos espaços públicos da cidade, a marca Albuquerque 

Maranhão. 

Essa busca incessante de Alberto Maranhão em dar visibilidade a seus parentes e 

partidários e a ele mesmo – como podemos percebe no ato da criação do Grupo Escolar 

Alberto Maranhão na Vila de Nova Cruz ou das medalhas de mérito Alberto Maranhão – não 

passava despercebida dos seus rivais, que não deixavam escapar a oportunidade de censurar 

suas praticas políticas. Na inauguração do “Hospital da Caridade Jovino Barreto”, por 

exemplo, o jornal, Diário do Natal, falou sobre a escolha do nome do novo estabelecimento: 

 

 
A denominação do Hospital de Caridade [...] foi substituído, agora, pelo de 

Hospital Juvino Barreto, em homenagem ao falecido sogro do Dr. Alberto 

Maranhão. [...] 
 

João Maria, sim, devia denominar-se o hospital de caridade de Natal. Juvino 

Barreto, não. É uma engrossa aos vivos, como engrossa são também aquelas 

inscrições que se lêem sobre as portas das enfermarias do novo hospital — 

Enfermaria Santo Alberto, Enfermaria Santa INEZ. [...] 
 

Já temos praça Pedro Velho, monumento Pedro Velho, Vila Pedro Velho, 

Praça Augusto Severo, Vila Augusto Severo, Avenida Augusto Lira, Avenida 

Alberto Maranhão, Avenida Amaro Barreto, Avenida Juvino Barreto, e agora, 

mais Hospital Juvino Barreto e Enfermaria Santo Alberto e Santa Inez. 

Oh! gente vaidosa!
218

 

 
 

 
Era perceptível o empenho de Alberto Maranhão em tornar sua família 

monumental por meio da sua insistente prática de nomear espaços da cidade ou do Rio 
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Grande do Norte com nomes de membros da família Maranhão, no intuito de consagra-los. 

Ruas, praças, prédios públicos e munícipios tiveram seus nomes alterados com a finalidade de 

dar visibilidade aos membros desse grupo familiar, fato que foi em várias ocasiões – 

conforme podemos perceber no trecho logo acima – encarado não como homenagens, mas 

como bajulação. 

Por meio da análise apresentada nessas páginas, podemos concluir ainda que as 

reformas urbanas da cidade do Natal acabaram se revelando como constructos humanos, onde 

disputas e interesses políticos modificavam a paisagem, na luta pelo exercício e legitimação 

do poder então ocupado. Foi esse predomínio político e controle sobre a máquina 

administrativa que viabilizou a modernização da cidade do Natal atrelando a ela o nome de 

uma família. 

A partir de um discurso modernizador, civilizador e progressista, Alberto 

Maranhão remodelou a capital potiguar – símbolo de atraso e falta de ordem dos tempos do 

Império – vinculando o nome de sua família a uma cidade moderna, alcançando o imaginário 

popular, dando visibilidade aos feitos e aos membros da sua estirpe. As construções e 

remodelações que a paisagem da cidade sofreu modificaram espaços de sociabilidade. Dessa 

maneira, podemos dizer que esses espaços remodelados eram constituídos a partir das 

relações de grupos sociais, incorporando significados que são atribuídos a esses novos 

ambientes, derivados de investimentos simbólicos promovidos pelo estado ou grupos sociais. 

As reformas realizadas em Natal durante os governos de Alberto Maranhão acompanharam 

um momento em que a elite local assimilava o espírito da vida moderna no início do século 

XX. Era forte o desejo desse grupo de colocar Natal no fluxo da modernidade do período. 
 
 

 
No denso espaço citadino se equilibram diversos interesses e ações que 

desejam mudar o espaço urbano. [...] Em Natal, o grande sonho que fazia 

vibrar o coração das elites natalenses era o de fazer sua cidade alcançar o 

patamar de civilidade julgado digno de uma capital. O desejo de civilidade 

era parte fundamental desse processo de transformação. [...] A cidade só 

estaria completa quando as estruturas materiais se unissem às práticas dos 

seus moradores, pois somente através das práticas, dos usos, os espaços 

ganham sentido.
219

 

 
 

 
Devemos estar atentos assim ao fato que as reformas urbanas e seus elementos não 

possuem apenas fins estéticos, são dotados de sentido político e devem ser entendidos tanto 
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como representações materiais que integram a paisagem construída, como textos de fácil 

leitura que transmitem mensagens simbólicas. Boa parte dessas construções estavam 

carregadas de sentido simbólico e revelavam os anseios de um grupo que pretendia atingir 

várias camadas da sociedade por meio de um discurso modernizador e progressista. 

É preciso levar em conta ainda a perspectiva discutida por Simon Schama onde essa 

paisagem construída deve ser entendida como uma produção intelectual humana e que mesmo 

as que “parecem mais livres de nossa cultura, a um exame mais atento, pode revelar-se como 

seu produto”.
220

 

Tais construções podem ser consideradas representações materiais de processos 
 

econômicos, sociais e políticos desse período – marcado por grandes transformações. Os 

monumentos objetivavam alcançar o espaço imaginário e o fortalecimento de identidades, 

glorificando o passado e as histórias heroicas, legitimando as práticas políticas vigentes no 

momento de sua produção, justificando ações, provando que aqueles que ocupam o poder não 

agem aleatoriamente. 

Segundo José Murilo Carvalho, a manipulação do imaginário social é muito 

importante em momentos de redefinição de identidades coletivas. Falando sobre a escolha dos 

monumentos para se alcançar o imaginário popular de diferentes classes ou graus de 

instrução, o referido autor afirma que 

 

 
 

É por meio do imaginário que se pode atingir não só a cabeça mas, de modo 
especial, o coração, isto é, as aspirações, os medos e as esperanças de um 
povo. É nele que as sociedades definem suas identidades e objetos, definem 

seus inimigos, organizam seu passado, presente e futuro.
221

 
 

 
 

Por meio dessas transformações, sejam elas processos de urbanização ou 

mudanças de topônimos, Alberto Maranhão deu visibilidade a sua família e seus aliados 

políticos, legitimando seu nome e poder, alcançando além do espaço físico, o campo 

imaginário. O desejo das elites nesse momento era inserir Natal no contexto de mudanças 

tecnológicas, econômicas e sociais do início do século XX, tornando Natal uma cidade 

salubre e moderna, que recusava seu passado colonial. Era esse o momento certo para atrelar 

o nome dos Albuquerque Maranhão à cidade então marcada pelo progresso. 

Boa  parte dessas  alterações  urbanas,  que  foram vagarosas,  mas  significativas,  se 
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tornaram muitas vezes alvo de críticas por parte dos grupos oposicionistas que acusavam os 

Albuquerque Maranhão de se utilizarem do discurso de “beneficiar” os retirantes da seca para 

solicitar verbas federais que, segundo eles, eram desviadas para as obras públicas de 

urbanização e embelezamento da cidade. Esses mesmos retirantes serviam como principal 

mão-de-obra na execução dos trabalhos, mas eram indesejados pelas elites, que não se 

agradavam com a presença destes nos novos ambientes reformados da cidade, visto que essas 

reformas não eram apenas das praças e passeios públicos, mas também dos comportamentos 

nesses novos espaços de sociabilidade. 

A partir dos apontamentos feitos até aqui, temos indícios de que todo esse processo de 

monumentalização da família Albuquerque Maranhão fez parte de estratégias políticas de 

legitimação e consolidação do poder de um grupo familiar que esteve à frente da política 

estadual por mais de duas décadas. Mas, percebemos que essas estratégias se modificaram em 

momentos distintos do poder dessa família – auge e decadência. Nas páginas a seguir teremos 

a oportunidade de discutir mais sobre esses momentos políticos e os novos grupos que 

despontaram na cena política estadual, revelando um quadro de disputa pelo controle do poder 

no Rio Grande do Norte, fato que acabou por transformar toda a trajetória de monopólio 

políticos dos Albuquerque Maranhão no estado. 
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CAPÍTULO 3 
 

 
 
 

A FAMÍLIA DO TESOURO E A DISPUTA PELO PODER NO RIO GRANDE DO 

NORTE 
 

 
 
 
 
 

Qualquer sociedade precisa de imaginar e inventar a legitimidade que 
atribui ao poder. Por outras palavras, o poder tem necessariamente de 

enfrentar o seu arbitrário e controlá-lo reivindicando uma legitimidade. 
 

[...] 
 

A legitimidade do poder é um bem particularmente raro e asperamente 

disputado. Constitui, muito em especial, o objeto dos conflitos e lutas entre 

dominantes e dominados.
222

 

 
 

 
Era final do século XIX e o Rio Grande do Norte vivenciava problemas nos campos 

econômico, social e político. Mesmo com a chegada do regime republicano, quase nada havia 

mudado. A economia encontrava-se bastante desestruturada, agravada pela seca que afetava o 

interior – trazendo prejuízos para a pecuária e agricultura – ou pelas chuvas excessivas no 

litoral – causando danos sérios à atividade açucareira. 

No entanto, o regime republicano entrava no panorama político brasileiro e estadual, 

carregando grandes expectativas de mudanças desse cenário repleto de problemas de toda 

ordem. Os republicanos norte-rio-grandenses tinham inicialmente a crença no poder 

transformador da República, que esse novo  sistema político seria o  elixir para todos os 

problemas da província potiguar, com todo seu histórico de esquecimento por parte do 

governo imperial. Dessa maneira, o regime republicano acabou por formar uma imagem 

bastante idealizada sobre si, gerando desilusão de muitos que até então exerciam fé na nova 

ordem política e foram, pouco a pouco, abandonando o tom otimista dos primeiros ares 

republicanos. Os persistentes problemas no setor econômico só ampliavam o sentimento de 

que a República não trouxera mudanças, mas a mera perpetuação do quadro outrora existente. 

A economia potiguar era baseada na criação de gado nas regiões agreste e sertão do 

Seridó e na cultura canavieira no litoral e Zona da Mata. No oeste – entre Mossoró, Areia 

Branca e Macau – predominava a extração do sal mineral. Aproximadamente metade dos 
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habitantes da província potiguar viva da pecuária, porém, o aumento nos preços do açúcar e 

algodão no mercado internacional, além das secas periódicas que afetavam diretamente o 

rebanho, fizeram a cultura algodoeira fixar-se no Seridó no final do século XIX e início do 

XX. Foi exatamente esse produto – o algodão – que fez despontar na política estadual, a partir 

dos anos 1920, o grupo político do Seridó, tirando de cena os Albuquerque Maranhão, que 

estiveram ocupando o poder local por mais de 20 anos. 

Durante os primeiros anos da República, a cana-de-açúcar se tornou o principal 

produto de exportação, mas o setor enfrentava alguns problemas com a modernização dos 

engenhos, que acabaram não se adequando às novas tecnologias produtivas. A indústria era 

pouco desenvolvida. Existiam apenas algumas que atuavam no ramo alimentício e uma no 

setor têxtil. Esse cenário econômico acabou por tornar o comércio a principal atividade 

econômica no final do século XIX. De acordo com Almir Bueno, no ano de 1889 existiam no 

estado cinco casas importadoras/exportadoras, sendo a mais importante delas a do avô 

materno de Pedro Velho, Fabrício Gomes Pedrosa.
223 

Essa casa importadora e os engenhos na 

Zona da Mata foram alguns dos suportes econômicos da família Albuquerque Maranhão. 

O grupo econômico dominante na sociedade potiguar era formado por plantadores de 

algodão, criadores de gado, senhores de engenho ou negociantes (importadores/exportadores). 

A família Albuquerque Maranhão era uma típica representante desses dois últimos grupos. 

Desde os primeiros momentos da organização e formação econômica potiguar, a família 

Maranhão esteve em posição de destaque, possuindo grandes extensões de terra, seja para 

criação de gado ou estabelecimento de engenhos açucareiros, e foi sobre essa base econômica 

comercial e açucareira que esse grupo familiar se impôs e dominou politicamente o Rio 

Grande do Norte. 

Conforme destacado anteriormente, os Albuquerque Maranhão dominaram o poder 

político estadual por mais de vinte anos – desde a implantação do regime republicano em 

1889 até 1914. Foi a partir dos cargos de comando do estado que essa família açambarcou o 

poder no Rio Grande do Norte e fortaleceu ainda mais seu nome e influência, alcançada 

graças a sua posição econômica em terras potiguares. 

Estes homens se empenharam arduamente pela manutenção, consolidação e 

monopolização de seu poder, que atravessou momentos de plenitude – especialmente no final 

do século XIX e nos primeiros anos do século XX, período em que o regime republicano se 

estabelecia – e de crise, com o despontar dos grupos políticos do Seridó. Para alcançar tal 
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objetivo – manter e consolidar poderes – a família Albuquerque Maranhão se utilizou de 

estratégias distintas, seja por inscrever seu nome na história “oficial” do Rio Grande do Norte 

ou por imprimir no seu espaço urbano a marca Albuquerque Maranhão. 

Dessa maneira, nossa pretensão neste terceiro e último capítulo é, a partir da reflexão 

sobre essas táticas aventadas nos capítulos anteriores como estratégias de consolidação de 

poderes, bem como  da análise dos períodos de auge e crise do poder dos Albuquerque 

Maranhão, refletir sobre os novos grupos políticos que despontaram na cena política estadual, 

gerando um quadro de disputas pelo controle do poder no Rio Grande do Norte. 

A trajetória política dos Albuquerque Maranhão remonta o período colonial. 

Conforme apontado nas páginas iniciais deste trabalho, esse grupo familiar possuía larga 

tradição de poder no Rio Grande do Norte. Seus nomes apresentam-se na história local desde 

a ocupação da capitania e distribuição de sesmarias ao capitão-mor Jerônimo de Albuquerque 

no vale do rio Cunhaú, no início do século XVII, dando origem ao primeiro engenho da 

capitania – Engenho Cunhaú – o que tornou essa família proprietária do principal núcleo 

econômico açucareiro do Rio Grande do Norte. Os membros da família Maranhão têm ainda 

seus nomes ligados aos processos de fundação da cidade do Natal, ao Movimento de 1817, até 

chegarmos ao movimento abolicionista e à instauração e consolidação do regime republicano 

no estado – auge do seu poder. 

Porém, qual era o cenário político do Rio Grande  do Norte nesse momento tão 

significativo para os Albuquerque Maranhão? Como estava organizado politicamente o estado 

por volta de 1889 – período de implantação da República no Brasil? Segundo Almir de 

Carvalho Bueno a política era altamente fundamentada no parentesco e clientelismo, com 

partidos políticos caracterizados pela “corrupção dos candidatos e dos eleitores, que 

mercadejavam seu voto em troca de promessas clientelistas de empregos, promoções ou 

simplesmente por pura submissão a seus patrões, muitas vezes seus compadres”.
224

 
 

Por volta de 1870 o movimento republicano não tinha muita força no Rio Grande do 

Norte. Foi só no início de 1880 que formou-se um clima propício para discussão de novos 

temas sociais e políticos. O Seridó foi um dos centros irradiadores de ideias republicanas. 

Essa foi uma das consequências do fato de alguns fazendeiros da região enviarem seus filhos 

para compor seus estudos fora do Rio Grande do Norte, entrando assim em contato com as 

novas ideias que circulavam no país. Foi no Seridó, inclusive, que surgiu o primeiro núcleo 

republicano do estado, fundado por Janúncio da Nóbrega em 1886. 
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Os filhos das famílias abastadas da região, postulando uma formação 
acadêmica, iam obter graduação universitária nas capitais provinciais que a 
ofereciam. Para Recife, convergiam os estudantes propensos, ou impingidos 
pelos pais, à careira da advocacia na conceituada faculdade de Direito do 
Recife... que expressava no Nordeste um ponto avançado, onde primeiro, na 
região, eram polemizadas num ambiente acadêmico as ideias mais 

progressistas e teorias políticas em trânsito no Império.
225

 

 

 
 

Natal também se tornou um centro difusor de ideias republicanas – mesmo não tendo 

tradição de independência ou  de aversão à Monarquia. Tal fato se deve ao contato de 

republicanos norte-rio-grandenses com republicanos de outras partes do país, especialmente 

os do Rio de Janeiro. Em 1888, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão foi convidado a 

chefiar o republicanismo no estado, mas foi só em janeiro de 1889 que este fundaria o Partido 

Republicano do Rio Grande do Norte, que acabou se tornado uma extensão da família 

Albuquerque Maranhão e por mais de vinte anos foi “uma propriedade exclusiva” desse 

grupo.
226 

A partir desse momento, a “Família do Tesouro” passou a conquistar e ocupar os 

melhores e mais importantes cargos políticos do estado.
227

 
 

Em 11 de fevereiro de 1889, o jornal O Macauense
228 

– fundado por Elias Souto, que 

teve destacada participação na oposição a Pedro Velho e à oligarquia Maranhão – noticiava: 

“Na capital desta província trata se da organização do partido republicano, tendo a sua frente 

os Drs. Pedro Velho, Hermógenes Tinôco e capitam João Avelino, distinctos liberaes. Amaro 

Barreto e Fabricio Pedrosa, segundo nos consta, estão a frente do novo movimento [...]”.229
 

Apesar de fundador do Partido Republicano do Rio Grande do Norte, o grande líder 

dos Albuquerque Maranhão tornou-se republicano tardiamente. “Convencido da fatalidade da 

implantação da República no Brasil, [Pedro Velho] tornou-se figura de proa, fundando o 

Partido Republicano do Rio Grande do Norte do qual foi o único líder”.
230
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Dentro desse contexto, a República surgia no cenário político potiguar como uma nova 

era social, moral e política. Despontava nesse panorama com um papel regenerador e salvador 

do povo de todos os males do Império, chegando a ser comparada a “’um novo Cristo’, [...] 

como este fora o ‘esperado das nações’”.
231 

Aproveitando-se desse forte desejo de 

transformação, Pedro Velho utilizou-se das metáforas religiosas para se fazer entender em 

meio a uma população maciçamente católica e analfabeta. 

O uso de metáforas religiosas não foi incomum durante o processo de legitimação do 

novo regime político. Os republicanos brasileiros buscaram validar a República através de 

sinais de fácil leitura, como imagens, monumentos ou mitos, visto que a população 

apresentava um baixo nível de escolaridade, razão pela qual se essa tentativa tivesse sido feita 

apenas através de discursos, não atingiria seu objetivo final – alcançar o imaginário popular, 

chegando assim ao coração do povo.
232

 
 

Percebemos claramente isso se observamos o processo de “heroificação”
233 

em torno 

da figura de Tiradentes nesse mesmo período. O uso de comparações de Tiradentes com a 

figura de Jesus Cristo foi bastante comum. A imagem de “Cristo cívico” não ficava gravada 

apenas em textos, mas também em diversas imagens que se aproximavam bastante da 

representação cristã de Jesus Cristo. 

O bom êxito da figura de Tiradentes como herói republicano se deve a vários fatores, 

tais como o geográfico, já que ele se tornou herói da região do Brasil (Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais) que, a partir da metade do século XIX, era considerada uma das 

principais regiões do país, tornando-se seu centro político e onde o republicanismo foi mais 

forte. Também a tradição cristã do povo, a posição que ele ocupou como mártir, 

identificando-se com Cristo. Além disso, acrescente-se o fato da Inconfidência Mineira não 

ter passado de “planos”, não havendo derramamento de sangue e de Tiradentes ter sido 

representado como vítima da Coroa portuguesa, traído por um amigo – Joaquim Silvério dos 

Reis, que passou a ser encarado como um Judas. Essa analogia ao exemplo de Cristo tocava 

ainda mais o povo e sua forte religiosidade. Como já mencionando, no momento de 

implantação do regime republicano, esta foi uma estratégia bastante útil e válida. 

Aqui no Rio Grande do Norte, a República foi proclamada no dia 17 de novembro de 

1889, ocorrendo de forma tranquila, “como se fosse a transmissão formal de cargo de um 
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partido a outro, [...] e não uma mudança radical de um regime político para outro”.
234 

Como já 

sabemos, a figura de destaque nesse processo de transição no Rio Grande do Norte foi Pedro 

Velho de Albuquerque Maranhão, que se tornou chefe de governo provisório – que durou 

dezenove dias – até que fosse nomeado para o governo do estado Adolfo Afonso da Silva 

Gordo, sucedido por mais sete governadores (Joaquim Xavier da Silveira Júnior, João Gomes 

Ribeiro, Manoel do Nascimento Castro e Silva, Francisco Amintas da Costa Barros, José 

Inácio Fernandes Barros, Francisco Gurgel de Oliveira e Miguel Joaquim de Almeida Castro) 

e por uma Junta Governativa – órgão que acabou preparando todo o caminho para o retorno 

de Pedro Velho ao poder. 

O governo provisório era formado, em sua maioria, por ex-monarquistas, que tinham 

acabado de aderir ao novo regime. “Pedro Velho não chamou para o seu secretariado 

fundadores do Partido Republicano do Rio Grande do Norte [...] muito menos os jovens 

republicanos ‘puros’, como era o caso de Janúncio da Nóbrega”.
235

 

Em fevereiro de 1892 o Congresso Legislativo elegeu indiretamente Pedro Velho 

como governador do  Rio  Grande do  Norte, cargo de onde passou a estruturar toda sua 

dominação oligárquica. A imprensa oposicionista não deixou de noticiar o fato: 

 
 

Tudo isso se realisou no domingo de carnaval, 28 do mês findo [...] o que 

demonstra que ainda estamos em uma legalidade carnavalesca, da qual tem 

resultado tantos benefícios para o estado e para o Paiz! 

Saudemos, portanto, toda essa legalidade carnavalesca, e aguardamos a 

continuação da comédia que promete levar o Paiz ao abysmo, se mão segura 

o não arredar dele. 

Temos confiança que semelhante estado de cousas não poderá continuar por 
muito tempo, e que está próximo o triumpho da verdadeira legalidade.

236
 

 
 

 
No primeiro manifesto dirigido ao público, escrito por Pedro Velho, expondo o 

programa republicano de governo, ele dizia que o novo regime visava 

 
 

 
Manter a ordem e assegurar a felicidade dos seus concidadãos, certos de que 

a moralidade, justiça e  energia de seu procedimento administrativo 

constituem  a  garantia  mais  perfeita  do  respeito  à  lei  e  à  autoridade 
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extraordinária de que se acha investido por aclamação do Povo e das classes 

militares [...].
237

 
 

 
 

Objetivava também por fim aos “erros e desmandos do passado, a desigualdade e 

os privilégios, que traziam a vergonha pública e o rebaixamento da dignidade cívica”.
238 

Mas, 

segundo Almir Bueno, “as práticas políticas oligárquicas do governo Pedro Velho 

desvirtuaram o lema francês de liberdade, igualdade e fraternidade”, transformando-o em 

coerção, desigualdade e filhotismo, através de uma “prática eleitoral viciada, improbidade 

administrativa e nepotismo desenfreado”.
239

 

Foi por meio de estratégias políticas – que nem sempre caminhavam sobre os 

trilhos da legalidade – que os Albuquerque Maranhão foram fincando raízes no poder 

estadual. Nesse instante, onde havia grande domínio do poder político concentrado nas mãos 

de um único grupo familiar, ocorreram as principais reformas urbanas da cidade do Natal e o 

consequente processo de monumentalização dessa família, bem como revelaram-se as 

principais críticas e oposições aos Albuquerque Maranhão, nos dando indícios de intensos 

embates pelo poder, visto que estas críticas podem revelar muito mais do que simples 

implicâncias ou desafetos. Evidenciavam disputas pelo poder, onde grupos oposicionistas se 

utilizaram da tática de desvalorização dos que controlavam o poder para por em dúvida a 

legitimidade de suas ações, objetivando, assim, o seu enfraquecimento. 

As obras de urbanização da cidade foram muitas vezes utilizadas como meios de 

denúncia da falta de fiscalização dos trabalhos e do mau uso do dinheiro público, que se 

demonstrava, por exemplo, por meio da baixa qualidade do material empregado nas reformas, 

além da política de favorecimentos largamente empregada pelos Albuquerque Maranhão. 

Sobre as obras públicas, o jornal Diário do Natal informava no ano de 1906: 

 

 
 

O dr. Augusto Lyra, quando assumiu o governo deste Estado – entendeu de 

mandar melhorar a Praça Pedro de Barros e respectivo caes – para ter, como 

teve, aquela praça o seu nome. [...] 

Quem passava por ali e via como se estava fazendo aquele serviço [...] 
prognosticava que aquilo depois de concluído [...] se desmoronaria e assim 

acaba de suceder, antes talvez de 30 dias da sua conclusão. 

Deu-se o abatimento e a escadaria desmoronou-se completamente. Está a 

coisa agora peior do que estava e o Estado no desembolso de mais de cinco 

contos em pura perda. 
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E assim são todas as obras mandadas faser pelo dr. Lyra sem concurrencia e 

sem fiscalização, feitas a vontade dos felisardos contractantes que estão 

todos ricos e o Estado escangalhado [...]. 

Não exageramos disendo que as obras mandadas executar na administração 
do dr. Augusto Lyra nada valem, são de duração efêmera – e ahi estão para 
proval-o o caes Augusto Lyra [...] os calçamentos que não resistem a menor 

enchurrada; ahi estão os  passeios  circulando o jardim da praça Augusto 

Severo [...] pois depois de qualquer chuva ficam intransitáveis; ahi estão os 

cordões para as calçadas dos prédios, nas ruas que foram empedradas – se 

desmanchando, porque a argamassa empregada na construção dos mesmos 

foi de péssima qualidade [...]. 

 
O caes Augusto Lyra, reconstruído ultimamente [...] ficou em menos de três 

dias reduzido a um montão de ruinas. 

Parece que foi feito com cuspo.
240

 
 

 
 

No mesmo ano, o jornal Diário do Natal continuava questionando os problemas 

das obras na capital potiguar, a qualidade e durabilidade dos trabalhos e as verbas gastas com 

inúmeras reformas: 

 
 

Quem percorre os serviços ou obras públicas, feitos nesta capital [...] 

conhece a logo a mais supina incompetência da parte dos executores dessas 

obras, porque ellas, ao embate de ligeiras chuvas, estão como que se 

lequifazendo, ou desmoronando. 

Sommas e sommas fora ahi gastas, destinadas aliás, as maiores, aos 

flagellados da secca – e o resultado é uma tristeza dolorosa, porque os 

melhoramentos aparentes não oferecem permanência alguma. [...] 

A faina de construcção e reconstrucção de obras públicas nesta capital já 

parece uma mania; vai nella a maior parte das rendas publicas. [...] 

Um escritor local, talvez algum profundo observador, já disse que – o Natal 
é a terra do já teve; e assim vai parecendo. [...] 

Muito estimaremos que não se realisem estas nossas previsões, e que, em 

algum lugar de terá do já teve, possamos dizer: – terra do temos...
241

 

 
 

Se, de um lado, os Albuquerque Maranhão valorizavam seus feitos, do outro, as 

oposições expunham as práticas políticas dessa família, que em  nada correspondiam às 

palavras de Pedro Velho em seu manifesto pronunciado em 21 de novembro de 1889, que 

descrevia o programa do regime republicano, pautado no lema revolucionário francês de 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
242

 

Seguindo a linha de raciocínio exposta por Almir Bueno em Visões de República, 

tratando-se da Liberdade – neste caso, liberdade política – ou seja, o direito de escolher, 
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através de voto, seus representantes políticos, era comum denúncias de fraudes e coerções. 

Sobre esse assunto, o jornal Diário do Natal noticiava: 

 
 

Hoje, estando em um systema chamado democratico, de governo do povo 

pelo povo, em plena republica federativa – E o que vemos?!... 

O eleitorado completamente anulado, morto; não se abrem os edifícios, nem 
as urnas eleitoraes; não ha cabala, não se conversa em pleito – porque as 

eleições fazem-se a bico de penna. [...] 
 

É esta a bitola das eleições do pedrovelhismo. 

Agora mesmo, na proxima eleição federal, o sr. Pedro Velho sabe que no 

municipio de Caicó esta em menoria conhecida e que em um eleitorado de 

800 pode ter 150 votos, manda chamar seu preposto local e ordena-lhe para 

que organise as mezas eleitoraes á capucha, em casa, ocultamente – para que 

possa a vontade lavrar as actas a bico de pena [...] 
 

E assim está ensaiada a farça para todos os pontos do Estado, onde o senhor 

Pedro Velho não dispuser da maioria 90% sobre o eleitorado, que é a sua 

conta de cegar no rodízio! 

A opposição protesta [...] mas Pedro Velho é a Republica e a Republica é o 

dr. Pedro Velho, na phrase chaleira do dr. Pinto de Abreu e tudo se há de 

fazer como entender e quizer o El-supremo.
243

 

 
 

O mesmo jornal ainda expôs casos de coerção, como pode ser visto na comunicação 

entre Elias Souto (proprietário do jornal) e o major José Clymaco de Medeiros Paiva, que 

administrava o partido oposicionista no município de Santa Cruz: 

 
 

Tenho uma pequena venda de molhados aqui, pela qual era collectado no 

gyro commercial em 66$000 o ano passado; este anno o collector deu-me 

aviso que eu passaria a pagar cento e trinta e dois mil réis [...]. 

Agora, por causa da perda que tiveram aqui, hontem vieram os 2 chefes 

pedrovelhistas daqui, dizendo-me que, ou eu me passava para o partido 

pedrovelhista ou então, que subiria o meu  imposto de gyro annual para 

quinhentos e trinta e dois mil réis [...]. 

Passei muitos dias a pensar e a recebe conselhos de amigos, conhecendo que 
era propósito para comigo e que para mim seria um grande prejuízo com a 

liquidação de meu negocio [...] 

Assim, me vendo obrigado, nesta data acabo de aderir ao dr. Pedro Velho e 
despeço-me do amigo velho pedindo desculpa de alguma falta durante o 

tempo da minha administração aqui, do partido oposicionista. [...] 

 
De vmcê. crº. e obrº. 

José Clymaco de Medeios Paiva. 

 
É assim que o sr. dr. Pedro Velho de Albuquerque Maranhão faz a sua 

política de ordem e progresso.
244
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A Igualdade era uma ficção, uma vez que as disputas políticas democráticas não 

eram bem vindas, os partidos opostos não eram considerados legítimos e seus eleitores 

encontravam dificuldades para escolher livremente seus candidatos. Sobre isso, o Diário do 

Natal mais uma vez expôs: 

 
O plano geral é arredar do alistamento todos os oposicionistas – não 

alistando um só. [...] 

Deste  modo,  quando  vier  uma  nova  eleição  federal,  estará  extincto  o 
eleitorado da oposição e armado o sr. Pedro Velho para prosseguir na sua 

jornada de fazer eleição a bico de penna, sem a minima intervenção do 

partido contrário. 

O sr. Pedro Velho não quer sustos nem contrariedades. [...] 
 

O plano é geral e tem por fim, como dissemos acima, arredar das urnas o 
partido da oposição – para que livremente impere o regimen da fraude e do 
confisco eleitoral, como já estão confiscados o commercio, a industria e a 
lavoura – ou a, como conquistadas estão todas as forças productoras do 

Estado, e possa viver exclusivas e unicamente o pedrovelhismo [...].
245

 

 

 
 
 

O terceiro ideal – a Fraternidade – não vigorava, já que um dos sentidos de 

“fraternidade” quer dizer harmonia e união entre aqueles que lutam pela mesma causa. No 

entanto, não era isso o que se via, mas sim uma política de favorecimentos que beneficiava os 

familiares e partidários dos Albuquerque Maranhão os quais acabavam, na maioria das vezes, 

sendo agraciados pelas políticas e práticas governamentais. Era um governo para poucos e 

não para uma maioria. Vigoravam ainda o clientelismo, nepotismo e pessoalismo da época do 

Império. 

Um outro Jornal oposicionista, o Rio Grande Norte, apontava para a política de 

beneficiamento vigente durante a hegemonia dos Albuquerque Maranhão. Ele relatava: 

 
 

Se quisessemos retaliar lembraríamos que concessões escandalosas se 
fizeram em outros tempos, que ainda não vão longe. 

Todos sabem que os srs. Fabrício Maranhão e Augusto Maranhão irmãos do 

sr. dr. Pedro Velho, obtiveram concessões para engenhos centrais neste 

Estado. 
Não há quem ignore que o próprio sr. dr. Pedro Velho, quando no governo 
d’este Estado, concedeu um pingue de privilegio á seu irmão Augusto 
Maranhão para uma estrada de ferro das mais importantes do Estado. Que, 
na sua administração, o sr. seu pai esteve encarregado das obras da estrada 

de rodagem desta capital á cidade de Macayba.
246
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Era muito comum o favorecimento da família Albuquerque Maranhão, tanto em 

cargos públicos (nepotismo) quanto nas empresas prestadoras de serviços ao estado. Muitas 

dessas firmas pertenciam a membros da família Albuquerque Maranhão (esse foi o caso do 

material de construção empregado no teatro Carlos Gomes – a companhia pertencia a Fabrício 

Maranhão – bem como o da empresa de iluminação de gás acetileno de Natal, implantada em 

1908, pertencente ao genro de Fabrício Maranhão) ou a pessoas ligadas a eles (foi o caso da 

colônia de agricultura e do campo de demonstração agrícola – a empresa contratante era de 

propriedade do sócio-gerente de uma fábrica de tecidos pertencente a membros da família 

Maranhão). 

O jornal Rio Grande do Norte seguiu com mais denúncias das práticas políticas e 

usos do poder por parte da família Maranhão, dessa vez apontando para o nepotismo: 

 

 
 

Foi nomeado presidente da nova intendencia o sr. Fabricio Pedrosa, tio e 

cunhado do sr. Pedro Velho, negociante mettido  a rico e homem fino. 

Esperava-se que os negocios do municipio correspondessem de modo a nada 

deixar que desejar. 

Não tem, porem, acontecido assim. 
As ruas, beccos, travessas e os fundos dos quintaes inclusive os fundos do sr. 

Fabricio, estão imundos e nenhuma providência tem tomado a intendencia 

que, segundo consta, raras vezes se reune. 

A celebrada junta governativa e o sr. inspector de hygiene não fazem caso 

destas cousas e o povo que supporte tanta imundice. 

O que faz o sr. Pedrosa como presidente da intendencia?
247

 

 
 

 
Como podemos perceber, apesar de estarem, nesse instante, no controle da 

máquina administrativa, os Albuquerque Maranhão não deixaram de ser alvo de duras críticas 

por parte da oposição, que evidenciava sua desaprovação da ordem política vigente por meio 

de duras críticas aos governantes ligados a ela. Todas essas censuras expostas aqui nos dão 

evidências da tentativa de desvalorização da imagem política dos Albuquerque Maranhão, que 

são muitas vezes apontados nesses periódicos como irresponsáveis, incompetentes, ímprobos 

e excessivamente vaidosos. São discursos de desvalorização de agentes políticos, produzidos 

diante da necessidade de desqualificar os que ocupam o poder. São resultado das condições 

sociais dos agentes envolvidos na sua produção – ou seja, os que não detém o poder desejam 

conquistá-lo, e incessantemente buscam apossar-se dele por tentar arregimentar adeptos que 

compartilhem a sua fala e a aceitem como legítima. 
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Boa parte dos grupos oposicionistas possuía um jornal que servia como meio de 

veiculação de suas ideias e anseios. Esse era o caso dos jornais Rio Grande do Norte (1890- 

1896), Diário do Natal (1895-1908) e O Macauense (1886-1889), que veicularam todas as 

críticas que foram expostas até aqui. O Diário do Natal (anteriormente chamado O Nortista) e 

O Macauense foram jornais que tinham à frente de seus textos o professor Elias Antônio 

Ferreira Souto, “incansável fundador de jornais por todos os lugares que viveu”. Souto teve 

“destacada participação na oposição a Pedro Velho e à oligarquia Maranhão nos primeiros 

anos da República”.
248  

O Rio Grande do Norte, “furibundo jornal antipedrovelhista”, tinha 
 

como principais redatores o advogado Antônio de Amorim Garcia e Francisco Amintas da 

Costa Barros os quais, até a proclamação da República, editavam outro jornal, a Gazeta do 

Natal. Após a proclamação, o Rio Grande do Norte foi o porta-voz do grupo de oposição à 

família Maranhão. 
249

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 16 Primeira página do jornal 

Diário do Natal – 1906 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital 

Imagem 17 Primeira página do jornal O 

Macauense – 1888 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital 
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Imagem 18 Primeira página do jornal Rio Grande do Norte - 1891 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital 
 

 
 

Da mesma forma que os oposicionistas possuíam ferramentas de veiculação de 

críticas ao governo vigente, o grupo Albuquerque Maranhão também detinha meios de 

veiculação dos atos do governo destacados aqui e de exaltação a membros dessa família, além 

de justificativas de seus atos. O jornal A República – que se tornou órgão oficial do governo 

republicano no Rio Grande do Norte – foi fundado por Pedro Velho de Albuquerque 

Maranhão em julho de 1889, e nascia com a seguinte função: 

 
 

 
“A República”, órgão do Partido Nacional ou Antimonárquico nesta 

Província, tem por missão essencial difundir e propagar as ideias que seu 

título sintetiza. [...] 

Havemos de fazer destas modestas colunas não o veículo de paixões e ódios, 

mas a tribuna onde o partido venha pensar alto, para ser ouvido e julgado 

pelo povo. [...] 

Pela  Pátria! Eis  o  nosso  compromisso;  para  cumprimento  deste encargo 

temos um só recurso – dizer ao povo a verdade inteira, clara e honradamente. 

Isso havemos de fazer, custe o que custar.
250

 

 
 
 

 
250 

FERNANDES, Luiz. A imprensa periódica no Rio Grande do Norte de 1832 a 1908. 2. p. 79-81. 



106  
 
 

 

A prática mostra que esse objetivo parece não ter sido alcançado, quando 

observamos que, em alguns momentos, a oposição não perdeu a oportunidade de desferir 

duras críticas também ao jornal veiculador das ideias republicanas no estado. O jornal Rio 

Grande do Norte apontava sobre as notícias veiculadas em A República: 

 

 
 

Causa serios graves reparos o modo indecente porque no jornalismo se 
apresenta A República, orgão official, o dos intitulados intransigentes. 

Com o maior despudor, abandona o campo da discussão seria, respeitosa e 

digna para arrojar-se furiosamente contra os seus adversários, tendo somente 

por fim deprimi-los, injuria-los e calunia-los! [...] 
Devemos  todos  lembrar-se do programa  com que appareceu  em público 
aquelle orgão da imprensa e das formaes promessas feitas pelo seu principal 

redactor o sr. Pedro Velho, chefíssimo da grei que se intitula intransigente. 

[...] 

Conservando o seu nome no frontispício d’A República, apellamos para o 
público d’este Estado, e para todos aquelles que lêem aquelle imundo 

periódico, afim de que digão como tem elle desempenhado a sua missão, 

como tem satisfeito as suas promessas! 

A pornographia mais torpe tem sido o lemma, a bandeira desfraldada pelo 

infeliz orgão official [...].
251

 

 
 
 
 

Assim como apontaram os usos do poder por parte do grupo Maranhão, os jornais 

oposicionistas também não deixaram de expor seus abusos, acusando-os de não suportarem as 

críticas apresentadas nas páginas desses periódicos. Segundo denunciava o Diário do Natal 

em 1906, o grupo pedrovelhista teria reagido com violência às críticas, incendiando e 

destruindo, em fevereiro de 1905, sua tipografia, na tentativa de silenciar as denúncias. O 

jornal acusa: 

 
Em plena capital deste Estado, sob o domínio absoluto republicano do dr. 

Pedro Velho de Albuquerque Maranhão e de seu genro, o dr. Augusto 

Tavares de Lyra, - pela força pública foi esse atentado selvagem praticado, 

como uma prova cabal e evidente do vandalismo a que chegou essa 

detestável República [...]. 

Foi  uma  surpresa  tristíssima.  Na  calada  da  noite,  entre 2  e 3  horas  da 
madrugada, quando a cidade repousava em sua placidez habitual, [...] os 

janisaros do poder escalaram as portas da casa em que estavam as nossas 

oficinas, penetraram no edifício, como verdadeiros vandalos, armados de 

machado, alavancas [...] e outros instrumentos de damnificação e quebraram 

[...] uma a uma todas as peças de nossas máquinas [...]. queimaram papeis 

dos arquivos [...], lançaram typos na maré [...]. 
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Esse attentado monstruoso há de ferir como um ferro em braza, a 
consciência do senador Pedro Velho e de seu genro governador, porque essa 
monstruosidade é o característico mais accentuado do despostico domínio 

destes senhores nesta terra.
252

 

 
 
 

 

Mais uma vez podemos constatar uma intensa desvalorização da imagem do 

grupo dominante. Pedro Velho e a família Maranhão detinham o poder, mas isso não quer 

dizer que esse domínio estava totalmente seguro em suas mãos. Era preciso lutar para 

defender, consolidar e perpetuar esse comando. Se, de um lado, os oposicionistas utilizavam 

como armas para a batalha pelo poder seus discursos depreciativos veiculados em seus 

jornais, do outro, os Albuquerque Maranhão se utilizavam de distinto método, o campo visual 

– as reformas urbanas da cidade do Natal. Foi através desse processo de remodelação da 

capital potiguar – lideradas, em sua maioria, por Alberto Maranhão, conforme discutimos no 

capítulo anterior, que a família Maranhão ganhou grande projeção e visibilidade. 

De acordo com as ideias já expostas nesse trabalho, o espaço urbano é o espaço 

das coisas produzidas pelo homem, e foi produzindo esses espaços que os Albuquerque 

Maranhão ampliaram seu poder diante da natureza, da população e de seus opositores. A 

escolha da remodelação dos espaços urbanos da cidade para dar visibilidade a um grupo 

familiar evidencia uma estratégia de afirmação e consolidação de poderes num momento em 

que essa reformas urbanas eram sinônimo de progresso e modernidade, que deixavam para 

trás um passado colonial que deveria, de uma vez por todas, ser esquecido. A opção de 

vincular o nome da família Maranhão aos espaços públicos modernizados da cidade foi uma 

estratégia muito bem pensada, já que 

 

 
 

A cidade é modelo de desenvolvimento [...]. 
 

A cidade é representativa ou visualizadora de conceitos ou de valores, e [...] 
a ordem urbanística não apenas reflete a ordem social, mas a razão 
metafísica ou divina da instituição urbana. Daí se deduz que a cidade 
moderna contrapõe-se à antiga exatamente na medida em que reflete o 
conceito de uma cidade que [...] pode continuar a mudar [...] e que, portanto, 
exatamente a sua mudança contínua é representativa, de modo que o que 
resta do antigo é interpretado, sim, como pertencente à história, mas a um 

ciclo já encerrado.
253

 

 
 
 

 
252 

DIÁRIO DO NATAL, Natal, nº 2888, 18, fev. 1906. 
253 

ARGAN, Giulio Carlo; CABRA, Pier Luigi. História da arte como história da cidade. 5.ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. p. 74 e 75. 
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A modernização dos espaços públicos evidenciava o desenvolvimento trazido pela 

República. Ao encabeçar essas reformas e alterações do espaço urbano da cidade, os 

Albuquerque Maranhão se colocavam na posição de responsáveis por terem tornado Natal 

uma cidade civilizada, tirando dela os ares de insalubridade e atraso que eram associados a 

época do Império e, consequentemente, tal prática ofuscava boa parte das estratégias de 

desvalorização de sua imagem, veiculada por seus oposicionistas. 

Até aqui, vimos um histórico de monopólio do poder político dos Albuquerque 

Maranhão desde os primeiros momentos da implantação do regime republicanos no Rio 

Grande do Norte em 1889, além de algumas das tentativas desse grupo de consolidar e 

perpetuar esse poder conquistado por meio da vinculação do nome dessa família aos espaços 

urbanizados e hodiernos da cidade. 

No entanto, no momento da sucessão de Alberto Maranhão ao governo do estado em 

1913, a supremacia política dos Albuquerque Maranhão começou a sentir seus primeiros 

sintomas de ameaça. Nesse instante, o tão jovem sistema republicano do Brasil enfrentava 

algumas instabilidades. O Brasil era governado por Hermes da Fonseca, eleito “com o apoio 

de setores militares [...] e grupos oligárquicos de estados menores da Federação, que estavam 

excluídos da chamada ‘política do café-com-leite’”.
254 

O governo de Hermes da Fonseca foi 
 

caracterizado pela “política das salvações”
255

,  intervindo nos estados, derrubando muitas 

oligarquias bem estabelecidas em suas respectivas regiões. Nesse contexto de 

“salvacionismo”, o capitão potiguar José da Penha
256

, deputado federal pelo Ceará, “planejara 

ser o salvador do Rio Grande do Norte”, e pra isso apresentou o nome do filho de Hermes da 

Fonseca, o tenente Leônidas Hermes da Fonseca, como candidato ao governo do Rio Grande 

do Norte.
257

 

Do outro lado, os Albuquerque Maranhão se articulavam na escolha do candidato à 

sucessão de Alberto Maranhão. O nome pensado nesse momento foi o de Augusto Tavares de 

Lyra, que já havia governado o estado entre 1904 e 1906. Segundo Souza, 

 
 
 
 
 

254 
MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. 2. ed. rev. Natal: Cooperativa 

Cultural, 2002. p. 222. 
255 

Segundo Macêdo, “as salvações foram um movimento apoiado por setores do exército brasileiro que 

intervinham nos estados, tentando derrubar antigas oligarquias regionais, para, como afirmavam, salvar a pureza 

das instituições republicanas”. Cf. MACÊDO, Muitakytan k. de. A penúltima versão do Seridó: uma história do 

regionalismo seridoense. p.208. 
256 

José da Penha Alves de Souza nasceu em Angicos em 13 de maio de 1875. Encabeçou a chamada “política 

das salvações” no Rio Grande do Norte, além de forte oposição ao domínio dos Albuquerque Maranhão. 
257 

SOUZA, Itamar de. A República Velha no Rio Grande do Norte. p. 146. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


109  
 
 

 

O Dr. Tavares de Lyra, cunhado do governador Alberto Maranhão, estava 
ansioso para voltar a governar o Rio Grande do Norte. Faltando dois anos 
para a eleição, o Correio da semana, jornal de Ceará-Mirim, começou a 
fazer a propaganda da candidatura do Dr. Tavares de Lyra ao governo do 
estado. Tudo era feito de acordo com Alberto Maranhão. Mas com a chegada 
de José da Penha, cuja pregação sacudia as massas, Alberto resolveu adotar 
outra estratégia, mandando as bases municipais do Partido Republicano 

lançarem a candidatura do senador Ferreira Chaves.
258

 
 

 
 

Os grupos políticos do Seridó – que compunham um amplo território eleitoral 

abrangendo todo o sertão
259 

e vinham ganhando cada vez mais visibilidade no cenário político 

estadual desde a penúltima década do século XIX, sob a liderança de José Bernardo de 

Medeiros, o Bispo do Seridó – “não aceitaram incondicionalmente” a indicação de Alberto 

Maranhão e após acordo, foi lançada a candidatura de Joaquim Ferreira Chaves, que acabou 

sendo eleito governador do Rio Grande do Norte pela segunda vez
260

. A partir daí, o domínio 

da oligarquia Maranhão foi perdendo cada vez mais força e espaço na política estadual. 

 
 

Começa o declínio da oligarquia fundada por Pedro Velho. Ferreira Chaves 
termina por implodir tanto as bases financeiras das campanhas políticas dos 
Albuquerque Maranhão – reincidindo o “contrato do sal” que os Maranhão 
tinham firmado com empresas salineiras – quanto garante, através da 
reforma da Constituição Estadual, a inelegibilidade para o mesmo cargo de 
parentes consanguíneos e afins até o terceiro grau – o que comprometia 

irremediavelmente os projetos políticos dessa oligarquia.
261

 

 
 

Esse tão desejado espaço político, alvo de intensas disputas, começou a ser 

conquistado por um outro grupo político, ligado a atividades econômicas e região de 

predomínio distintas daquelas dos Albuquerque Maranhão – Cana-de-açúcar e litoral versus 

algodão e Seridó. 

Conforme acompanhamos no início deste capítulo, a família Albuquerque Maranhão 

se impôs politicamente no Rio Grande do Norte a partir de sua base econômica, fundada nas 

atividades comerciais e especialmente na atividade açucareira. Porém, alterações econômicas 

relacionadas ao mercado estrangeiro – a economia potiguar, assim  como as economias 

baseadas no mercado externo, estavam sujeitas a essa condição de mercado – estremeceram o 

 

 

258 
SOUZA, Itamar de. A República Velha no Rio Grande do Norte. p. 159. 

259 
“No período provincial, o Rio Grande do Norte era dividido em dois distritos o 1º correspondia a zona 

litorânea próxima à capital, e a 2º abrangia todo o sertão.” Cf. MACÊDO, Muitakytan k. de. A penúltima versão 

do Seridó: uma história do regionalismo seridoense. p. 130. 
260 

Joaquim Ferreira Chaves já havia governado o Rio Grande do Norte de 1896 a 1900. Nesse tempo, segundo 

Itamar de Souza, “era um pedrovelhista de fé e ofício”. Cf. SOUZA, Itamar de. A República Velha no Rio 

Grande do Norte: 1889 – 1930. 
261 
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setor econômico açucareiro e, consequentemente, o poder da oligarquia Maranhão. Na 

transição do século XVIII para o XIX, especialmente após a seca de 1845, quando quase todo 

rebanho foi perdido, o algodão passou de um produto de subsistência para uma mercadoria 

expressiva de exportação, assim como fora o açúcar. O algodão “ocuparia um lugar de 

destaque na economia estadual quando o açúcar descrevia sua curva produtiva descendente a 

partir  da década de 1880 e seria  superado  pelo  algodão  em 1905”,  conforme podemos 

verificar no gráfico a seguir
262

: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 Exportação anual de açúcar e algodão em mil toneladas 

Fonte: MACÊDO, Muitakytan k. de. A penúltima versão do Seridó. 
 
 
 
 

De acordo com Muirakytan Macêdo, 
 
 

 
O Nordeste agrário não açucareiro será redefinido, portanto, pelo algodão. A 

razão dessa alavancagem agrícola e comercial processa-se ao sabor das 

injunções de mercado mundial. [...] Primeiro, a Guerra da Independência da 

América (1776-1783) e, segundo, a Guerra de Secessão (1860). Em ambos 

os casos, privada de sua principal fonte fornecedora, a Inglaterra terá de 
 
 

 
262 

MACÊDO, Muitakytan k. de. A penúltima versão do Seridó: uma história do regionalismo seridoense. p.187. 
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procurar outros mercados de matérias-primas para abastecer o parque têxtil 

britânico.
263

 

 

 
 
 

Seja para abastecer as indústrias têxteis inglesas ou para fornir as fábricas têxteis 

nacionais, a indústria algodoeira se desenvolvia, e esse incremento conduziu ao crescimento 

político da elite agrária potiguar ligada à produção e ao comércio de algodão no Seridó. Do 

outro lado, a economia açucareira estava em pleno declínio, e o grupo político ligado a ela 

acompanhou esse ritmo de queda. Dessa forma, podemos concluir que a base de domínio de 

qualquer grupo político está firmada no domínio econômico e social que este exerce sobre 

determinada região. 

O Seridó
264

, grande produtor do algodão, foi tendo seu território alcançado desde o 
 

período colonial dentro do contexto de ocupação do interior potiguar, quando cana-de-açúcar 

e pecuária precisaram ser apartadas devido ao crescimento da atividade monocultora do 

açúcar, que naquele instante precisava de muito mais espaço para atender uma crescente 

demanda voltada para o mercado externo. O gado, que se desenvolveu para atender o 

crescimento do setor açucareiro, servindo tanto como fonte de alimento, força motriz ou como 

meio de transporte, foi sendo transferido para o interior do território, ficando o litoral 

concentrado com as lavouras de cana. Todo esse processo de interiorização do território, 

causado, especialmente, pela expansão da pecuária, não se deu de maneira rápida ou pacífica. 

Foi só após a “Guerra dos Bárbaros” que o homem branco foi se fixado no Seridó. 
265

 
 

Conforme vimos, foi entre os séculos XVIII e XIX que o algodão potiguar ganhou 

força, tornando-se uma atividade promissora, e foi justamente no final do século XIX que a 

região do Seridó começou a despontar nos discursos políticos do Rio Grande do Norte. Num 

momento de transição política e de implantação do regime republicano, o Seridó também 

tinha seus representantes, ligados a um grupo familiar com larga influência, nos moldes da 

organização da oligarquia Maranhão. 

 
263 

MACÊDO, Muitakytan k. de. A penúltima versão do Seridó: uma história do regionalismo seridoense. p. 185. 
264 

“O Território Seridó - RN abrange uma área de 10.954,50 Km² e é composto por 25 municípios: Acari, Bodó, 
Caicó,  Carnaúba  dos  Dantas,  Cerro  Corá,  Cruzeta,  Currais  Novos,  Equador,  Florânia,  Ipueira,  Jardim  de 

Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Matos, Santana do 
Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente 
Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas.” Disponível em: 
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Acesso em: 7/07/2013. 
265 

A resistência indígena à ocupação do homem branco no interior do território ficou conhecida como “Guerra 
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durando 40 anos – de 1680 a 1720. O Rio Grande do Note foi um dos principais palcos de confronto. No entanto, 

alguns historiadores apontam que esses conflitos se estenderam da Bahia ao Maranhão. Cf. MONTEIRO, Denise 

Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. p. 78. 
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José Augusto Bezerra de Medeiros e Juvenal Lamartine eram os representantes 

políticos do Seridó, ambos parentes e ligados à atividade algodoeira e pecuarista. Ao 

conquistarem o poder, o grupo político do Seridó manteve o mesmo quadro de dominação 

econômica e social dos Albuquerque Maranhão. Segundo Denise Monteiro, 

 
 

A transição entre oligarquias [...] manteria inalterado o quadro de dominação 
econômica e social interna ao Estado, uma vez que os mecanismos eleitorais 
do sistema  coronelístico-oligárquico permaneceriam inabaláveis, como 
inabalável permaneceria o monopólio da propriedade da terra, base de 

sustentação dessa estrutura de poder.
266

 

 
 

José Augusto Bezerra de Medeiros foi governador do Rio Grande do Norte entre 1924 

e 1928, sendo sucessor de Antônio José de Melo e Souza. O rompimento de Ferreira Chaves 

com os Albuquerque Maranhão acabou por viabilizar a caminhada do grupo familiar 

Medeiros rumo ao controle do governo do estado. 

O governo de José Augusto foi marcado por algumas medidas voltadas para os setores 

de educação, saúde, habitação e transporte. No entanto, objetivando otimizar a condição de 

produção do elemento base da sustentação econômica de sua região e de seu grupo familiar, 

José Augusto tomou medidas que visavam aperfeiçoar a produção algodoeira do Rio Grande 

do Norte,  criando o Serviço Estadual do Algodão e o Departamento de Agricultura em 1924, 

o Serviço de Classificação do Algodão em 1927, além da implantação de algumas fazendas de 

semente de algodão. O ato de voltar as atenções do governo para o produto agrícola ligado ao 

grupo político dominante não foi uma prática inaugurada pela família Medeiros. Os 

Albuquerque Maranhão se valeram das mesmas práticas ao tomar medidas governamentais 

que favoreciam a produção e o escoamento do açúcar norte-rio-grandense. 

 
 

Enquanto a oligarquia Maranhão dominou a política do Estado, as atenções 
do governo voltaram-se para o agreste e o litoral, onde se produziam o 
açúcar e o sal respectivamente. Com a eleição de José Augusto ao Governo 
do Estado, o poder político deslocou-se para o Seridó algodoeiro e pecuário. 
Esse fato coincidiu com a conjuntura nacional bastante favorável à expansão 

da produção algodoeira.
267

 

 
 

Não foi apenas no campo econômico que as práticas da família Medeiros se 

aproximaram dos Albuquerque Maranhão. Na política, métodos semelhantes aos desses 

últimos também puderam ser visualizados, onde a indicação de parentes para sucessão de 

 
266 

MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. p. 228. 
267 

SOUZA, Itamar de . A República Velha no Rio Grande do Norte. p. 249. 
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cargos então ocupados foi muito comum. Por exemplo, no momento da sucessão de José 

Augusto Bezerra de Medeiros ao governo do estado, este indicara seu parente, Juvenal 

Lamartine, que por sua vez, já no poder, recomendara um parente próximo, Cristóvão Dantas, 

para o cargo. Esse projeto do grupo Medeiros não chegou a se concretizar, já que o governo 

de Lamartine foi interrompido pelos movimentos da Revolução de 1930 e os interventores 

passaram a governar o Rio Grande do Norte, nomeados pelo governo Vargas.
268

 

Juvenal Lamartine de Faria esteve no controle do poder no Rio Grande do Norte de 
 

1928 a 1930, tendo seu governo interrompido, como vimos, pelas políticas intervencionistas 

de Getúlio Vargas a partir de 1930. “Foi um típico representante da elite seridoense [...], 

ligado por laços familiares ao grupo político do Senador José Bernardo de Medeiros
269

. [...] 

Trafegou com desenvoltura pelos cargos públicos para os quais foi nomeado”.
270 

Voltou suas 

atenções para o setor agrícola, investindo em estradas – construiu 416 km delas – com o 

objetivo de facilitar o transporte e escoamento para o litoral do algodão produzido no interior. 

Além disso, criou linhas de crédito e importou arados para serem vendidos a preço de custo 

aos agricultores. Segundo Macêdo, Juvenal Lamartine foi “um dos principais mentores da 

alternativa algodoeira como esteio econômico do semiárido. Os púlpitos privilegiados de sua 

pregação foram a tribuna da Câmara dos Deputados e a 1º Conferência Algodoeira ocorrida 

no Rio de Janeiro de 1915”.
271

 

O algodão passou a ser cada vez mais valorizado nos discursos políticos dos líderes do 
 

Seridó – palco de produção desse gênero – objetivando assim a consolidação de sua imagem 

como gênero agrícola de fundamental importância para a economia potiguar. Ele teria “a 

virtude de integrar o ignoto e longínquo sertão à nacionalidade.”
272 

Nas palavras de José 

Augusto Bezerra de Medeiros, 

 
 

 
268 

Nas eleições para sucessão do presidente Washington Luís em 1929, este deveria, de acordo com o sistema de 

poder existente, ser sucedido por um candidato ligado aos mineiros. Porém, Washington Luís indicou o nome de 

Júlio Prestes, candidato paulista, rompendo acordo estabelecido na “política do café com leite”. Diante desse 

quadro, formou-se a Aliança Liberal que indicara o nome do governador gaúcho Getúlio Vargas. As eleições 

deram vitória a Júlio Prestes. Suspeita de fraudes nas eleições e o assassinato de João Pessoa, vice de Vargas, 

levaram a preparação de um levante para a tomada do poder. Apoiados pelos tenentes e liderados por Getúlio 

Vargas, o movimento foi vitorioso e o poder foi entregue a ele. Dessa maneira, a partir de 1930 “os estados do 

Norte e Nordeste, aí incluindo-se o Rio Grande do Norte, passaram a ser governados por interventores nomeados 

pelo Governo Vargas”. Cf. MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. p. 243 a 

246. 
269 

José Bernardo de Medeiros, o Bispo do Seridó, como era chamado por seus opositores, era avô de José 

Augusto Bezerra de Medeiros e influente líder político no 2º Distrito eleitoral do Rio Grande do Norte, que 

abrangia todo o sertão. José Bernardo foi vereador, deputado provincial, vice-presidente de província e senador. 
270 

MACÊDO, Muitakytan k. de. A penúltima versão do Seridó.  p. 191. 
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É o principal ramo de produção do Rio Grande do Norte. A nossa economia 

pública e privada baseia-se principalmente no algodão. É, pois, dever 

precípuo do governo velar pela sorte da nossa produção algodoeira, com o 

carinho a que ela faz jus. Penso de há muito que no assunto a nossa primeira 

preocupação deve consistir em aprimorar o nosso produto, já de si excelente, 

fixando-lhe o tipo definitivo com o qual ele há de superar nos mercados de 

consumo todos os similares nacionais. Como sabeis, temos a fortuna de 

possuir, entre as nossas variedades algodoeiras, o famoso algodão do Seridó, 

de fibra longa e resistente, melhor do que qualquer outro de produção 

nacional, preferentemente acolhido nas fábricas para a confecção de tecidos 

finos e exigentes.
273

 

 
 

A indústria algodoeira se fortaleceu no contexto do desenvolvimento do regime 

republicano no estado, com seu discurso modernizador e progressista. Ela seria responsável 

por fazer o Rio Grande do Norte e o Seridó se fortalecerem economicamente, mesmo diante 

de todas as dificuldades naturais que a região enfrentava e que eram tão ressaltadas em 

discursos de solicitação de recursos para o combate à seca no Nordeste. De acordo com 

Anderson Brito, após consolidar a imagem do algodão como produto lucrativo para a 

economia norte-rio-grandense, o grupo político do Seridó passou a interessar-se em 

consolidar a imagem da região produtora do algodão. 

 

 
 

[...] Valorizar o algodão e localizar de onde provinham as maiores receitas e 
melhores safras era também reconhecer o seu lugar de fala à frente da 
administração estadual. [...] Afirmar o nome do Seridó tornou-se 
fundamental para os interesses e planos daquela elite em se manter no 
governo do estado e, ao mesmo tempo, perpetuar a tradição de 

reconhecimento e identificação com sua espacialidade de origem.
274

 

 
 

 
Através da valorização do algodão, bem como das políticas de incentivo a sua 

produção, vemos uma gradual valorização do Seridó enquanto berço produtor. Dessa forma, 

podemos concluir que o grupo político do Seridó – assim como os Albuquerque Maranhão 

fizeram ao ter em suas mãos o domínio do poder estadual – também buscou estratégias de 

legitimação e consolidação de seu poder recém-conquistado, não apenas por enaltecer 

personagens seridoenses em paginas de jornais, livros e logradouros públicos ou do 

engrandecimento  do  nome  de  uma  família,  mas  da  exaltação  de  uma  região,  que  está 

 

273 
“MEDEIROS, José Augusto B. de. Mensagem lida perante a Assembleia Legislativa na abertura da 1ª Sessão 

da 12ª Legislatura, em 1º de novembro de 1924, pelo Governador José Augusto Bezerra de Medeiros. In: 

Mensagens dos presidentes do Estado do Rio Grande do Norte na Primeira República, p. 48.” Apud: BRITO, 

Anderson Dantas da Silva. Em nome(s) dos interesses: imaginários toponímicos do Rio Grande do Norte na 

Primeira República. p. 215. 
274 
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Norte na Primeira República. p. 231. 
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recortada e encravada no território potiguar, e de seu povo, o seridoense, que faz dessa terra 

um lugar ímpar dentro desses discursos políticos. 

Desde o final do século XIX, no momento de implantação do regime republicano no 

Brasil, podemos constatar a valorização do Seridó e do povo sertanejo nas páginas de jornais 

da região. O jornal O Povo declarou: 

 
 

A atividade, a coragem, o heroísmo com que o sertanejo affronta o trabalho 

mais árduo, as vezes morrendo a fome sob a acção de um calor ardentíssimo 

[...] o espírito do povo sertanejo é apto para aceitar promptamente qualquer 

melhoramento. 

Quando se vê acossado pelas secas lança mão de recusos, inventa meios de 

resistência ao terrível flagello, e quanto mais difícil torna-se a crise, mais 

forte e mais ampla se torna a iniciativa sertaneja. 

Por tanto o  sertão  é um campo  abeto  à indústria a qual pode trazer o 

melhoramento e o bem estar a esse povo laborioso e que não teme o trabalho 

por mais árdua que seja. [...] 

Quem examinar o solo do sertão principalmente n’uma estação de secca fica 
impressionado pela aridez, a escabrosidade de sua conformação. Mas através 
dessa crosta ressequida, onde parece habitar a morte, há um tesouro 

imenso.
275

 

 
 

Percebemos nessas palavras uma clara valorização do homem do interior, do sertanejo 

e de seu espaço de vivência, o sertão. Era de pessoas com essas características – 

adaptabilidade, criatividade, coragem, heroísmo e força – que o Rio grande do Norte 

precisava nesse instante de mudanças tão significativas na sua vida política, social e 

econômica. Nas palavras de José Augusto Bezerra de Medeiros, a região seridoense era uma 

grande fornecedora de filhos  ilustres para a direção do estado, contribuindo  para o  seu 

fortalecimento.
276

 
 

Podemos pensar esse discurso como uma estratégia de consolidação e legitimação de 

um grupo familiar que acabara de assumir o controle do poder estadual. Consolidar-se 

atrelando seu poder a uma região, o seu lugar de fala e ao seu povo, e não necessariamente a 

um grupo familiar em específico. Dentro desse contexto, o discurso aparece como um espaço 

de luta pelo poder, e a partir dele, o Seridó ganha visibilidade num disputado ambiente, onde 

o poder político sempre esteve monopolizado pelos Albuquerque Maranhão. 

Vimos no capítulo 1 que um dos palcos para disputas políticas no campo discursivo 

entre os grupos políticos do Seridó e a família Albuquerque Maranhão nesse instante de 
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abalos do poder político para um, e de ascensão para outro, foi o trabalho do historiador 

paranaense Rocha Pombo. Conforme discussão apresentada no referido capítulo, História do 

Estado do Rio Grande do Norte revelou-se como uma encomenda dos grupos políticos do 

Seridó ao historiador Rocha Pombo. Foi justamente no início dos anos 1920 que esse trabalho 

foi produzido e publicado, período em que o grupo seridoense começou sua ascensão política 

no Rio Grande do Norte. Nessa obra, por meio da qual, segundo Tavares de Lyra, seus 

opositores políticos desejavam tirar-lhe o título de primeiro historiador do Rio Grande do 

Norte, a família Maranhão é retirada da centralidade da narrativa da história potiguar, 

diferentemente do que ocorre nos trabalhos de Tavares de Lyra e Câmara Cascudo, onde esse 

grupo familiar aparece como peça fundamental na história do Rio Grande do Norte. 

Na obra de Rocha Pombo – escrita para atender os anseios do grupo político 

seridoense – o sertanejo ocupa o lugar central da narrativa histórica – e não os Albuquerque 

Maranhão. Segundo João Maurício Neto, o sertanejo seria, no trabalho de Rocha Pombo, 

 
 

 
A melhor representação  do  norte-rio-grandense, irradiando ‘caráter’ para 
todo o estado [...]. Essa representação construída para o sertanejo e, por 
conseguinte para o norte-rio-grandense, dialoga diretamente com os projetos 
identitários elaborados pelas elites locais no contexto de sua escritura. [...] 
Era praticamente indiscutível, na percepção das elites vinculadas à 

agropecuária seridoense, que o elemento a representar melhor o norte-rio- 
grandense seria, por todas as qualidades que reunia e pelo que ainda podia se 
esperar dele num futuro breve, o sertanejo. Pelo menos, é isto que se deseja 

fazer crer a escritura de Rocha Pombo.
277

 

 
 

Por meio das análises apesentadas aqui, podemos concluir que o trabalho de 

Rocha Pombo evidencia muito mais do que a exaltação do sertanejo. Antes, revela um forte 

embate pela centralidade na versão “oficial” sobre a história do Rio Grande do Norte e uma 

consequente tentativa de consolidar novos poderes por meio do campo discursivo. Esse 

discurso nada mais era do que o resultado de interesses em jogo na luta pelo monopólio do 

poder político do Rio Grande do Norte. 

Em seus estudos sobre a configuração do Seridó potiguar a partir do discurso 

historiográfico, Olivia Morais de Medeiros Neta aponta a região como uma configuração 
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narrativa decorrente de um discurso historiográfico instituído a partir da relação do lugar 

social de fala dos seus produtores e de suas práticas discursivas.
278

 

Olivia Neta aponta para uma produção historiográfica seridoense baseada numa rede 

familiar – já que ela toma por base os trabalhos de Manuel Dantas, José Augusto Bezerra de 

Medeiros, Juvenal Lamartine e Oswaldo Lamartine de Farias, homens ligados por laços de 

parentesco – onde o discurso historiográfico justifica ou reafirma a presença de determinados 

grupos familiares do Seridó, que evidenciam, por meio de seus escritos, uma construção 

discursiva moldada por interesses econômicos, políticos e culturais. Dessa maneira, essa 

produção historiográfica daria visibilidade ao Seridó e seu povo, expressando a continuidade 

de um grupo familiar bem como do espaço seridoense. 

 
 

Com a diminuição do poder do grupo pedrovelhista na política estadual em 
meados da segunda década do século XX, uma nova dinâmica toponímica 
fora enunciada sobre a espacialidade norte-rio-grandense. Com a ascensão 
do grupo do Seridó ao poder maior do estado na terceira década do século 
XX, verificou-se nos governos de José de Augusto Bezerra de Medeiros e de 
Juvenal Lamartine de Faria, a evocação de uma ordem toponímica diferente 
da prática corriqueiramente adotada pela organização familiar Albuquerque 

Maranhão em promover os seus membros através da toponímia.
279

 

 
 

 
Do outro lado, os Albuquerque Maranhão, no momento de enfraquecimento e 

desvalorização de seu domínio político e, consequentemente, da perda progressiva de seu 

poder diante do grupo seridoense, lutaram para tentar resgatar um domínio que vigorava por 

mais de duas décadas, mas que, naquele momento, se perdia cada vez mais. Uma vez 

alcançado o campo visual como estratégia de legitimação de poderes durante o auge de seu 

domínio, foi a vez de conquistar, no período de crise, o campo discursivo, atingindo diversos 

grupos que compunham a sociedade natalense e norte-rio-grandense nas primeiras décadas do 

século XX. Era preciso produzir uma ‘arma de combate’, dessa vez a monumentalização da 

família Maranhão no campo discursivo, na história “oficial” do Rio Grande do Norte, e não 

apenas nos espaços públicos e monumentos. Porém, na luta litoral versus sertão, prevaleceu o 

último. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

 
Ao longo da presente discussão, nos empenhamos em analisar um processo que 

nomeamos de monumentalização da família Albuquerque Maranhão como estratégia de 

legitimação e consolidação de poderes no Rio Grande do Norte especialmente após a 

implantação do regime republicano no Estado. A família Maranhão possui lugar de destaque 

seja nos topônimos da cidade do Natal ou nas páginas da história potiguar, onde, desde os 

períodos mais remotos da narrativa estadual, até a implantação e consolidação da República 

no Rio Grande do Norte, esse grupo familiar sempre se destacou, graças a seu papel 

preponderante. 

No transcurso do primeiro capítulo tivemos a oportunidade de observar esse dito 

processo de monumentalização da família Albuquerque Maranhão através de discursos de 

exaltação localizados na historiografia norte-rio-grandense, destacadamente nos trabalhos de 

Tavares de Lyra, Rocha Pombo e Câmara Cascudo. Vimos que esses discursos contribuíram 

significativamente para fortalecer, legitimar e reafirmar o poder de um grupo familiar que 

esteve no controle do estado por mais de duas décadas. 

Essas produções historiográficas foram constituídas após a criação do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1838, que nascia com a finalidade de produzir 

uma história do Brasil. Dessa maneira, houve o incentivo para a fundação de Institutos nas 

províncias, de modo a organizar e coletar informações de cada uma das regiões do Brasil. 

Dentro dessa perspectiva, as histórias estaduais ganharam força e foi dentro desse contexto 

que surgiu, em 1902, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), 

exatamente no período que se consolidava a República no Brasil. O IHGRN nascia como 

órgão responsável pela guarda da história e da memória potiguar. 

Tanto no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, quanto no Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, estavam reunidos intelectuais que tinham a 

responsabilidade de escrever uma história para a nação ou para suas respectivas regiões. 

Tavares de Lyra, Rocha Pombo e Câmara Cascudo eram homens ligados a essas instituições e 

exerciam um papel de destaque na sociedade norte-rio-grandense ou brasileira, seja por se 

sobressaírem como membros da elite intelectual ou política – fato que deve ser levado em 

conta na hora de refletirmos sobre suas escritas visto que, conforme apontamos, toda 

produção historiográfica está articulada com um lugar de produção socioeconômico e político. 
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Todo sistema de pensamento está referido a ‘lugares’ sociais, econômicos, 

culturais, [...] se articula com um lugar de produção socioeconômico, 
político e cultural. Implica um meio de elaboração que circunscrito por 
determinações próprias: um profissional liberal, um posto de observação ou 
de ensino, uma categoria de letrados, etc. [Ele] está, pois, submetido a 
imposições, ligado a privilégios, enraizado em particularidades. É em função 
deste lugar que se instauram métodos, que se delineia uma topografia de 
interesses, que os documentos e as questões, que lhe são  propostas, se 

organizam.
280

 

 
 
 
 

Por meio da análise dos lugares sociais ocupados pelos referidos autores, conseguimos 

compreender que seus escritos elogiosos e carregados de exaltação, exerceram papel 

fundamental no processo de monumentalização da família Maranhão, visto que esses homens 

estavam diretamente ligados ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, ou aos próprios membros do grupo familiar 

em análise. Augusto Tavares de Lyra era genro de Pedro Velho de Albuquerque Maranhão e 

foi governador do Rio Grande do Norte por duas vezes. Lyra foi o responsável por escreve a 

primeira história “oficial” para o Rio Grande do Norte em 1921, seguido por Rocha Pombo, 

paranaense, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que publicou sua versão 

da história potiguar em 1922, sob encomenda dos grupos políticos do Seridó, que buscavam, 

naquele momento, consolidar e legitimar o poder estadual recém-ocupado. É importante 

anotar que, nesse trabalho, em específico, a família Maranhão acaba perdendo a centralidade 

na narrativa da história do  Rio  Grande do Norte, bem como  seu papel de personagens 

fundamentais para a história do estado. No trabalho de Rocha Pombo, os Albuquerque 

Maranhão dão lugar a figura do sertanejo, que seria, segundo ideias transmitidas em seu texto, 

a melhor representação do norte-rio-grandense. O terceiro autor abordado na presente 

pesquisa foi Luís da Câmara Cascudo, que também escreveu a sua História do Rio Grande do 

Norte em 1955, bem como outras produções dedicadas exclusivamente aos Albuquerque 

Maranhão. O lugar social ocupado por Cascudo também merece ser ressaltado visto que este 

intelectual foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, sócio 

correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, além de ter uma  relação 

familiar extremamente achegada aos Albuquerque Maranhão, o que foi determinante para a 
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produção da sua versão da história do Rio Grande do Norte que não poupou elogios e palavras 

de enaltecimento os membros do grupo Maranhão. 

No segundo capítulo vimos que a historiografia não foi o único espaço 

utilizado pelos membros da família Albuquerque Maranhão para concretizar o referido 

processo de monumentalização aventado em nossa análise. As reformas urbanas realizadas na 

capital potiguar no início do século XX acabaram servindo como palco para dar visibilidade 

ao grupo familiar detentor do poder político estadual de então. No final do século XIX e início 

do século XX o Brasil, representado por sua então capital, Rio de Janeiro, passava por uma 

série de reformas urbanas que revelavam o desejo de mudança trazido com o regime 

republicano. A República surgia no cenário nacional promovendo a ideia de progresso e 

modernidade que tirariam o país de todo o atraso associado aos anos de governo monárquico. 

Natal passou por uma série de reformas em seus espaços urbanos que foram 

organizadas por membros da família Maranhão, em especial Alberto Maranhão, que vinculou 

o nome de sua família a uma cidade moderna, “dignamente republicana”, atendendo assim aos 

anseios de uma elite local, ansiosa com a difusão das ideias de progresso tão propagadas nesse 

período. Ao orquestrar as reformas dos espaços urbanos da capital potiguar, Alberto 

Maranhão não só imprimiu na cidade o nome de sua família, mas se utilizou desse método 

como estratégia de consolidação de um poder conquistado, bem como de legitimação de um 

novo regime político, de onde partiam as ordens de comando ditadas pelos membros de sua 

estirpe. 

Vimos que Alberto Maranhão esteve extremamente empenhado em dar visibilidade 

aos seus parentes e aliados políticos, em especial durante seu segundo governo, onde se 

realizaram as principais reformulações urbanas da cidade. Ruas, praças, monumentos, prédios 

públicos e até mesmo municípios potiguares foram batizados com nomes de elementos desse 

grupo familiar. A insistente necessidade de Alberto Maranhão em homenagear seus parentes e 

aliados políticos acabou chamando a atenção dos grupos oposicionistas que não perdiam a 

oportunidade de censurá-lo nas páginas de seus jornais, apontando como absurdos tantos 

tributos. Tais críticas veiculadas nos periódicos da ocasião nos falam sobre uma intensa 

disputa pelo poder no Rio Grande do Norte nas primeiras décadas da implantação do regime 

republicano. Ao passo que Alberto Maranhão se empenhava em dar visibilidade aos seus 

parentes por meio das reformas urbanas na cidade do Natal transmitindo a ideia de 

modernidade e progresso associada ao nome de sua família, os grupos oposicionistas 

trabalhavam, com todo afinco, para desconstruir essa imagem progressista perseguida por 

Alberto  Maranhão.  Segundo  as  ideias  expostas  nos  jornais  da  oposição,  todas  essas 
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remodelações se davam em troca de altos gastos e acentuada corrupção, além do mau uso das 

verbas públicas. Por meio de um discurso de desvalorização das práticas políticas dos 

Albuquerque Maranhão, a oposição colocava em cheque o poder e a legitimidade de suas 

ações, objetivando assim, o seu enfraquecimento. Como vimos, a legitimidade de um poder é 

um bem raro e intensamente disputado, tornando-se, dessa maneira, objeto de conflitos. 

Abordadas as estratégias de monumentalização tanto  na historiografia quanto nos 

espaço urbanos da cidade do Natal destacadas nos capítulos um e dois, respectivamente, 

tivemos a oportunidade de observar no capítulo terceiro que tais táticas, na realidade, 

corresponderam a períodos distintos da trajetória política dos Albuquerque Maranhão. No 

momento em que o poder político estava monopolizado nas mãos do grupo familiar em 

discussão, estes se preocuparam em legitimar o seu poder num momento extremamente 

significativo não apenas para eles enquanto grupo político dominante, mas amplamente 

expressivo, dado o momento de transição política no país. Com a instauração do regime 

republicano no Brasil, foi necessário que se criassem símbolos com o objetivo de legitimá-lo. 

Os republicanos brasileiros se utilizaram dos mais variados meios para legitimar o novo 

regime. Passaram por bandeiras, hinos, heróis, mitos e monumentos. Dessa forma, a prática de 

erguer monumentos e de se espacializar nos logradouros públicos da cidade correspondia a 

uma prática vigente no final do século XIX e início do século XX e que foram muito bem 

empregadas pelos membros da família Maranhão com o objetivo de consolidar o seu poder e 

o novo regime político que viabilizava e possibilitava toda a estrutura de poder e autoridade 

exercida por essa família por mais de duas décadas. 

Após a sucessão de Alberto Maranhão em seu segundo governo, a força política de sua 

família foi abalada. Ao assumir o governo estadual em 1914, Joaquim Ferreira Chaves 

rompeu seus laços políticos com o grupo Maranhão, de quem foi, por muitos anos, um forte 

aliado. Chaves tomou uma série de medidas que derribava toda a estrutura política e 

econômica montada por Alberto Maranhão: reduziu o funcionalismo civil e militar, extinguiu 

cargos do governo, suspendeu o contrato celebrado entre o estado e o Sindicato dos Salineiros 

do Rio Grande do Norte – contrato esse que beneficiava os Albuquerque Maranhão em suas 

campanhas políticas, financiada por empresas salineiras – bem como extinguiu uma série de 

feriados estaduais por meio da Lei nº 376 de dezembro de 1914, entre eles, o que 

homenageava Augusto Severo (12 de maio), atingindo, em parte, o projeto de 

monumentalização insistentemente perseguido por Alberto Maranhão. A eleição de Ferreira 

Chaves, além de seus atos políticos que reduziram significativamente a influência política que 

os Albuquerque Maranhão exerciam no Rio Grande do Norte, acabou viabilizando a ascensão 
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dos grupos políticos do Seridó, ligados a atividade pecuarista e algodoeira, ao comando do 

poder político do Rio Grande do Norte na década de 1920. 

Os postos de comando do estado sob domínio dos Albuquerque Maranhão desde 1889, 

foram alvo de intensas disputas políticas que se revelaram nas páginas de periódicos que 

circulavam na capital potiguar ou em outros municípios do estado. Nesses jornais, a oposição 

desferia duras críticas ao grupo político que ocupava o poder naquele instante. Dessa forma, 

concluímos que as páginas desses diários publicavam muito mais do que atos de um governo 

considerado insatisfatório e corrupto: revelavam-se como meios de desvalorização que partem 

daqueles que não detêm o poder, com a finalidade de desqualificar um domínio até então 

legítimo e atuante. 

Ao assumirem o controle do estado, os grupos políticos do Seridó também buscaram 

legitimar e consolidar o seu poder, assim como fizeram os Albuquerque Maranhão, se 

utilizando de estratégias similares, como nomear logradouros públicos ou grupos escolares 

com nomes de personagens que tiveram destacada participação na vida política da região. 

Porém, um aspecto chama nossa atenção: esse grupo político não se preocupou apenas em 

rememorar sujeitos importantes para a história do Seridó a fim de consolidar e autenticar o 

poder então ocupado. Buscaram também legitimar seu poder atrelando-o ao seu lugar de fala, 

o Seridó e ao seu povo corajoso, honesto e trabalhador – o sertanejo, o homem do interior, em 

oposição ao homem do litoral. 

Isso pode ser facilmente observado na narrativa de Rocha Pombo apresentada nessa 

discussão, logo no primeiro capítulo. O trabalho do historiador paranaense foi produto de 

encomenda do grupo político do Seridó e traz, no centro de sua narrativa, não o homem do 

litoral, tão exaltado por Tavares de Lyra e Câmara Cascudo, mas sim o homem do interior o 

sertanejo, com sua “inteligência,   [...] atilamento, [...] vivacidade e espírito de iniciativa 

[...]”.
281 

Para Pombo, “graças a essas qualidades do  sertanejo, é o Estado do Rio Grande do 
 

Norte um dos maios ordeiros e dos mais prósperos da região”.
282 

Essa narrativa revela-nos 

muito mais do que a retirada dos Albuquerque Maranhão da centralidade da narrativa da 

história “oficial” do estado; traz a tona as disputas políticas que se instauravam num momento 

de mudança do eixo político e econômico estadual do litoral para o sertão. Dentro desse 

contexto, os grupos políticos do Seridó, assim como fizera os Albuquerque Maranhão, 

buscavam legitimar seu poder por meio da valorização do Seridó, região próspera do Rio 
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Grande do Norte, mesmo com suas dificuldades climáticas, que eram serenamente afrontadas 

pelo sertanejo.
283

 

Vimos que tanto os discursos historiográficos expostos ao longo dessa pesquisa, como 

as táticas de monumentalização da família Albuquerque Maranhão apresentadas nos espaços 

públicos da cidade do Natal, fizeram parte das estratégias de consolidação de poderes que se 

exibiram em períodos de auge ou crise de seu domínio político. 

É importante anotar que esse comando sobre o Rio Grande do Norte esteve, por mais 

de duas décadas, nas mãos do grupo familiar em análise e foi a razão de um dos mais 

importantes embates pelo poder da história potiguar, dado o contexto de transição política que 

o Brasil passava nesse instante – final do século XIX e início do século XX. Esse era o 

momento não apenas de instauração de um novo regime político – a República – mas a 

ocasião propícia para consolidá-lo e legitimá-lo enquanto poder responsável pela superação de 

todos os males do Império – temporada oportuna para tomar posse do novo sistema de 

comando implantado no estado. 

A cidade do Natal está, até os dias de hoje, marcada pela presença, de certa forma, 

silenciosa, da família Maranhão em suas ruas, praças e prédios públicos. Boa parte da 

população que transita diariamente nesses espaços, desconhece as figuras em destaque ou 

possuem apenas informações superficiais sobre elas ou sobre o papel que desempenharam 

dentro da história do Rio Grande do Norte. Porém, não podemos, diante de tal fato, afirmar 

que as táticas de monumentalização da família Albuquerque Maranhão nos espaços públicos 

natalenses falhou. Mesmo corrido mais de um século do planejamento desses espaços, eles 

permanecem com nomes, representações e significados que se aproximam aos da época de 

sua idealização. A família Maranhão está ausente do poder político estadual há quase cem 

anos, mas mesmo assim – talvez não com a mesma acepção de outrora – esses espaços 

permanecem. 

Com a historiografia tradicional norte-rio-grandense acontece algo similar. Por meio 

dos discursos de exaltação presente nesses textos, a família Maranhão teve seu nome 

cristalizado na história “oficial” do estado – seja na versão que visa representá-los como 

personagens centrais ou essenciais para o Rio Grande do Norte, ou no texto que retira-os do 

núcleo das discussões de sua narrativa. Ainda no momento em que foram retirados da 

centralidade de um desses discursos sobre a história do Rio Grande do Norte, seu papel nos 

momentos políticos mais significativos da história do estado não pôde ser suprimido. Assim, 
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mesmo diante da derrota política dos Albuquerque Maranhão frente aos grupos políticos do 

Seridó e da sua total exclusão da vida política do estado, podemos dizer que a Família do 

Tesouro foi derrotada na batalha pelo poder no Rio Grande do Norte, mas conseguiu, mesmo 

assim, inscreve seu nome nos espaços públicos natalenses, bem como consolidá-lo  nas 

páginas da história potiguar. 
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ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

HINO A AUGUSTO SEVERO 
 

 
 

Foi a 12 de maio lá na França 

Era puro e sereno azul do céu 

Flutuava o PAX nas asas da bonança 

A glória conduzindo ao céu troféu 

 
Auriverde pavilhão 

E a polpa do balão 

 
Belo sonho de amor e liberdade 

A grandeza da Pátria o mundo inteiro 

Paz e concórdia a toda a humanidade 

Proclama a voz de Augusto brasileiro 

 
Auriverde pavilhão 

E a polpa do balão 

 
Houve um rastro de luz pelo horizonte 

Um soluço de dor aos ares corre 

Águia rolou do pícaro do monte 

No coração da história não se morre 

 
Auriverde pavilhão 

E a polpa do balão 
 

 
 

Letra: Francisco Pinto de Abreu 

Música: Eulália Câmara 

 

ANEXO A 

Fonte: http://www.institutojosejorgemaciel.org.br 

http://www.institutojosejorgemaciel.org.br/
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ANEXO B – Partitura do hino a Augusto Severo 

Fonte: http://www.institutojosejorgemaciel.org.br 
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