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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo as estradas de rodagem e o automóvel no Rio 

Grande do Norte durante os anos 1914-1934. Trata-se de um momento em que 

determinados espaços do estado começaram a ser ligados por caminhos adaptados ao 

tráfego de veículos automotores, tendo em vista os interesses de determinados grupos 

políticos que, à época, buscaram exercer suas hegemonias no território norte-rio-

grandense ao reivindicarem o progresso das estradas para os espaços que se nomeavam 

defensores: no litoral, os interesses dos Albuquerque Maranhão e no sertão, os 

interesses da oligarquia do Seridó. Além disso, o processo de construção das estradas de 

rodagem no Rio Grande do Norte teve um avanço significativo na ligação dos espaços 

de produção econômica a partir dos anos 1920 com a atuação da Inspetoria Federal de 

Obras Contra as Secas (IFOCS) no estado, evidenciando possíveis tensões entre os 

interesses dos engenheiros dessa instituição no planejamento do traçado das estradas e a 

realidade que encontraram no campo de trabalho. Desse modo, pretendemos 

compreender até que ponto as estradas e o automóvel atenderam a tais interesses e quais 

os efeitos desses meios de transportes na configuração do território norte-rio-grandense. 

Com base na análise de notícias e matérias do periódico A Republica, das mensagens 

dos governadores do estado e dos relatórios da Inspetoria Federal de Obras Contras as 

Secas (IFOCS), foi possível identificar nesse processo o ritmo e andamento das obras, 

assim como também os interesses e os conflitos envolvidos no processo de construção 

das estradas.  

 

Palavras-chave: Estradas de rodagem; Automóvel; Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research has focused on studying the highways and the automobile in Rio Grande 

do Norte during the years 1914-1934. This is a time when certain state spaces began to 

be linked by paths adapted to the traffic of motor vehicles, with a view to the interests 

of certain political groups at the time, sought to exercise their hegemony in the north of 

Rio Grande territory to claim the progress of roads to the spaces that they used to named 

defenders: on the coast, the interests of Albuquerque Maranhão family’s subjects and in 

the hinterland, the interests of Seridó’s individuals. Moreover, the process of the 

highways construction in Rio Grande do Norte was a significant step forward in linking 

economic production spaces from the 1920s with the Federal Works Inspectorate 

Against Drought (IFOCS) work in the state, showing a conflict of interest of that 

institution’s engineer in relation to the developed planning in tracing these pathways 

and the reality found at the work field. This way, the central issue of this research seeks 

to understand to wich extent the roads and the automobile responded to these interests, 

trying to think what the effects of such means of transport over North Rio Grande 

territory’ configuration. Based on news and journal reports of The Republic periodical 

analysis, governors of the state messages and the Federal Works Inspectorate Against 

Drought (IFOCS) reports we were able to identify in this process the pace and progress 

of the works, as well as the interests and conflicts involved in these ways construction 

process. 

 

Key-words: Highways; Automobile; Rio Grande do Norte. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1934, uma comitiva formada por Mário Câmara (interventor do Rio Grande 

do Norte), Anfilóquio Câmara (diretor geral do Departamento de Educação), Antônio 

Soares Júnior, Alcides Franco, Oscar Guedes (inspetor do Serviço de Plantas Têxteis), 

Luís da Câmara Cascudo (jornalista e líder integralista norte-rio-grandense) e o 

chauffeur
1
 realizaram uma viagem pelo sertão de inverno norte-rio-grandense.  

Câmara Cascudo registrou parte do que viu na viagem e suas experiências foram 

transformadas em uma série de 18 crônicas publicadas no periódico A Republica na 

coluna Viajando o Sertão. Em seguida, ainda em 1934, as crônicas foram reunidas em 

livro de mesmo título. Posteriormente, mais três edições foram lançadas sobre a viagem. 

Mais da metade do percurso da viagem, cerca de 840 quilômetros, foi feito de 

automóvel. Segundo Câmara Cascudo: “Viajamos, da madrugada de 16 à manhã de 29 

de maio, 1.307 quilômetros: 837 de automóvel, 40 de auto de linha, 38 de trem, trinta de 

canoa, dois de rebocador e 360 de hidroavião.”
2
 

Podemos dizer que a viagem teve funções distintas para seus integrantes, uma 

delas, a política.  Entre 1933-1935 o Rio Grande do Norte passou por uma crise de 

acomodação entre o poder central e a classe dominante local, evidenciando o que 

Spinelli denominou de “política de conciliação”, adotada por Vargas para se aproximar 

dos grupos oligárquicos que até então imprimiram derrotas aos interventores no Rio 

Grande do Norte.
3
 Mário Câmara era o exemplo dessa conciliação, representante de um 

modelo administrativo tecnocrata e com raízes familiares nos grupos nessas forças 

políticas locais.  

O novo interventor (Mário câmara) chegou ao Rio Grande do Norte encarregado 

da tarefa de se aproximar do grupo de José Augusto e ao mesmo tempo conseguir o 

controle político local.  

Como observou Spinelli: “Mário Câmara declarou que seu objetivo era 

exclusivamente administrar sem preocupações partidárias, pacificar o Estado e as 

                                                 
1
 O termo chauffeur fazia referência à profissão de quem exercia a função de “motorista-mecânico-

viajante.” Tal profissão surgiu em fins do século XIX e início do século XX, tendo em vista a utilização 

do automóvel e do caminhão como meios de transporte de pessoas e de mercadorias nesse momento. 

Existia o chauffeur particular, da família, uma vez que o chefe da família não sabia dirigir e o chauffeur 

motorista do governo, ver em: GIUCCI, Guillermo. A vida cutural do automóvel: Percursos da 

modernidade cinética. Trad. Alexandre Martins. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. p.124.  
2
 CASCUDO, Luís da Câmara. Viajando o Sertão. 4 ed. São Paulo: Global, 2009. p.17. 

3
 SPINELLI, José Antônio. Getúlio Vargas e a Oligarquia Potiguar: 1930-35, 2010. Natal: EDUFRN, 

2010. 
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famílias potiguares, criando um ‘ambiente de paz, de harmonia e de cooperação 

eficiente’ essenciais ao desenvolvimento do Estado.”
4
 Para tanto, Mário Câmara adotou 

medidas administrativas voltadas ao atendimento dos interesses desses grupos: redução 

de impostos no comércio e terras, criação de grupos escolares, além de construção de 

estradas. O jornal A Republica, por exemplo, fez questão de acompanhar os passos 

trilhados pela comitiva, como as visitas feitas aos grupos escolares, sempre descritas 

como obras do governo Mário Câmara. De igual modo, o jornal situacionista procurou 

dar ênfase à relação amistosa (alianças políticas) feita pelo interventor com os grupos 

locais. 

Devemos ressaltar que várias viagens ao interior do Rio Grande do Norte foram 

feitas com o mesmo intuito – destaque para a demorada viagem empreendida por 

Getúlio Vargas (1933) ao Norte e Nordeste do país. Na ocasião, Vargas visitou o 

interior do Rio Grande do Norte, onde foi saudado como futuro presidente da 

República
5
, evidenciando sua forte função política em conciliar as tensões locais. 

Por outro lado, para Câmara Cascudo, a viagem configurava a visão do viajante 

escritor, cronista, jornalista e líder integralista preocupado em registrar aspectos da 

cultura sertaneja – espécie de resgate de uma tradição que estava se perdendo em 

decorrência dos efeitos da modernização que chegava ao sertão. 

Nas crônicas, o jornalista forneceu informações sobre os lugares visitados, 

cidades e vilas, mostrando-se interessado em registrar os elementos de uma tradição que 

permaneciam na região ou que iam se perdendo por causa dos efeitos da modernização: 

as estradas, o rádio e o automóvel. Em determinado trecho, Câmara Cascudo escreveu: 

“Verdade é que a rodovia assimilou o sertão a tal ponto que o está tornando sem 

fisionomia.”
6
 

A quantidade de quilômetros percorridos por Cascudo e a sequência dos lugares 

visitados não parecem exatamente fieis à realidade nos seus pormenores, uma vez que a 

estrutura do livro, bem como os títulos dos capítulos, não foram organizados de acordo 

com a sequência dos lugares percorridos, mas segundo determinados temas ligados ao 

ensaísmo: o negro, a vida religiosa, a culinária, a intelectualidade sertaneja, a música, 

entre outros.  

                                                 
4
 Ibidem, 109. 

5
 Ibidem, p.110-111. 

6
 CASCUDO, Luís da Câmara. Viajando o Sertão. 4 ed. São Paulo: Global, 2009. p.45. 
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E de fato, tratava-se de uma narrativa de viagem cuja ênfase não estava colocada 

na viagem em si, mas nas situações que Câmara Cascudo encontrava ao longo do seu 

itinerário: Natal, Macaíba, Santa Cruz, Cerro Corá, Angicos, São Romão, Assu, Paraú, 

Augusto Severo, Carnaúbas, terminal da Estrada de Ferro de Mossoró, Caraúbas, Patu, 

Boa Esperança, João Pessoa (Barriguda, Alexandria), Vitória, Luís Gomes, José das 

Penhas e Pau dos Ferros, Pau dos Ferros, Itaú, Apodi, Pedra da Abelha, rio Mossoró, 

Mossoró. 

No caminho, Câmara Cascudo também registrou aspectos da economia e da 

política das cidades. Em determinado momento, constatou: “Santa Cruz, amanhecia 

quando tivemos o café do prefeito Miguel Rocha e uma conversa rápida sobre algodão e 

escritas municipais.”
7
 E mais adiante evidenciou: “O almoço demora porque Guedes faz 

conferência sobre a urgência de cada zona ficar com um dado tipo de algodão.”
8
 E do 

automóvel, a paisagem descortina os progressos dos lugares visitados, observou: 

 

Duma colina bruscamente aparece Angicos, um Angicos duplicado, 

espalhando um casario numa área infinitamente maior que há dez anos 

passados. Prédios novos, estradas, a trilha do caminho de ferro, 

caminhões pesados de algodão, dizem índices da produção radicada.
9
 

  

Viajando o Sertão evidenciou também a figura de Câmara Cascudo líder 

integralista
10

. Os ideais integralistas exerceram bastante influência sobre extensa gama 

de intelectuais que discutiram o destino do país. Câmara Cascudo foi um dos 

intelectuais que se vinculou ao integralismo – alcançando, inclusive, o posto de chefe 

provincial. Difundir a doutrina integralista era uma de suas responsabilidades. Desse 

modo, o integralista aproveitou a viagem para conhecer o território, falar sobre política 

e sobre Plínio Salgado, assim registrou: 

 

Depois do jantar fico dentro do automóvel parado com Alcides Franco 

falando sobre integralismo, liberalismo e república democrática. Para 

mim é um encanto narrar como Plínio Salgado começou com nove 

rapazes e tem duzentos mil em dois anos, com o silencio dos jornais e 

todas as baterias do ridículo assestadas contra ele.
11

 

 

                                                 
7
 Ibidem, p.19. 

8
 Ibidem, p.20. 

9
 Ibidem, p.20. 

10
 Desde a fundação da Ação Integralista no Rio Grande do Norte, em 1933, Câmara Cascudo esteve 

presente como um dos nomes mais proeminentes do movimento. Acredita-se que Cascudo tenha 

assumido o cargo de Chefe Provincial em meados de 1934, exercendo esta função em meados de 1936. 
11

 CASCUDO, Luís da Câmara. Viajando o Sertão. 4 ed. São Paulo: Global, 2009. p.28. 
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Câmara Cascudo também buscou, em seu relato, dar ênfase ao novo meio de 

transporte que chegava ao sertão com as estradas – o automóvel. Tal veículo aparece 

nas descrições como a máquina responsável por vencer as condições difíceis 

encontradas nas estradas ou na luta contra a natureza, constatou Cascudo: 

 

Devemos somar as variantes, as perdidas, as trilhas feitas na hora, a 

braço, para que o Ford subisse trepidando as barreiras caídas, 

esmagando o barro das arrieiras escorregadiças, descendo, brusco, os 

barrancos inseguros e oscilantes.
12

  

 

 Mais adiante, em outro trecho, o cronista ressaltou as condições das estradas: 

 

[...] Para diante a rodovia piora até desaparecer. [...] O Ford dança no 

piso irregular [...] O auto corre, galga os primeiros metros, num 

impulso rouco, para trepidando, arquejando e fica, vencido, enrolado 

no manto de visgo e goma cor de ébano. Um a um os autos se detêm.
13

 

 

O trabalho em conjunto e a força da máquina eram responsáveis por vencer a 

natureza, os percalços encontrados onde a técnica da autoestrada ainda não havia 

chegado. Em tais situações, ressaltou o jornalista: “[...] luta-se cortando o mato para 

estivar o piso falso. Empurra-se. Conversa-se. Finalmente, num bramido de motores 

enfurecidos, os autos arrancam, atirando lama e folhas pelo ar.”
14

 

Observamos que o automóvel, meio de transporte protagonista nas crônicas de 

Cascudo, fazia parte de um movimento maior de construção e conservação de estradas 

de rodagem empreendidas no Rio Grande do Norte desde o início dos anos 1910. Em 

1914, por exemplo, foi organizada a sociedade anônima Estrada de Automóveis do 

Seridó, a qual visava à construção de uma estrada de rodagem ligando a região do 

Seridó à capital potiguar, Natal.  

A construção da via foi iniciada no dia 4 de junho de 1915 por meio de um ato 

simbólico, contando com a presença de diversas autoridades políticas e comerciais do 

estado – provavelmente a maioria acionista da empresa – e os serviços atacados 

efetivamente em setembro de 1915.  

Na década de 1920, o processo de construção de estradas de rodagem no Rio 

Grande do Norte foi intensificado por meio da atuação da Inspetoria Federal de Obras 

                                                 
12

 Ibidem, p.17. 
13

 Ibidem, p.20 e 27. 
14

 Ibidem, p.28. 
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Contra as Secas (IFOCS), órgão criado em 1909 com o nome de Inspetoria Federal de 

Obras Contra as Secas (IOCS).  

Ao partirem de um planejamento de combate ao fenômeno da seca, os 

engenheiros da IFOCS iniciaram um processo de construção de estradas com base em 

uma visão de mundo pragmática, visando o fomento do progresso dos estados da 

federação atingidos pela seca.   

Desse modo, o território norte-rio-grandense passou ser cortado por estradas 

adaptadas ao tráfego do automóvel, ligando principalmente os açudes à Natal. Exemplo 

disso pôde ser observado quando a Inspetoria assumiu o processo de conservação e 

ampliação da Estrada de Automóveis do Seridó, cujo trajeto inicial (Macaíba, Panelas, 

Caiada e Santa Cruz) foi ampliado de 90 quilômetros para 300 quilômetros, indo de 

Natal até o município de Acari, localizado no sertão norte-rio-grandense, onde estava 

sendo construídos os açudes Gargalheiras e Cruzeta. 

No mapa a seguir, é possível identificar o trajeto (em vermelho) de duas estradas 

tronco ou redes viárias, as quais cruzavam quase que por completo o território norte-rio-

grandense: 
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Imagem 01: Mapa das estradas de rodagem e carroçáveis construídas e recuperadas pela 

Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) durante a década de 1920. 

 

 

 

Fonte: IFOCS. Estradas de rodagem e carroçáveis construídas no Nordeste brasileiro 

pela Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas durante os anos de 1919 a 1925. Rio de 

Janeiro, 1927. 

 

A primeira via observada no mapa parte de Natal, passa por Macaíba e Santa 

Cruz, cruza a Serra do Doutor, chega a Acari e Parelhas e vai até a fronteira com a 

Paraíba (Entroncamento) por uma estrada carroçável. Destaca-se ao longo dessa rodovia 

ramais em direção a Cruzeta, Caicó e Serra Negra, interligando o Seridó com a capital 

potiguar. Tal rede era denominada de Natal-Parelhas-Entroncamento.  

A segunda rede viária parte de Assú e estende-se pelo território norte-rio-

grandense com uma linha tronco em dois trechos (Lajes a Angicos e Angicos a Assú 

com um ramal em Santana dos Matos). Essa rede viária também se ligava a estrada do 

Seridó com um ramal (Lajes a Recanto e Recanto a Flores).  

Além das duas redes viárias, o Rio Grande do Norte também contava com a 

estrada de rodagem Mossoró-Limoeiro (Ceará).
15

 

                                                 
15

 Mais informações sobre as rodovias construídas no Rio Grande do Norte nos anos 1920-1930, ver 

anexo II com a tabela das estradas de rodagem. 
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As estradas de rodagem eram uma evolução direta em termos técnicos das 

“estradas carroçáveis” ou “caminhos de carro de boi” e constituíam-se muitas vezes em 

melhoramentos realizados em tais caminhos, possibilitando o tráfego de caminhões e 

automóveis pelas mesmas.  

Dependendo da região e da intensidade do tráfego, as estradas de rodagem 

diferenciavam-se em termos técnicos. O uso do macadame
16

, por exemplo, era bastante 

caro à época e justificava-se apenas em vias ou em trechos de fluxo muito intenso no 

transporte de pessoas e mercadorias - como foi o caso do uso dessa técnica em rodovias 

de São Paulo.
17

  

No Rio Grande do Norte, as estradas de rodagem preferíveis eram as de “leito de 

terra”. Em tais rodovias, o leito da estrada devia ser bem consolidado e contar com 

todas as obras de artes necessárias ao tráfego. Cabe ressaltar que alguns caminhos 

carroçáveis também podiam ser classificados como estradas de rodagem – as “de 

terceira classe”. Para tanto, tornava-se necessário que tais caminhos tivessem algum 

movimento de terra com a tolerância de uma rampa máxima de 20%, 

independentemente da quantidade de obras de arte necessárias.
18

 

A partir do esboço do quadro de investimentos em estradas de rodagem no Rio 

Grande do Norte exposto aqui, tem-se como principal problemática neste trabalho 

investigar quais foram os efeitos das estradas e do automóvel na configuração do 

território norte-rio-grandense a partir da ligação dos espaços e dos interesses dos grupos 

locais.  

Para compreensão de tal problemática, traçamos alguns objetivos, os quais 

nortearão o trabalho. São eles: investigar os interesses dos grupos locais em relação às 

estradas de rodagem e o automóvel e sua relação como espaço da capital norte-rio-

grandense e com o espaço do Seridó no início do século XX; reconstituir o processo de 

                                                 
16

 A técnica de macadamização empregado no processo de construção da estradas foi sistematizada pelo 

engenheiro Masc Adam. Tal feito constituiu-se em um progresso significativo sobre as maneiras e 

construir estradas preconizadas por Fresaquet Telford. A reforma de Mac Adam consistiu na abolição das 

fundações pelo simples empedramento do leito, comprimindo-se com um rolo a pedra britada 

(cilindragem), ver em: FILHO, Joaquim Inácio. O Rio Grande do Norte em visão prospectiva. Natal: 

Fundação José Augusto, 1976. p.185-186. 
17

 Os processos utilizados na construção e conservação das estradas de rodagem de São Paulo foram 

variados. O principal método utilizado era a construção por terra batida, no entanto, a aplicação do 

macadame se deu em algumas das ligações mais importantes com outros municípios – notadamente no 

Caminho do Mar – e foi tida sempre como a ideal para as estradas de São Paulo, ver em: SÁVIO, Marco 

A. C. Do motorismo ao neo-bandeirismo: os anos de Washington Luís. In: ______. A cidade e as 

máquinas: bondes e automóveis nos primórdios da metrópole paulista 1900-1930. São Paulo: 

Annablume, 2010. 
18

 Ibidem, p.185. 
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construção da Estrada de Automóvel do Seridó (1914-1919), buscando identificar os 

interesses políticos, econômicos e comerciais envolvidos neste processo e analisar o 

trabalho dos engenheiros por meio da IFOCS na ampliação da rede rodoviária norte-rio-

grandense na década de 1920.  

A delimitação temporal deste estudo (1914-1934) assenta-se em dois marcos 

cronológicos que consideramos significativos para a compreensão e percepção do 

processo de construção das autoestradas e dos seus usos.  

Iniciamos a pesquisa em 1914 por se tratar, como já mencionado anteriormente, 

do ano em que foi organizada a sociedade anônima Estrada de Automóveis do Seridó, a 

qual deu início ao processo de construção da primeira rodovia de penetração adaptada 

ao tráfego de auromóvel do Rio Grande do Norte. 

O ano de 1934 foi escolhido e tomado como ponto final da pesquisa em 

referência a viagem realizada por Câmara Cascudo de automóvel pelo sertão norte-rio-

grandense como marco de um período de 20 anos que permitisse identificar os efeitos e 

os usos que as primeiras autoestradas construídas no Rio Grande do Norte ocasionaram 

na configuração do território norte-rio-grandense.  

Em fins do XIX e início do século XX, a configuração territorial norte-rio-

grandense foi objeto de análise de alguns estudiosos norte-rio-grandenses que buscaram 

conhecer o território, até então bastante desconhecido. Tais estudos visaram definir os 

limites municipais, nomeá-los e identificar a relevância dos mesmos no cenário político 

e econômico do estado. O que observamos em tais estudos é a ideia de um território 

fragmentado, composto por espaços de produção isolados, principalmente em 

decorrência de uma natureza difícil e imperiosa. 

Tanto Manoel Dantas em Homens de Outrora e Denominação dos Municípios 

como Nestor Lima em As lindes Municipais Através da História e Municípios do Rio 

Grande do Norte debruçaram-se mais detalhadamente à uma visão histórica em relação 

às origens políticas dos municípios e suas comunicações. 

É importante frisar que a fundação do IHGRN (em 1902) teve como principal 

elemento impulsionador um litígio que colocava em risco os limites territoriais do Rio 

Grande do Norte, a “Questão de Grossos”, ou seja, uma questão de limites que fez com 

que intelectuais percebessem a importância deste espaço para a elaboração de estudos 

históricos e geográficos que legitimassem os limites do estado. Desse modo, Manoel 

Dantas e Nestor Lima, na condição de representantes dessa instituição, buscaram 



21 

 

conhecer e legitimar o território norte-rio-grandense a partir de documentos que 

comprovassem a História do surgimento dos seus municípios. 

Manoel Dantas e Nestor Lima eram membros do Instituto Histórico e 

Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN) e apresentaram suas considerações no 

salão principal dessa instituição, evidenciando uma preocupação em definir os limites 

do território norte-rio-grandense por meio da História, um território até então pouco 

conhecido e bastante fragmentado. Exemplo dessa fragmentação era a capital potiguar, 

mencionado por Manoel Dantas em vários escritos, que ainda no início do século XX 

encontrava-se isolada dos principais centros de produção econômica em decorrência da 

natureza que a cercava.  

Ao analisarmos o processo de construção de estradas de rodagem no Rio Grande 

do Norte neste momento, entendemos que a lógica do traçado de tais caminhos 

contribuiu para a configuração de um processo de “desigualdades geográficas”, 

produzindo o que Bernad Le Petit definiu como “hierarquia dos espaços”. Segundo esta 

visão, as “desigualdades geográficas” compreendem a elementos estruturantes 

responsáveis por perturbarem a regularidade da distribuição das cidades em relação a 

um território maior.
19

 

Observamos que os grupos políticos (Albuquerque Maranhão e Bezerra de 

Medeiros) que governaram o Rio Grande do Norte durante as primeiras décadas do 

século XX centralizaram suas demandas políticas em dois espaços (Natal e Seridó). Tais 

grupos se revezaram no poder executivo estadual, monopolizaram verbas e recursos 

federais; estabeleceram prestígio político e social à nível local e nacional e construíram 

as bases discursivas de tais espaços com base no discurso  político e histórico de cidade 

capital (Natal) e no discurso da tradição do algodão mocó de fibra longa (Seridó). 

Mais distante geograficamente em relação a capital do estado, Mossoró, espaço 

localizado no oeste potiguar, e que se sobressaía no cenário local pelo comércio e pela 

exploração do sal, comercializando sua produção pelo porto de Areia Branca ou com a 

praça do Ceará, por meio de uma estrada de rodagem particular,  aparece de maneira 

bastante tímida nas propostas e investimentos do governo local e federal em relação aos 

meios de transporte. No entanto, a dinâmica de movimentação comercial deste espaço 

não era insignificante, estando vez ou outra nas páginas do A Republica reclamações e 

                                                 
19

 LEPETIT, Bernard. Das Capitais às Praças Centrais: Mobilidade e Centralidade no Pensamento 

Econômico Francês. IN (Org.). SALGUEIRO, Heliana Angotti Salgueiro. Cidades Capitais do século 

XIX: Racionalidade, Cosmopolitismo e Transferência de Modelos. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2001. p. 
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até abaixo assinado de comerciantes e membros políticos da região reivindicando do 

governo do Estado melhorias e investimentos nos meios de transporte.  

Talvez a emergência das oligarquias Albuquerque Maranhão (Natal) e Bezerra 

de Medeiros (Seridó) no controle do poder executivo do estado durante o regime 

republicano propiciou o controle do aparelho estadual por parte dessas famílias como 

um importante instrumento de captação de recursos e benefícios junto à esfera federal.  

Nesse cenário, observamos na configuração geográfica norte-rio-grandense, 

Natal e o Seridó enquanto espaços privilegiados pelas estradas de rodagem, espaços que 

construíram uma rede viária que complementaram suas dinâmicas comerciais e 

estabeleceram uma hierarquia em relação aos demais espaços do Rio Grande do Norte. 

Em razão disso, tais espaços serão foco de análise desta pesquisa. 

Ao pensarmos a problemática central deste estudo – sobre os efeitos das estradas 

e do automóvel na configuração do território norte-rio-grandense a partir da ligação dos 

espaços de produção econômica do estado e dos interesses dos grupos locais –, 

buscamos esclarecer alguns conceitos que nortearão e traduzirão essa realidade.  

A primeira noção que vamos explicar é a de configuração territorial, a qual será 

baseada na ideia de Milton Santos definida por ele: “a configuração territorial é dada 

pelo conjunto formado pelos sistemas naturais existentes em um dado país ou numa 

dada área pelos acréscimos que os homens superimpuseram a esses sistemas naturais.”
20

 

Segundo essa perspectiva, a configuração de um determinado território encontra sua 

razão de ser na sua materialidade. Desse modo, a configuração territorial de um 

determinado local associa-se a uma realidade material da natureza (montanhas ou rios) 

ou artificial (estradas, pontes, dentre outros), denominados de objetos fixos. A 

configuração territorial constitui uma categorial espacial mais ampla e abstrata de uma 

determinada realidade.  

Ressaltamos neste trabalho a ideia de ligação dos espaços a partir dos fluxos das 

estradas e do automóvel como uma questão central. Nesse sentido, os espaços nos são 

percebidos como constituídos de interesses de agentes que os produzem: seja pela 

intervenção direta por meio da realização de obras materiais, seja por meio do 

conhecimento produzido sobre tais espaços. Desse modo, utilizaremos neste trabalho a 

noção de espaço definida por Milton Santos como um conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e sistemas de ações
21

. Entende-se, nessa perspectiva, que o espaço é 
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 SANTOS, Milton. A Natureza do espaço. 4 ed. São Paulo: EDUSP, 2009.  p.21. 
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constituído por fixos e fluxos, pela configuração territorial e pelas relações sociais, uma 

vez que segundo o autor: 

 

Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que 

modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as 

condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada lugar. 

Os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e atravessam 

ou se instalam nos fixos, modificando a sua configuração e o seu valor 

ao mesmo tempo em que, também, se modificam. [...].
22

 

 

Observa-se que os objetos são produtos de uma relação social, resultam de 

intenções sociais, de interesses políticos e econômicos. Trata-se de se pensar de que 

maneira as estradas de rodagem e o automóvel modificaram a configuração territorial 

desses espaços, uma vez que as estradas e o automóvel chegaram e aproximaram o 

litoral do sertão, diminuíram as distâncias e ajudaram a transformar a fisionomia das 

cidades 

O interesse pelo estudo das estradas de rodagem e do automóvel se consolidou 

durante as pesquisas realizadas no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte (IHGRN), onde foi possível a pesquisa nos jornais A Republica e Diario do 

Natal. Essa experiência foi possível graças à participação no grupo de pesquisa Os 

espaços na modernidade na condição de pesquisador dos projetos A cidade moderna e a 

natureza: Natal, 1920-1940 e Pela terra e pelo mar: as vias de ligação e os meios de 

transporte que promovem a ligação à cidade do Natal e outras partes do mundo, sob a 

coordenação do professor Raimundo Arrais. 

Utilizamos como principais fontes neste trabalho os relatórios da Inspetoria 

Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), documentação pesquisada na biblioteca do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), localizada em Fortaleza, 

Ceará; crônicas e informes publicados no periódico A Republica, material pesquisado no 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), localizado em 

Natal, Rio Grande do Norte; mensagens dos governadores do estado, disponíveis na 

internet e livros sobre política e economia do Rio Grande do Norte.  

Os relatórios da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas versam sobre 

prestações de contas dos engenheiros em relação às obras de engenharia realizadas nos 

estados da federação atingidos pelas estiagens prolongadas, as grandes secas. Dentre 

essas obras, os relatórios tratam de duas importantes redes viárias planejadas e 
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construídas pela instituição no Rio Grande do Norte durante os anos 1920. É possível 

extrair destes escritos os testemunhos dos engenheiros sobre a realidade que 

encontraram no campo de trabalho no processo de construção das estradas de rodagem, 

assim como também o planejamento e a visão que tinham das estradas em relação ao 

projeto de nação que construíram para o Brasil nesse momento, discussão que faremos 

no terceiro capítulo. 

As crônicas e os informes publicados no periódico A Republica nos permitem 

reconstituir os interesses dos grupos dirigentes da capital do estado (os Albuquerque 

Maranhão) e da região do Seridó (José Augusto e Juvenal Lamartine) em relação às 

estradas e o automóvel. Algumas crônicas escritas pelo jornalista Manoel Dantas na 

coluna Coisas da Terra, por exemplo, nos permitem discutir sobre a importância dos 

meios de comunicação para o reforço da centralidade de Natal no cenário político e 

econômico do estado. Por outro lado, o livro Seridó de José Augusto e as conferências 

de Juvenal Lamartine, políticos de raízes seridoenses, nos possibilitam pensar nas 

reivindicações que os mesmos fizeram em relação às estradas para a ligação do Seridó 

com o litoral. 

Para pensamos sobre os efeitos das estradas e do automóvel na configuração do 

território do Rio Grande do Norte, a partir da ligação dos espaços de produção 

econômica do estado e dos interesses dos grupos locais, dividimos este trabalho em três 

capítulos. 

No primeiro capítulo abordaremos a situação de isolamento em que se 

encontrava a capital do Rio Grande do Norte e o espaço do Seridó (região semiárida 

norte-rio-grandense) no início do século XX e de que maneira o desejo de se romper o 

isolamento de tais espaços se apresentou no discurso dos Albuquerque Maranhão e dos 

Bezerra de Medeiros, grupos políticos que se autodenominavam representantes de tais 

espaços. Nesse momento, identificaremos quais as opções de meios de transporte 

reivindicados pelas oligarquias que governaram o Rio Grande do Norte e como as 

autoestradas começaram a aparecer em seus discursos.  

Já no segundo capítulo mostraremos qual foi a primeira proposta posta em 

prática pelos grupos dirigentes, comerciante e engenheiros para a ligação e aproximação 

da capital potiguar com o espaço do Seridó. Para tanto, analisaremos nesta parte do 

trabalho o processo de construção da primeira estrada de rodagem adaptada ao tráfego 

de veículos automotores construída no Rio Grande do Norte – a Estrada de Automóveis 

do Seridó.  
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Veremos no terceiro capítulo que os investimentos do governo federal na 

construção das estradas de rodagem no Rio Grande do Norte possibilitaram a ampliação 

da rede rodoviária em duas vias que conectaram definitivamente Natal e Seridó a partir 

de um planejamento técnico e científico de intervenção no combate às secas, que tinha 

por base uma visão de mundo pragmática, que visava o fomento do progresso por meio 

do domínio da natureza através dos avanços materiais.  

Aqui, buscaremos identificar quais as funções que as estradas de rodagem 

deveriam cumprir dentro de um quadro geral de planejamento no combate às secas: o de 

facilitar o transporte de gênero e materiais para o sertão (Seridó), principalmente nos 

períodos de grandes secas com o intuito de socorrer os flagelados (questão humanitária) 

e o de complemento necessário às obras hidráulicas ao facilitarem o transporte dos 

materiais indispensáveis à construção dos açudes e barragens nos altos sertões e para a 

exploração industrial dos sistemas gerais de irrigação, colocando sua produção ao 

alcance dos mercados consumidores (Natal). 
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Capítulo 1 -- Os interesses dos grupos dirigentes na construção das estradas e 

hegemonia dos espaços  

 

Neste capítulo pretendemos expor a emergência de duas oligarquias que monopolizaram 

o poder executivo do Rio Grande do Norte e a relação que estabeleceram com dois 

importantes espaços norte-rio-grandenses que se sobrepuseram nas propostas e 

interesses em relação aos meios de transporte no início do século XX: a capital do 

estado, Natal, e o Seridó, região formada à época pelos municípios de Acari, Caicó, 

Currais Novos, Florânia, Jardim do Seridó, Jucurutu, Parelhas e Serra Negra. 

 

1.1 A constituição de duas forças políticas no Rio Grande do Norte 

 

Na abertura do livro Meu Governo, Juvenal Lamartine de Faria (deputado 

estadual, federal e governador do Rio Grande do Norte entre os anos 1928-1930) faz 

menção a um novo momento político vivido no estado: 

 

O novo regime político encontrou a antiga Província sem estradas para 

o interior, cujo acesso se fazia por péssimos caminhos de tropeiros, 

sem uma única obra contra os efeitos das secas, que, a partir de 1877, 

lhe haviam dizimado, pela fome, pelas epidemias e pela emigração, 

quase metade dos seus habitantes, sem serviços de melhoramentos dos 

seus portos, que permitisse a entrada de navios para exportação de 

seus produtos, sem escolas, sem higiene e sem força pública 

organizada.
23

 

  

Observamos no fragmento do texto de Juvenal Lamartine a exaltação de um 

momento vivido no Rio Grande do Norte durante as primeiras décadas do século XX, o 

da proclamação e consolidação do regime republicano no estado.  

Para Juvenal Lamartine, esse novo momento político se deparava com uma série 

de problemas (transporte, seca, educação, higiene, entre outros), os quais precisavam ser 

resolvidos pela ação e trabalho da “força pública organizada”, ou seja, o Estado e todos 

os seus equipamentos administrativos. 

Assim como Juvenal Lamartine, uma geração de estadistas e intelectuais 

ocuparam postos importantes durante o novo regime político e se dedicaram a um ideal 

de modernização bastante difundido nas primeiras décadas do século XX. 
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Alguns historiadores têm demonstrado traços bastante semelhantes na formação 

e no perfil dos indivíduos que alcançaram postos e cargos durante o regime republicano 

no país. Segundo José Murilo de Carvalho, a elite republicana era mais representativa 

que a imperial, composta em sua maioria por bacharéis em Direito, enquanto que no 

período imperial, a presença de militares no poder foi mais significativa.
24

  

No Rio Grande do Norte, por exemplo, os grupos que emergiram ao poder com a 

proclamação da República eram compostos por políticos que, em sua maioria, tinham 

cursado a Faculdade de Direito do Recife – como é o caso de Juvenal Lamartine. O 

título de bacharel permitiu que o norte-rio-grandense ingressasse na carreira pública 

local, participando de diferentes cargos até alcançar os postos de deputado federal e 

governador na década de 1920.  

Outro traço comum aos grupos que chegaram ao poder republicano diz respeito 

ao fato de serem mais provincianos do que as lideranças do Império, tendo em vista que 

o federalismo inibiu a circulação geográfica existente durante o regime anterior, 

permitindo com que os interesses locais tivessem acesso mais direto ao centro de poder. 

Desse modo, observou-se o Estado republicano mais liberal do que o imperial, porém, 

não mais democrático, pois apesar da maior representatividade da elite, sua dominação 

social se refletiu com maior força na dominação política.
25

 

Outras mudanças importantes foram implementadas durante o regime 

republicano. De acordo com Edgar Carone, tais mudanças se concretizaram a partir da 

instauração de novos mecanismos legais como, por exemplo, a promulgação da 

Constituição de 1891, a qual concedeu uma maior autonomia aos estados da federação 

em relação ao poder central, tendo em vista que, durante o regime monárquico, as 

rendas locais eram destinadas ao governo central. Com a Constituição de 1891, os 

estados puderam reverter às receitas de suas exportações para as próprias unidades 

federativas, puderam cobrar impostos interestaduais, contrair empréstimos no exterior, 

entre outros.
26

 

 Cabe ressaltar que, apesar da proclamação da República no país, a cultura da sua 

estrutura política não foi modificada substancialmente em relação ao regime 

monárquico anteriormente vigente no Brasil. Raimundo Faoro observou, por exemplo, 
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que as relações envolvendo o uso do serviço público para interesses privados 

apresentaram-se como uma continuidade em relação ao que ocorria na colônia e no 

período imperial, o chamado patrimonialismo. Desse modo, o poder público confundia-

se constantemente com o privado. Era comum, portanto, o uso da máquina pública para 

atender interesses particulares.
27

 

 No Rio Grande do Norte, observamos que muitas práticas de gestão e lideranças 

políticas se mostraram como uma continuidade. Exemplo disso pode ser evidenciado na 

figura de Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, fundador do segundo Partido 

Republicano no Rio Grande do Norte em 27 de janeiro de 1889 – partido que se 

constituiu, em grande parte, na extensão da família Albuquerque Maranhão e, também, 

numa extensão dos Bezerra de Medeiros, família com raízes seridoenses.
28

  

Interessa-nos pensar – a partir da reconstituição da emergência dos grupos que 

chegaram ao poder na esfera estadual durante o regime republicano – a importância que 

a oligarquia Albuquerque Maranhão (ligada à produção açucareira do litoral e a capital 

potiguar) e a facção do Seridó (ligada à produção do algodão e a criação de gado no 

interior) ajudaram a sobrepor esses espaços no cenário político e econômico local, 

evidenciando seus interesses em relação à ligação desses espaços com as estradas ao 

longo das primeiras décadas do século XX.   

 Ao assumir provisoriamente a presidência nos primeiros momentos da instalação 

da República, era esperado que Pedro Velho convocasse para fazer parte do seu governo 

nomes de republicanos históricos, como o de Janúncio Nóbrega, pioneiro da propaganda 

republicana na então província.  

 No entanto, Pedro Velho preferiu chamar para compor o seu governo as velhas 

figuras da política monárquica, ou seja, aqueles que realmente tinham base eleitoral 

sólida. O que contribuiu para que o líder republicano desenvolvesse rapidamente a 

política de conchavos com a antiga ordem, inaugurando a oligarquia Maranhão que se 

perpetuou no poder estadual até 1914.
29

 

Talvez o êxito maior da longa permanência da oligarquia Albuquerque 

Maranhão a frente do executivo estadual se deveu ao fato de Pedro Velho não ter se 

indisposto com o interior ao aliar-se à força política mais importante do Seridó. 
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 Notamos que à época, a base das barganhas políticas do Seridó tinha como 

referência as lideranças regionais, os chamados coronéis, os quais mantinham um olhar 

crivo sobre os seus currais eleitorais. Uma dessas referências políticas que despontou no 

Seridó foi José Bernardo de Medeiros, que apesar dos conflitos, se tornou um pilar de 

sustentação de Pedro Velho na região.
30

  

Com a morte de Bernardo de Medeiros, em 1907, o sistema político do Seridó 

perdeu seu agente aglutinador. Somente em 1913, quando apareceram no processo de 

sucessão à presidência do Rio Grande do Norte os nomes de José Augusto e Juvenal 

Lamartine na disputa, é que ocorreu um processo de rearticulação desse grupo.  Nesse 

momento, constatou-se um quadro de tensão envolvendo os grupos políticos locais na 

disputa pelo cargo executivo estadual.  

O último governador da oligarquia fundada por Pedro Velho, Alberto Maranhão, 

o qual ocupava o posto pela segunda vez (1900-1904 e 1908-1914), encontrou-se, em 

1913, na difícil tarefa de indicar um substituto que não fizesse parte da sua oligarquia, 

com o intuito de disfarçar o rodízio dos seus membros no poder e tendo em vista que os 

coronéis do Seridó não mais aceitaram as indicações feitas pelo então governador. 

 Devemos mencionar que as tensões durante o processo de reordenação das 

oligarquias dominantes na disputa pelo poder estadual se agravaram com a iniciativa de 

José da Penha, norte-rio-grandense que atuava como deputado federal pelo Ceará, o 

qual resolveu interferir no quadro político local ao indicar o nome de Leônidas Hermes 

da Fonseca para concorrer ao governo estadual.  

A iniciativa de José da Penha de interferir no quadro político do Rio Grande do 

Norte fazia parte do chamado movimento salvacionista, que ocorreu em diversas partes 

do Brasil e contou com o apoio de setores do Exército Brasileiro, que tinha como 

objetivo derrubar as antigas oligarquias do poder e garantir a saúde das instituições 

republicanas.  

Apesar de conseguir o apoio dos setores oposicionistas e com o sinal positivo do 

governo federal, a iniciativa de José da Penha acabou fracassando diante da resistência 

violenta dos coronéis situacionistas. Foi nesse cenário que o deputado estadual José 

Augusto Bezerra de Medeiros e o deputado federal Juvenal Lamartine de Faria, 

juntamente com o aval do governo federal, conseguiram concretizar um acordo inédito 

                                                 
30

 MACÊDO, Muirakytan K. de. A Penúltima Versão do Seridó: Uma história do regionalismo 

seridoense. Natal; Campina Grande: EDUFRN; EDUEPB, 2012. p.207. 



30 

 

com os coronéis do Seridó e homologar a candidatura de Joaquim Ferreira Chaves, 

contrapondo-se a vontade dos Albuquerque Maranhão.
31

  

Com a subida de Ferreira Chaves ao governo do estado, iniciou-se o processo de 

decadência dos Albuquerque Maranhão, uma vez que esse governador acabou por minar 

as bases financeiras das campanhas políticas dos membros da oligarquia de Pedro 

Velho. De igual maneira, buscou impedir a perpetuação dos Albuquerque Maranhão no 

poder ao realizar uma reforma na Constituição Estadual, tornando inelegível a sucessão 

de parentes consanguíneos e afins até o terceiro grau ao mesmo cargo.  

Com a reforma na Constituição Estadual, Ferreira Chaves tentou implementar as 

bases para a constituição de sua própria oligarquia, o que acabou não acontecendo, 

tendo em vista que o mesmo não conseguiu se impor na política estadual. Assim, a 

única força capaz de rivalizar com a oligarquia do litoral foram os coronéis do Seridó, 

tanto em 1913/1914, quando ajudaram a colocar Ferreira Chaves no poder executivo, 

como também em 1923/1924, quando, nesta última disputa, os coronéis conseguiram 

eleger José Augusto e, em seguida, Juvenal Lamartine como governadores do Rio 

Grande do Norte.
32

 

Independentemente das possíveis tensões e cisões entre as oligarquias, ou da 

facção que estivesse à frente do executivo estadual, devemos mencionar que os 

membros de tais famílias não deixaram, em nenhum momento, de participar da vida 

política, jornalística e intelectual norte-rio-grandense. Exemplo disso é que os membros 

pertencentes à oligarquia do litoral continuaram ocupando cargos públicos e 

representando o Rio Grande do Norte na esfera federal, seja como deputados ou 

senadores quando a oligarquia do Seridó esteve no comando do poder executivo 

estadual. Além disso, é importante mencionar que a oligarquia do Seridó acabou 

absorvendo muitos elementos da oligarquia dos Albuquerque Maranhão, tais como: o 

nepotismo e a troca de favores. 

Em contrapartida, devemos ressaltar um aspecto importante evidenciado pelo 

historiador Renato Amado Peixoto em relação à emergência das oligarquias 

Albuquerque Maranhão e Bezerra de Medeiros no cenário político norte-rio-grandense: 

                                                 
31

 Ibidem, p.208-209. 
32

 Ibidem, p.209. 



31 

 

o controle do aparelho estadual por parte dessas famílias como um importante 

instrumento de captação de recursos e benefícios junto à esfera federal.
33

  

A seguir, buscaremos identificar a atuação dos Albuquerque Maranhão (em 

Natal) e da Oligarquia ligada aos Bezerra de Medeiros (no Seridó) no reforço da 

hegemonia desses espaços, evidenciando a reivindicação das estradas como vias de 

fomento do progresso.  

 

1.2 O progresso de Natal pelas vias de comunicação 

 

Em fins do século XIX e início do XX, a capital norte-rio-grandense encontrava-

se isolada pelas dunas, pelo mar e pelo rio. De acordo com o historiador Raimundo 

Arrais, as condições físicas contribuíam para o isolamento de Natal, uma vez que ao sul 

encontrava-se isolada “por uma cadeia de dunas, por trás das quais se estendiam os 

tabuleiros arenosos e incultos, interrompidos por alguns vales férteis ao longo dos 

rios.”
34

 Nesse sentido, observou-se que durante séculos grande parte da ligação 

comercial do interior do Rio Grande do Norte era feita com a praça do Recife, com a 

Paraíba e até mesmo com Macaíba, onde prosperou comercialmente em decorrência da 

Casa Guarapes e do seu porto. Em decorrência de tal isolamento, Natal era privada das 

vantagens da mediação econômica com a riqueza produzida, por exemplo, na região do 

Seridó. 

 O problema do isolamento de Natal se tornou motivo de preocupação das 

autoridades locais, sobretudo, dos membros pertencentes à família Albuquerque 

Maranhão a frente do cargo executivo estadual (como já mencionamos anteriormente). 

Tais lideranças buscaram realizar uma série de reformas materiais no espaço público da 

cidade durante as primeiras décadas do século XX, no intuito de vencer o isolamento da 

cidade por meio do conhecimento técnico e científico, intervindo materialmente no 

espaço público da cidade, assim como também construindo vias de acesso entre a 

capital e alguns centros produtores do interior. 
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O processo de transformação material da capital potiguar foi acompanhado pelo 

jornal A Republica – periódico situacionista fundado por Pedro Velho de Albuquerque 

Maranhão. Em fevereiro de 1908, o periódico trazia na coluna Coisas da Terra uma 

crônica assinada com o pseudônimo Braz Contente pertencente ao jornalista e também 

redator-chefe do mesmo jornal Manoel Dantas. Em tal crônica, o jornalista vislumbrava 

um futuro promissor para a capital potiguar graças ao movimento e circulação de 

pessoas, de mercadorias e de informações proporcionados pelos meios de transporte. 

Segundo ele: 

 

Dentro em pouco, em dezenas de anos talvez, Natal será uma das 

grandes cidades do norte do Brasil. 

Quando as estradas de penetração trouxerem ao nosso mercado a 

produção admirável e as riquezas que jazem inexploradas no sertão, o 

qual, adusto embora e assolado pela seca, será no futuro uma terra de 

fartas explorações [...].
35 

 

 Além das estradas, responsáveis por trazer a produção e as riquezas do sertão 

ainda inexploradas, o progresso chegaria a capital norte-rio-grandense, de acordo com o 

jornalista: 

Quando as naves guerreiras fizerem do incomparável ancoradouro que 

possuímos a base de defesa do patrimônio nacional; quando os 

transatlânticos colossais vierem em nossas águas descansar fadigas 

das longas travessias, Natal figurará perante o mundo como um dos 

postos avançados da civilização sul americana [...].
36

  

 

 Natal – idealizada como capital moderna e centro-civilizado da América do Sul 

– também se modernizava com a chegada dos grandes navios, movimentando a 

dinâmica comercial do porto da cidade e pelas rápidas informações do invento do 

telégrafo. Da torre do telégrafo, o cronista observava um crescente movimento de 

pessoas e mercadorias no porto de Natal que chegavam pelos navios, assim observou 

Manoel Dantas: 

 

Escalares e canoas, pejados de gente e mercadorias, iam e vinham de 

terra para o "Orator", o "Bragança", o "Planeta", o "Cabral", o 

"Alagoas", cinco vapores que afirmavam a vida do nosso porto e a 

prosperidade do nosso comercio. No alto da torre da Matriz, o 

telégrafo óptico anunciava o "Pirangy", demandando a barra carregada 

de trilhos e bondes para a Ferro-Carril do Natal. [...].
37
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 Podemos notar que os grandes navios ainda não conseguiam atracar no 

ancoradouro do porto da capital potiguar, sendo necessário canoas e escalares para 

transportar pessoas e mercadorias das naus até a terra. Mesmo assim, Manoel Dantas 

constatava que Natal já contava com um porto vivo e dinâmico, indicando a 

prosperidade do comércio da cidade.  

 O conteúdo trazido por Manoel Dantas na crônica escrita na coluna do jornal A 

Republica sinaliza para um pensamento de que os meios de transporte estavam sendo 

responsáveis por conectar Natal com o mundo capitalista que se dinamizava de maneira 

cada vez mais intensa com os produtos e as informações que circulavam nos principais 

centros mundiais à época (Europa e Nova York); pela chegada dos equipamentos 

urbanos utilizados na construção e reforma de novos espaços de sociabilidade na capital 

(teatros, praças, passeios, públicos, dentre outros)
38

 e pela chegada dos trilhos dos 

bondes, o novo meio de transporte da cidade.  

 Um ano depois (1909), Manoel Dantas falava em conferência – que se tornou o 

primeiro manifesto futurista da cidade: Natal daqui a cinquenta anos – sobre a 

importância dos meios de transporte para a construção de um futuro promissor da 

cidade do Natal. 

 Devemos ressaltar que Natal daqui a cinquenta anos tinha suas bases 

solidificadas em um terreno intelectual bastante difundido à época de construções 

narrativas sobre “o futuro”.  

 Manoel Dantas era intelectual formado na Faculdade de Direito do Recife e 

jornalista, escrevia crônicas no jornal A Republica sobre temas relacionados a Natal e ao 

que estava acontecendo nos principais centros mundiais e nacionais (Paris, Londres, Rio 

de Janeiro, entre outros).  

 Muitos dos temas abordados por Manoel Dantas em seus escritos e palestras 

sobre Natal eram, provavelmente, ligações que fazia sobre coisas que lia vindas 

principalmente do exterior, uma vez que era dono de uma diversificada e atualizada 

biblioteca composta por livros de vários idiomas e de revistas estrangeiras que assinava. 

 Muito provavelmente Natal daqui a cinquenta anos tinha ligações com o 

conhecimento de literatura europeia ou norte-americana semelhante ao tema de sua 
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palestra como, por exemplo, relações com a obra do escritor Júlio Verne, escrita na 

segunda metade do século XIX, e na qual previa como seria Paris no século XX. 

 A Conferência sobre o futuro de Natal projetado para 1959 teve como cenário o 

salão nobre do Palácio do governo e foi proferida para um público seleto da sociedade 

natalense que tinha acesso a tal ambiente (pessoas influentes da vida política e 

comercial da cidade). Tratava-se de um discurso, no qual boa parte da sociedade 

natalense compartilhava, ou sesa, a busca da modernização da capital norte-rio-

grandense.  

Em tal palestra, Manoel Dantas construiu o futuro de Natal a partir de uma 

narrativa que unia mito, ficção e realidade. A Natal projetada para cinco décadas após 

sua conferência configurava-se em uma cidade cosmopolita – um dos principais centros 

mundiais integrado por máquinas e vias de acesso. Tratava-se de uma profunda 

revolução dos meios de transporte e de comunicação, tanto a nível local quanto a nível 

transcontinental.
39

  

Na figura de Braz Contente, o jornalista evidenciava as diversas opções de meios 

de transporte na capital norte-rio-grandense: tubos pneumáticos, aeroplanos, tramways, 

um porto construído para além dos arrecifes, quatro ferrovias, sendo duas 

transcontinentais.
40

 

 Devemos ressaltar que os prognósticos de Manoel Dantas em relação à dinâmica 

dos meios de transporte para Natal se inseriam em um contexto mais amplo de 

transformações da economia mundial em meados do século XIX e início do XX.  Nessa 

conjuntura, constatou-se uma economia mundial cuja base geográfica ampliou-se 

significativamente, aumentando de igual modo a parcela de países industrializados e em 

processo de industrialização. 

 Foi neste momento que se observou em diferentes partes da Europa (Rússia, 

Holanda, Suécia) e da América do Norte (Estados Unidos) a chamada revolução 

tecnológica dos meios de transporte e de comunicação: o telefone, o telégrafo sem fio, o 

fonógrafo, o cinema, o automóvel e o avião passaram a fazer parte da vida moderna. 

Ainda em tal contexto, observou-se uma mudança significativa nas relações econômicas 
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mundiais – uma transformação excepcional no mercado de bens de consumo (mudança 

tanto quantitativa como qualitativa).
41

 

Manoel Dantas era, dessa maneira, um dos maiores nomes representativos da 

Belle Époque natalense, demonstrando em muitos dos seus escritos a crença na 

articulação do progresso capitalista por meio da disseminação da indústria moderna. A 

sua Conferência era uma forma de reconhecer o desenvolvimento industrial, os avanços 

científicos e tecnológicos da humanidade, a exemplo dos meios de transporte. 

 Para além das previsões mais ambiciosas de Manoel Dantas em relação aos 

meios de transporte como, por exemplo, uma ferrovia transcontinental, ligando Natal a 

Europa e a Ásia, o que nos chama atenção neste contexto é a emergência de um 

sentimento de otimismo e progresso vivido por uma parcela de norte-rio-grandenses 

que, direta ou indiretamente, buscaram intervir nos rumos da cidade, colocando-a como 

um espaço central de investimentos técnicos e materiais: uma cidade que precisava se 

modernizar e se expandir; uma cidade que precisava se tornar, de fato, uma capital. 

 Devemos ressaltar que o otimismo de Manoel Dantas em relação ao futuro de 

Natal muito provavelmente estivesse condicionado, em grande medida, a um problema 

vivido pela cidade no presente, ou seja, o seu isolamento geográfico. 

 É em razão de um perigo iminente, portanto, que Manoel Dantas inicia sua 

conferência ao chamar a atenção das autoridades públicas para enfrentá-lo por meio da 

técnica, da ciência e dos avanços dos meios de transporte: o navio a vapor, as ferrovias, 

o telégrafo e as autoestradas do automóvel. 

  O otimismo de Manoel Dantas em sua Conferência estava no anseio de projetar 

para o futuro tudo aquilo que Natal ainda não era ou que deveria ser. Tornava-se 

indispensável, dessa maneira, vencer o isolamento que a mesma se encontrava em razão 

da natureza que a cercava: as dunas, o mar e o rio.  

 Para tanto, a capital potiguar precisava integrar-se com os principais centros de 

produção econômica do estado. Desse modo, buscamos pensar aqui a emergência de 

Natal como um espaço de interesses das elites natalenses representadas principalmente 

pela oligarquia dos Albuquerque Maranhão em relação às estradas e o automóvel.

 A historiografia sobre a cidade do Natal no início dos anos XX nos tem 

apresentado significativas contribuições sobre as dinâmicas políticas, sociais e 

econômicas que levaram Natal a configurar-se como um importante centro de 
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investimentos materiais por parte dos indivíduos que emergiram no cenário político e 

intelectual em meados do século XIX e início do século XX.  

 A historiadora Gabriela Fernandes analisou, por exemplo, as formas de 

apropriação e uso que a elites natalenses fizeram do solo urbano de Cidade Nova, 

terceiro bairro oficial de Natal, entre 1901 e 1929. Nesse sentido, a pesquisadora 

constatou como este bairro passou a ter o seu território reconstruído materialmente e 

simbolicamente com base em um planejamento maior dos governos estadual e 

municipal de remodelação urbana da cidade, visando transformá-la, representá-la como 

nova e modernizada segundo sua posição de capital.  

 No contexto analisado por Gabriela Fernandes, o bairro Cidade Nova passou de 

uma área ocupada inicialmente por casebres construídos pelos retirantes da seca e 

algumas casas de veraneio para, a partir de 1901, ser transformada esquadrinhada por 

meio de um plano urbanístico e um bairro aprazível e moderno. A pesquisadora 

demonstrou, por meio da análise das cartas de aforamento desse bairro, que o processo 

de ocupação e utilização desse território pelos seus habitantes esteve acompanhada da 

prática de descumprimento das leis em relação à apropriação dos seus terrenos, o qual 

serviu também para consolidar relações de influência e poder.
42

 

 No processo de modernização e captação de recursos para investimentos na 

capital potiguar, o historiador Renato Marinho analisou o papel desempenhado pelo 

Conselho de Intendência Municipal de Natal na formação de uma nova ordem urbana, 

entre os anos de 1904 e 1929. Em tal processo, evidenciou-se a ação dos intendentes da 

capital no sentido de transformar Natal numa cidade civilizada, colocando-a no caminho 

para o progresso. Para tanto, a ação desses interventores se direcionou na execução de 

obras materiais que alterassem as formas físicas urbanas, rompendo com o seu passado 

colonial ainda presente nas ruas enviesadas e caminhos tortuosos, assim como também 

tentando alterar, por meio de leis e resoluções, costumes e hábitos tidos como arcaicos e 

que confundiam a cidade com o ambiente rural.
43

 

 Ao analisarmos o processo de modernização de Natal no início do século XX, 

torna-se importante identificarmos o perfil dos homens responsáveis por pensar e 
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empreender esse processo na capital potiguar. Eram homens de formação acadêmica ou 

não que de um modo geral eram “filhos de pais abastados, vindos do interior do estado, 

geralmente enriquecidos pela criação de gado ou pela produção de cana-de-açúcar, que, 

pouco a pouco, foram ocupando os lugares de onde podiam irradiar sua formação para 

estabelecer sua rede de controle sobre a cidade.”
44

  

 Tratavam-se de homens privilegiados pelo poder da escrita e de uma rede de 

influências constituídas por laços familiares. Possuíam bibliotecas com livros, jornais e 

revistas vindos do Brasil e do exterior; estavam em constante movimento visitando ou 

morando no Rio de Janeiro (como exigência de suas carreiras); outros se formaram no 

exterior e retornaram a Natal, desempenhando aqui funções na política, na 

administração e nos negócios. Além disso, liam o francês e o inglês, o que lhes permitia 

manter-se relativamente a par do que ocorria em outras partes do mundo. Conheciam a 

cultura europeia, com a qual se identificavam fortemente, embora também revelassem 

interesse pela cultura e pelo modo de viver dos norte-americanos.
45

  

 Devemos ressaltar que eram indivíduos ligados não apenas por pensamentos 

progressistas e de modernização. Os mesmos mantinham laços familiares que se 

refletiu, inclusive, na administração pública – como já explicitado anteriormente. Nesse 

sentido, observamos que tanto as famílias Albuquerque Maranhão e os Bezerra de 

Medeiros apresentaram como principal característica uma continuidade no modo de 

conceber e praticar a administração pública. Essas famílias demonstraram que 

partilhavam do mesmo estilo de gestão, mantendo o nepotismo e a troca de favores ao 

acomodarem e nomearem parentes para os cargos públicos. Tal continuidade também se 

apresentou na atuação jornalística, uma vez que o periódico A República serviu tanto 

para propagandear e divulgar os feitos dos Albuquerque Maranhão quando estes 

estiveram no poder, como também atendeu aos interesses de José Augusto e Juvenal 

Lamartine, políticos com raízes seridoenses.
46

 

Manoel Dantas é mais uma vez exemplo da continuidade jornalística no A 

República. Sua atuação no periódico teve início em 1897 como jornalista, e em 1900 

tornou-se redator-chefe, função que exerceu até 1909. Durante esse período escreveu 

sobre diversos temas como economia, educação e geografia. Sua atuação política 
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também teve destaque como intendente de Natal, onde buscou imprimir traços de uma 

gestão moderna no espaço público da cidade.
47

  

Observa-se que durante a gestão de Ferreira Chaves, governador responsável por 

provocar uma quebra na hegemonia da oligarquia Albuquerque Maranhão a frente do 

executivo estadual, Manoel Dantas continuou a escrever no jornal, agora com temas 

voltados para os interesses econômicos do governo e do sertão, evidenciando 

principalmente em suas matérias e crônicas a questão da produção do algodão e a 

importância dos meios de transporte para o seu desenvolvimento.  

Manoel Dantas ressaltou, especialmente, o trabalho desempenhado por Ferreira 

Chaves neste processo. Exemplo disso pôde ser observado em 1919 quando, no dia 28 

de outubro, o jornal do partido situacionista publicou uma fala sobre a palestra proferida 

por Manoel Dantas no VI Congresso de Geografia, realizado em Minas Gerais. Na 

ocasião, o intelectual atuou como representante do Rio Grande do Norte, demonstrando 

afinidade com a gestão do então governador. Segundo o jornal, Dantas havia proferido 

as seguintes palavras: 

 

O Rio Grande do Norte é um estado bem governado, onde a 

administração não é subordinada, nem aos excessos da demagogia, 

nem ás injucções do partidarismo. O desembargador Ferreira Chaves, 

que ha seis annos governa aquella terra, é um magistrado integro e um 

politico experimentado, que tem trabalhado proveitosamente para 

melhorar as condições da vida local, fomentando o seu progresso.
48

 

 

Notamos no discurso do intelectual diversas qualidades elencadas sobre a figura 

de Ferreira Chaves e sobre sua gestão, constatando os seis anos de trabalho do 

governador no esforço de melhorar as condições da vida local e fomento do progresso 

do Rio Grande do Norte. 

 Um dos esforços do governador celebrado por Manoel Dantas foi a autorização 

do governo do Estado para a construção da primeira via de penetração para o Seridó, a 

Estrada de Automóveis do Seridó.
49

 Trata-se de se perceber que, independentemente da 

oligarquia que esteve à frente do cargo executivo, tais sujeitos continuaram participando 

da vida pública, seja a nível local ou a nível nacional e, nesse sentido, o projeto de levar 
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vias de acesso a Natal, conectando-a com as principais zonas de produção econômicas 

do estado, se manteve ao longo das décadas. 

Antes das estradas do automóvel, observamos que as primeiras iniciativas dos 

grupos dirigentes locais em relação aos meios de transporte no Rio Grande do Norte, em 

fins do século XIX e início do século XX, voltaram-se para a construção de estradas de 

ferro, privilegiando Natal como principal centro de partida de tais vias – o que pôde ser 

observado no trajeto da primeira ferrovia construída no estado, a Natal-Nova Cruz. Tal 

via começou a ser construída no final do século XIX por meio de incentivo ao capital 

privado com o sistema de concessão e de taxa de lucro, sendo o capital inglês o 

responsável por controlar o seu funcionamento. 

O trajeto escolhido da estrada Natal-Nova Cruz (o litoral sul em toda a sua 

extensão), onde já existia um sistema de transporte mais barato e eficiente (por meio de 

navegação), somado a uma série de problemas (custos elevados na construção da 

ferrovia, superfaturamento na aquisição do material rodante, e falta de lucros) acabaram 

por extinguir o controle ferroviário por parte do capital estrangeiro. Consequência disso 

foi identificada em 1901. Neste ano, a concessão da estrada foi resgatada pelo governo 

estadual, passando a integrar a Great Western Brazilian Railway Company. Na ocasião, 

constatou-se que a estrada Natal-Nova Cruz não tinha obtido desde a sua inauguração 

nenhum ano de lucro sequer.
50

 

Durante os primeiros anos do século, observou-se também no estado uma 

disputa entre os representantes políticos e comerciais de Mossoró e de Natal para que 

uma das cidades se tornasse ponto de partida de uma nova ferrovia a ser construída no 

território norte-rio-grandense – a Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte. Os 

estudos para a construção da via começaram a ser realizados no dia 23 de fevereiro de 

1904 por uma comissão chefiada pelo engenheiro Sampaio Correia. Por tais estudos, 

concluiu-se sobre a necessidade de elaborar um traçado que privilegiasse a construção 

de uma ferrovia que cruzasse o interior do estado, atravessando as áreas mais assoladas 

pela seca.
51

  

Apesar de ser publicada uma série de críticas pelo periódico O Mossoroense - 

porta voz dos grupos dirigentes de Mossoró - afirmando que a estrada partindo de Natal 
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em nada contribuiria para o desenvolvimento do estado, e da enorme campanha feita por 

esse periódico a favor da cidade do oeste potiguar, a ferrovia acabou sendo levada para 

Natal, confirmando a influência e o prestígio das elites natalenses no cenário local.
52

 

O interesse dos Albuquerque Maranhão era de que as ferrovias construídas no 

Rio Grande do Norte deveriam ter como principal função estratégica a de romper o 

isolamento da capital potiguar.  

Apesar dos esforços dos norte-rio-grandenses direcionados para a construção das 

estradas de ferro como medida estratégica para solucionar o isolamento de Natal, 

observou-se que o processo de investimentos e construção de ferrovias no estado foi 

curta e penosa.  

A Great Western com pouco mais de 120 quilômetros ligava Natal à Nova Cruz 

e a Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, com o trecho até Ceará-Mirim 

(distante trinta e três quilômetros da capital) inaugurado em 1906, chegava a Lajes, no 

sertão central, em 1914, local onde se contatou sua estagnação. O encarecimento do 

material, a falta de verba e os empecilhos encontrados na topografia acabaram 

resultando em uma série de paralisações das obras, interrompendo o seu 

prosseguimento. Desse modo a capital potiguar continuou a depender no início do 

século XX dos antigos caminhos para ter acesso aos centros comerciais do interior. 

Cabe ressaltar que apesar do processo de investimentos e construção de estradas 

de ferro no Rio Grande do Norte ter iniciado e tido maior relevância antes das 

iniciativas de construção das primeiras rodovias adaptadas ao tráfego de automóveis, o 

desejo e o interesse dos grupos dirigentes do estado em relação à construção das 

ferrovias se manteve vivo ao longo dos anos 1920-1930. Exemplo disso será abordado 

mais adiante ao explicitarmos as reivindicações dos grupos do Seridó, embora sem 

êxito, para que uma ferrovia alcançasse a região e facilitasse o transporte do algodão 

produzido na região.  

O maior problema em relação a construção de ferrovias ao longo dos anos XX 

parece residir no fato de que as verbas destinadas pelo governo federal eram destinadas 

apenas para o reparo e manutenção dos trilhos, tendo em vista o auto custo dessas obras 

e o menor custo na construção de autoestradas.  

Atento ao problema do isolamento da capital norte-rio-grandense em relação aos 

principais núcleos de produção econômica do interior do estado, Alberto Maranhão 
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evidenciou em relatório enviado ao Congresso Legislativo a importância de abrir 

estradas que facilitassem o escoamento dessa produção pelos portos do litoral. Assim, 

de acordo com o então governador: 

 

Com os recursos próprios do Estado e de acordo com o decreto n. 210, 

de 23 de dezembro último [...] Estou mandando [...] abrir estradas 

carroçáveis que facilite o trânsito dos comboieiros em linhas de 

penetração, ligando todo o interior sertanejo aos portos do litoral.
53

 

 

Devemos ressaltar que tais caminhos constituíam-se em estradas carroçáveis ou 

caminhos de carro de boi, tidas pelas autoridades públicas, quando em bom estado de 

conservação, como um dos meios mais simples, rápidos e baratos de investimentos para 

o transporte de mercadorias.  No entanto, algumas denúncias publicadas no periódico A 

República sugerem que nem todos os indivíduos e nem todas as autoridades públicas 

estavam comprometidos com as estradas, ou pelo menos, não demonstraram tê-las como 

parte de suas responsabilidades.  

Segundo a crítica do jornal: 

 

[...] parece oportuno chamar a atenção dos interessados para os 

caminhos que comunicam os centros produtores do interior com os 

mercados consumidores do litoral. 

[...] os municípios não tem sabido prezar bastante os benefícios do 

melhoramento realizado e criminosamente vão permitindo que a 

vegetação dia a dia complete a sua obra de desobstrução primitiva. 

[...] o fato é que de uma tal incúria proveio o estado atual de completo 

abandono de nossas vias de comunicação com o interior e a tal ponto 

que em muitas zonas os cercados arbitrariamente construídos vão 

fechando e alongando os caminhos, muitos dos quais constituem 

servidões seculares.
54

 

 

Aqui é possível notar uma desarticulação administrativa ou falta de um 

planejamento viário que determinasse as obrigações das autoridades públicas e 

particulares com os cuidados dos caminhos locais. Exemplo disso é que o denunciante 

salientou o fato de que faltava aos municípios – no que diz respeito aos cuidados de 

conservação das estradas que cortavam os seus limites territoriais – a aplicação de 

medidas conjuntas, discutidas previamente em Congressos Municipais, que ajudassem 

na resolução dos problemas encontrados ao longo dessas vias. 
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Para o autor da notícia, a desarticulação entre as autoridades públicas facilitava o 

descumprimento das normas por parte dos responsáveis pela limpeza dos caminhos. 

Diego Marinho observou que na Intendência de Jardim do Seridó, por exemplo, a 

legislação determinava que nos “sítios, fazendas, logradouros e demais localidades”, por 

onde as estradas passavam, eram os proprietários os responsáveis pelos trabalhos de 

limpeza das vias.  

Ainda de acordo com Diego Marinho, cabia a intendência municipal o papel de 

fiscalizar as determinações publicadas em decreto, aplicando multas aos proprietários 

que descumprissem os prazos estabelecidos. Segundo este pesquisador, diversas 

petições foram enviadas ao município pelos proprietários dessas fazendas e localidades 

– utilizando justificativas variadas – solicitando que os caminhos fossem desviados para 

outros lugares, cujo intuito era o de se livrarem das obrigações de limparem as estradas, 

dificultando assim o trabalho de conservação das mesmas.
55

 

Atento a questão dos meios de transporte no estado, Manoel Dantas chamou 

atenção para a falta de cuidados dos municípios em relação aos caminhos do Rio 

Grande do Norte. Segundo ele, poucos eram os municípios que destinavam verba para o 

melhoramento das estradas vicinais e que, com exceção de alguns códigos de posturas 

que determinavam “os proprietários a ‘bater’ o mato que obstruem as estradas durante o 

inverno, quase nada mais é feito para lhes melhorar o leito. E, quando querem mudá-las, 

quem menos intervém é a independência do município”.
56

  

Assim como na denúncia anterior, Manoel Dantas chamava a atenção para o fato 

de que os municípios precisavam estar atentos aos problemas das vias de comunicação 

do Rio Grande do Norte, adotando medidas que promovessem o desenvolvimento dos 

meios de transporte no estado.
57

 

Devemos observar que as críticas feitas por Manoel Dantas e por outros 

jornalistas em relação à falta de cuidados com os caminhos do Rio Grande do Norte 

faziam parte de um momento em que as autoridades públicas demonstraram uma 

preocupação com a abertura de estradas e sobre a importância dos meios de transporte 

para a ligação da capital com os espaços de produção do interior. Tratava-se de um 

momento no qual o olhar desses administradores sobre o sistema viário norte-rio-
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grandense passou a ser observado de maneira diferente. As estradas do automóvel eram 

vistas como símbolos do século XX, do progresso, da civilização e do desenvolvimento. 

As rodovias seriam as responsáveis por promoverem não apenas a circulação de 

mercadorias, mas também de pessoas e informações.  

A ideia de progresso e desenvolvimento em relação aos meios de transporte foi 

tema abordado à época por Augusto Tavares de Lyra – genro de Pedro Velho, redator 

do jornal A República e governador do estado durante os anos – no I Congresso 

Nacional de Estradas de Rodagem realizado no salão do Automóvel Clube do Brasil, 

localizado na capital federal (Rio de Janeiro).  

Na condição de ministro da Viação e Obras Públicas, Tavares de Lyra deu início 

aos trabalhos ao realizar o discurso de abertura, no qual constatou: “Dos vários aspectos 

sob os quais pode e deve ser encarado o problema econômico do nosso país não é dos 

de menor importância o do aperfeiçoamento dos aparelhos de circulação de produtos, 

quer dizer: o problema do transporte.”
58

  

Notamos que com a instauração do regime republicano, os grupos dirigentes que 

chegaram ao poder logo passaram a associar o tema do transporte como um problema a 

ser enfrentado pelo novo regime. Para tanto, tornava-se necessário ligar os espaços de 

produção econômica do território norte-rio-grandense aos portos do litoral, em especial 

o porto de Natal, por estradas modernas, higienizadas e bem fiscalizadas. Estradas por 

onde passaria o novo meio de transporte tido como símbolo da modernidade, o 

automóvel.  

No novo regime de governo, observou Tavares de Lyra, as estradas de rodagem 

assumiriam uma função determinante “[...] a de aproximar as zonas de produção 

agrícola e industrial dos pontos mais convenientes atravessados pelas estradas de ferro 

de que devem ser tributárias; e, onde não houver estas, estabelecer comunicações fáceis, 

rápidas e baratas entres os centros produtores [...].”
59

  

Nesta fala podemos identificar que o interesse pela construção de estradas de 

ferro não desapareceu dos discursos das autoridades políticas que discutiam propostas 

sobre transportes em detrimento dos investimentos em construção de estradas de 

rodagem.  Pelo contrário, era esperado que as estradas de ferro continuassem exercer, 

em determinados pontos, certo protagonismo com os seus trilhos atendendo a longas 
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distâncias, enquanto que as autoestradas serviriam como complemento a esse tipo de 

transporte. 

As propostas sobre as estradas de rodagem e o automóvel como solução para o 

progresso, desenvolvimento e ligação dos espaços discutidas no I Congresso Nacional 

de Estradas de Rodagem foram bebidas pelos representantes do Rio Grande do Norte no 

evento, José Augusto e Alberto Maranhão. Telegramas enviados pelo chefe do 

executivo do estado, Joaquim Ferreira Chaves, a Tavares de Lyra, registraram a 

confirmação da presença dos norte-rio-grandenses no evento: 

 
O Dr. Tavares de Lyra, ministro da viação e presidente efetivo do 1º 

Congresso Nacional de Estradas de Rodagem, recebeu ontem os 

seguintes telegramas de Natal: 

Ministro viação, Rio – cumpro dever comunicar V. Ex. a Empresa 

Autos e Caminhões Mossoró Limoeiro se fará representar pelo 

deputado José Augusto próxima reunião 1º Congresso de Estradas de 

Rodagem. Atenciosas saudações – Ferreira Chaves, governador.” 

“Ministro viação, Rio – cumpre-me comunicar a V. Exc. que a 

empresa Estrada de Automoveis Seridó convidou o Dr. Alberto 

maranhão para representá-la próxima reunião 1º Congresso de 

Estradas de Rodagem. Atenciosas saudações – Ferreira Chaves, 

presidente.”
60

 

 

Notamos que os parlamentares também representavam no evento os interesses 

de duas empresas particulares. Uma dessas empresas era a Estrada de Automóveis do 

Seridó, sociedade anônima organizada em 1914 para a construção e controle de uma 

estrada adaptada ao trafego de automóveis e caminhões que visava ligar Natal ao Seridó 

e da qual Alberto Maranhão, assim como o governo do Estado, eram um dos seus 

principais sócios. Nesse sentido, observamos o governo estadual como o maior acionista 

desta empresa.  

Cabe ressaltar que o I Congresso Nacional de Estradas de Rodagem foi bastante 

difundido na imprensa nacional (Jornal do Brasil, O Paiz, O Malho, Jornal do 

Commercio, A Rua, A Noite, Correio da Manhã, O Dia, dentre outros), caracterizando-

se como um novo espaço político e de saber em relação as estradas e ao automóvel. Em 

uma das matérias sobre o evento divulgadas na imprensa nacional, o Jornal do Brasil 

ressaltou, por exemplo, a importância das estradas e do automobilismo como solução 

para o desenvolvimento econômico: 
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[...] obstante não haver a menor discordância quanto a sua necessidade 

[a da construção de estradas de rodagem] como um dos fatores 

preponderantes para o desenvolvimento das forças econômicas do 

país, depois que o maravilhoso progresso do automobilismo veio 

resolver nas estradas de rodagem o problema da velocidade a par da 

muita facilidade, segurança e comodidade dos transportes.
61

 

  

Observamos que o diferencial desses Congressos estava no fato de que as 

rodovias e o automóvel começaram a sobressaírem-se nas discussões e propostas de 

engenheiros e de políticos do país. Assim, os temas abordados nos Congressos 

Nacionais de Estradas de Rodagem eram divididos em sessões de diferentes naturezas 

(técnica, legislativa, militar, financeira e executiva), que visavam aprofundar questões e 

medidas que possibilitassem a difusão das estradas de rodagem, dos caminhos vicinais e 

do automóvel. 

Observamos que, apesar dos investimentos iniciais dos governantes em estradas 

de ferro e em estradas carroçáveis visando conectar Natal com os principais centros 

produtores do estado, o isolamento de Natal no início do século XX não se resolveu.  

No entanto, o posto de centralidade da capital norte-rio-grandense emergiu no discurso 

político, administrativo e comercial das lideranças políticas do litoral, as quais buscaram 

soluções para o problema do isolamento da capital também pelas estradas de rodagem e 

pelo automóvel, os quais começaram a sobressaírem-se nos projetos e estudos de 

engenheiros e políticos discutidos em congressos nacionais. 

 

1.3 A reivindicação das estradas para o Seridó  

 

  Como já mencionamos anteriormente, a partir de 1914 a oligarquia do Seridó 

começou a se aglutinar novamente na disputa pelo poder no Rio Grande do Norte. 

Nesse momento, Ferreira Chaves subiu ao posto de governador, rompendo com a 

hegemonia dos Albuquerque Maranhão no cargo executivo do estado.  

Notamos que a reestruturação da oligarquia do Seridó centrou-se em dois nomes 

que vieram a assumir respectivamente o comando do estado durante os anos 1920: José 

Augusto Bezerra de Medeiros e Juvenal Lamartine de Faria. Por assim dizer, houve um 

deslocamento da hegemonia da oligarquia açucareiro-têxtil (representada pelos 

Maranhão, Chaves, Souza e outros) para a oligarquia algodoeira-pecuária.  
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Podemos dizer que José Augusto e Juvenal Lamartine atuaram num processo 

governamental que colocou a região do Seridó como um dos principais centros de 

investimentos do Rio Grande do Norte, sobretudo em relação à questão do algodão 

mocó e em relação às iniciativas voltadas para a construção de vias de comunicação. 

Ao analisarmos as falas dos administradores e estudos sobre as áreas econômicas 

norte-rio-grandenses no início do século XX, uma demanda econômica em relação aos 

investimentos dos meios de transporte chama atenção nas falas desses estudiosos, a 

produção do algodão. Em especial, o algodão mocó, definido por José Augusto como 

“de fibra longa, sedosa e resistente, o melhor do Brasil, um dos melhores do mundo, 

rivalizando em qualidade com o famoso algodão egípcio.”
62

 

 A importância do algodão para a economia potiguar era divulgado 

frequentemente nos relatórios dos governadores de estado e nos diversos estudos feitos 

sobre sua origem, desenvolvimento e sua demanda no cenário da indústria nacional e 

internacional. Estudos esses divulgados em forma de conferências proferidas em 

congressos nacionais de geografia e de agricultura.  

 Apesar de o algodão ser um produto produzido em diversas regiões e localidades 

do Rio Grande do Norte, como é o caso de sua produção em municípios do litoral, o 

algodão produzido no Seridó, já definido como mocó ou de fibra longa e, por vezes, 

como o “ouro branco”, era tido como o mais importante devido as suas qualidades. 

Observamos nesse sentido a atuação de Juvenal Lamartine ao longo de toda a sua 

trajetória pública como um dos principais mentores da alternativa algodoeira como 

sustento da economia para a região. 

 Juvenal Lamartine de Faria (1874-1956) pode ser definido como um típico 

representante das elites seridoenses, cuja trajetória política se define pelos laços 

familiares ligados ao grupo político do senador José Bernardo de Medeiros e por onde 

trafegou pelos cargos públicos para os quais foi nomeado até lançar-se aos postos de 

deputado estadual, federal e governador.  

Formado na Faculdade de Direito do Recife, Juvenal Lamartine fez parte de uma 

geração de acadêmicos de Direito: recebeu aulas de latim e francês em Caicó, além do 

ensino secundário que recebeu no Atheneu Norte-Rio-Grandense. Nesse sentido, 

observamos que a formação, a trajetória e a produção de Juvenal Lamartine estavam 

ligadas a uma matriz discursiva que colocava o Seridó como um espaço, no qual os seus 
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problemas (educação, higiene, seca, economia, transporte, entre outros) poderiam ser 

superados por meio da ciência, da técnica e da modernização.
63

 É nesse direcionamento 

que, segundo Muirakytan Macêdo, a atuação de Juvenal Lamartine, enquanto estadista e 

propagador dos interesses do Seridó deve ser entendido. 

O algodão foi objeto de estudo, de discurso e de projetos elaborados por Juvenal 

Lamartine, seja na Câmara dos Deputados ou na I Conferência Algodoeira ocorrida no 

Rio de Janeiro em 1915, promovido ela Sociedade Nacional de Agricultura. Tal 

Conferência foi analisada por Muirakytan Macêdo. Nela, Juvenal Lamartine fincou as 

bases argumentativas do produto que seriam concretizadas no governo de José Augusto 

e posteriormente no seu próprio governo. Foi assim que Juvenal Lamartine elegeu o 

algodão como um dos seus principais alicerces de sustentação para o fomento e 

progresso desse espaço. 

Juvenal Lamartine levava ao Congresso as propostas para o desenvolvimento da 

cotonicultura do Rio Grande do Norte, em especial do Seridó. Nesse sentido, dever-se-

ia estabelecer diversas medidas modernizadoras que racionalizasse a produção do 

algodão na região, considerado pelo parlamentar o de melhor tipo já produzido no país, 

o algodão mocó. Ele objetivava não apenas desenvolver a produção para consumo 

nacional, mas também oferecer condições para que este produto conquistasse uma 

posição de destaque no comércio internacional.
64

 

Ainda de Acordo com a análise de Muirakytan Macêdo, o algodão aparecia no 

discurso de Juvenal Lamartine como uma alternativa frente ao avanço das forças 

produtivas abrigadas no Sudeste, as quais despontavam no cenário político e econômico 

nacional com seus produtos agrícolas, em especial o café. Desse modo, buscava-se o 

fomento de uma campanha que elevasse a produção do algodão mocó do semiárido a 

mesma relevância do café produzido em São Paulo, por exemplo.
65

  

O algodão seria o responsável por desenvolver a região seridoense conectando-a 

a nacionalidade. Assim, Juvenal Lamartine traçava também as iniciativas para o 

desenvolvimento dessa produção como, por exemplo, o projeto de lei lido no Congresso 

Nacional em 1916, que criava uma estação experimental no Seridó.  

José Augusto também foi um dos representantes da elite seridoense que buscou 

reforçar a importância do algodão mocó produzido no Seridó a nível nacional. Assim 
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como Juvenal Lamartine, José Augusto dedicou parte de sua vida pública a projetos e 

escritos sobre o fomento da cotonicultura. Durante sua gestão, no cargo executivo 

estadual, José Augusto foi responsável pela criação de uma estação experimental 

provisória, em 24 de janeiro de 1925, na fazenda Bulhão, bacia do projetado açude 

Gargalheiras, situada no município de Acari, em pleno coração da região do Seridó. 

Segundo José Augusto, a instalação de uma Estação Provisória justificava-se “pela 

urgência de iniciar desde logo os trabalhos experimentais tendentes à produção de boas 

sementes na própria região da distribuição.”
66

 

Alguns anos após a iniciativa da criação de uma Estação Experimental na zona 

do Seridó, José Augusto continuou a dedicar espaço ao algodão na sua atuação política, 

agora como senador da República. Em 1929, o parlamentar elaborou um projeto, no 

qual propunha a instalação de uma nova Estação Experimental definitiva no mesmo 

município que havia instalado a Estação Experimental Provisória, porém, em um local 

mais apropriado, tendo em vista a justificativa de que “no próprio município de Acari 

existem terras com melhores requisitos técnicos do que as da bacia do ‘Gargalheiras’, 

que ficarão inundadas, uma vez construída a barragem deste açude.”
67

 

Observamos que, os interesses dos representantes seridoenses em relação a 

investimentos técnicos e materiais para o fomento da produção da cotonicultura na 

região do Seridó, ia de encontro com a decadência ou a perda de investimentos dos 

governos estaduais para o desenvolvimento da produção açucareiro-industrial, a qual 

prosperou nos vales do litoral em meados do século XIX.  

Como já mencionamos anteriormente, a cultura da produção açucareiro-

industrial muito serviu de base de sustentação da oligarquia Albuquerque Maranhão, 

que subiu ao poder com a instauração do regime republicano no Rio Grande do Norte e 

de chamariz para a construção de duas ferrovias, de um total de três, abertas no 

território norte-rio-grandense, as quais tiveram Natal como ponto central para onde as 

mesmas se dirigiam.
68

  

 Cabe ressaltar que, em fins do século XIX e início do século XX, o algodão – 

em especial o algodão mocó – sobressaiu-se como o principal produto da balança 
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comercial norte-rio-grandense, superando, inclusive, a indústria açucareira que muito 

prosperou no vale do Ceará-Mirim durante os anos 1850.
69

  

O crescimento do algodão na economia norte-rio-grandense foi observado, por 

exemplo, em informações fornecidas por Rocha Pombo, o qual evidenciou que, em 

1851, a exportação de algodão pelo porto de Natal estava orçada em 13.528 arroubas, e 

que nove anos depois, em 1860, esse número havia superado a marca de 140.000 

arroubas.
70

 Segundo Pombo, a partir de então, o algodão se tornou o produto mais 

extenso e mais importante da província e segundo Cascudo “o século XX pertenceu ao 

algodão, ano a ano em marcha ascensional para a primeira renda orçamentária nos 

cálculos das receitas”
71

, deixando a economia açucareira do estado em segundo plano. 

Itamar de Souza observou que o papel do algodão na economia norte-rio-

grandense se tornou tão expressivo que para Natal vieram capitalistas estrangeiros 

“incentivar a produção algodoeira e fazer a sua comercialização”
72

 com a instalação de 

importantes firmas: a John Ulrich Graff & Cia, de suíços e ingleses e a Julius Von 

Sohsten. Esta última, segundo anúncio de 1914, constituía-se em um armazém “de 

compras de algodão, açúcar, caroço de algodão, mamona, cêra de carnauba, além de ser 

responsável por encarrega-se de remeter dinheiro para qualquer parte do país como para 

Europa e Estados Unidos da America mesmo por telegramma”.
73

  

 De menor importância na balança comercial norte-rio-grandense no início do 

século XX, a produção do açúcar nos vales do litoral ainda era uma demanda que as 

lideranças políticas dedicaram suas atenções nas mensagens dos governadores, embora 

sempre mencionado como um produto do passado em detrimento da cotonicultura, 

como explicitou o governador José Augusto:  

 

O açúcar foi, em tempos passados, a mais vultuosa fonte de vida 

econômica do Rio Grande do Norte. Sucedeu, porém, que a indústria 

açucareira passou por uma grande crise que aqui repercutiu mais 

intensamente, por falta de capitais, pelas frequentes inundações da 
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nossa principal região produtora, o Ceará-Mirim, e pelo atraso dos 

nossos processos culturais.
74

 

 

 A área de produção açucareira no início do século XX parecia apagada para os 

olhares dos administradores do Rio Grande do Norte. O algodão dominava a atenção 

dos chefes do executivo estadual, os quais reivindicaram para o Seridó importantes 

melhorias em diferentes áreas: educação, crédito, transporte, higiene, entre outros. 

 Notamos que uma das principais reivindicações das elites do Seridó foi uma 

estrada de ferro que ligasse a região com a capital potiguar. Para José Augusto, o 

progresso da região dependia de uma ferrovia que fortalecesse o seu desenvolvimento 

econômico, assim ele constatou:  

 

Não é possível fazer progredir qualquer ponto do interior do nosso 

país, dos que são apartados das zonas litorâneas e não são servidos por 

caudalosos e navegáveis cursos d’água, sem a construção de estradas 

de ferro. Estas são elementos essenciais ao fortalecimento econômico 

e mesmo ao desenvolvimento social dos nossos sertões”
75

 

 

 Segundo o representante seridoense, o interesse em construir uma estrada de 

ferro para o Seridó era antigo e veio ganhar maior ânimo e reivindicação durante o 

governo de Rodrigues Alves quando, em 1904, a comissão chefiada por Sampaio 

Correia projetou a já mencionada Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, 

cujo planejamento conduzia a estrada de Natal por “Ceará-Mirim, Taipu, Baixa-Verde, 

Lages, infletindo então para a Serra da Borborema, que transpunha, para atravessar 

depois, e já no Seridó, Currais Novos, Acari, até atingir o Caicó e alcançar o território 

paraibano.”
76

  

Fato é que o prolongamento da ferrovia em direção ao Seridó não se concretizou 

devido a problemas de ordem técnica e financeira explicadas pelos engenheiros 

responsáveis pela obra.  

 Observamos que durante toda a década de 1920, permaneceu vivo o desejo e o 

interesse das elites seridoenses em levar a sonhada estrada de ferro em direção ao 

Seridó. Em 1921, por exemplo, o jornal A República tentava acalmar os ânimos dos 
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seridoenses em razão de uma mudança no traçado da Estrada de Ferro Central do Rio 

Grande do Norte.  

De acordo com o novo plano do engenheiro inspetor das secas, Arrojado Lisboa, 

a ferrovia deixava de ser uma estrada de penetração para obedecer ao plano geral das 

estradas estratégicas, chegando a São Rafael, atravessando o rio Assú e seguindo, 

através da chapada do Apodi, em direção ao vale do Jaguaribe, local onde se faria a 

conexão com a rede cearense.  

Por outro lado, o engenheiro Arrojado Lisboa propunha às elites seridoenses 

uma nova ferrovia de penetração em direção ao Seridó, cuja construção seria mais 

conveniente e barata, uma vez que a nova via ia partir diretamente de Natal, seguindo 

entre os rios Potengi e Trairi, atravessando os municípios de Macaíba, Santa Cruz, 

Currais Novos, Acari e Jardim a se entroncar com o ramal de Picuí.
77

 

Em 1925, durante o governo de José Augusto, o jornal A Republica divulgava 

em suas páginas um projeto elaborado pelo então deputado Juvenal Lamartine, no qual 

tratava sobre duas importantes obras a serem realizadas no Rio Grande do Norte: a 

construção do porto de Natal e o prolongamento da estrada de ferro de penetração até a 

cidade de Caicó, duas obras que, segundo o jornal, constituir-se-iam no “maior 

benefício ao progresso econômico do Rio Grande do Norte.”
78

  

Nesse momento, a estrada encontrava-se construída e com tráfego regular até a 

estação de Epitácio Pessoa e com os serviços paralisados em Lages, cerca de 150 

quilômetros do porto de Natal e a 180 quilômetros da cidade de Caicó, principal cidade 

da zona do Seridó. 

 Ainda segundo o jornal, o prolongamento da Estrada de Ferro Central do Rio 

Grade do Norte ao Seridó contava naquele momento com 3 projetos diferentes: um 

deles era o de Sampaio Correia, o qual partia da cidade de Lages, passando por Angicos, 

São Rafael indo até Caicó; o segundo partia também de Lages (prolongamento pela 

serra), passando por Currais Novos, Acari até Caicó e o terceiro visava um caminho que 

seguia o curso do rio, desviando-se da serra da Borborema.
79

 

A discussão sobre o prolongamento das estradas de ferro do Rio Grande do 

Norte em direção a região do Seridó foi levantada por José Augusto no primeiro ano do 

seu governo (1924). Em tom de crítica José Augusto observou: 
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[...] Se o dinheiro ultimamente gasto nas múltiplas obras contra os 

efeitos das secas, infelizmente nenhuma delas concluída no Rio 

Grande do Norte, tivesse sido aplicado exclusivamente na construção 

das nossas duas grandes vias de penetração, já elas teriam percorrido 

todo o trecho compreendido dentro do nosso território e ligado os 

nossos portos aos múltiplos centros de produção do nosso e de outros 

estados que deles são tributários naturais. São obras, estas das estradas 

de ferro, que só a União poderá levar a cabo.
80

 

 

José Augusto criticava o trabalho realizado pelos engenheiros da Inspetoria 

Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) – órgão do governo federal, vinculado ao 

Ministério de Viação e Obras Públicas, responsável pela construção de estradas nos 

estados da federação assolados pelas secas – em relação aos rumos que as obras das 

estradas tomaram no Rio Grande do Norte, tendo em vista que as mesmas não 

avançavam e os trilhos da ferrovia não cruzavam os municípios do Seridó, deixando a 

região cada vez mais distante da capital norte-rio-grandense.  

 Notamos que, apesar das diversas reivindicações feitas pelas elites seridoneses 

em relação ao prolongamento das estradas de ferro para o Seridó não terem sido 

atendidas, uma nova alternativa para a solução do problema começou a ser posta em 

prática a partir da organização de uma sociedade anônima – composta por comerciantes 

e políticos norte-rio-grandenses ligados a produção e a exportação do algodão no estado 

– responsável pela construção e administração da primeira via de penetração para o 

interior adaptada ao tráfego de automóveis e caminhões: a Estrada de Automóveis do 

Seridó.  

A seguir, analisaremos como ocorreu o processo de construção do primeiro 

trecho dessa via e suas implicações ao longo dos 5 anos até a inauguração desse 

primeiro trecho. 
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Capítulo 2 – A Estrada de Automóveis do Seridó na ligação dos espaços  

 

2.1 Uma estrada onde a ferrovia não foi 

 

Como observamos no capítulo anterior, as estradas de ferro eram também 

reivindicações das elites seridoenses para a região do Seridó. A estrada de Ferro Central 

do Rio Grande do Norte, projetada em 1904 pelo engenheiro Sampaio Correia, tinha 

como proposta, desde o início, cruzar o sertão norte-rio-grandense, de Natal, passando 

por Ceará-Mirim, Lajes indo até Caicó.  

No entanto, as reivindicações das elites seridoenses para a região do Seridó 

seguiram em paralelo a uma iniciativa tomada por comerciantes e políticos ligados ao 

comércio do algodão no estado, os quais se articularam no esforço de levar à região uma 

alternativa menos onerosa e menos morosa como forma de solucionar o problema do 

isolamento do Seridó em relação a capital potiguar, onde se encontrava o principal porto 

da região. Tratava-se da construção e conservação de uma autoestrada adaptada ao 

tráfego de automóveis e caminhões, a Estrada de Automóveis do Seridó.  

Sobre a iniciativa de construção da Estrada de Automóvel do Seridó, José 

Augusto explicou: 

 

Recordo aqui a Sociedade Anônima Estrada de Automóveis do Seridó 

por ele [o engenheiro José Francisco Brandão Cavalcante] fundada em 

1915, com os pequenos recursos da qual iniciou a via de penetração 

para a região seridoense, cujos primeiros trechos ele mesmo construiu 

e deu ao tráfego, com os maiores sacrifícios e o mais puro idealismo.
81

 

  

Em 1914, o periódico A República divulgou em suas páginas notas sobre a 

organização da empresa Estrada de Automóveis do Seridó. Em uma dessas notas, o 

periódico evidenciou que o então governador do estado, Joaquim Ferreira Chaves 

(1914-1919), havia dado concessão para a construção da via ao engenheiro José 

Francisco Brandão Cavalcante no dia 18 de abril desse mesmo ano. 

O incentivo dado pelo governo estadual ao engenheiro para a construção e 

conservação da rodovia estava baseado no modelo no qual “[...] o Estado empresta aos 

concessionários títulos de empréstimo a juros de 8% até 2:000$ por quilômetro de 

estrada de rodagem regular e convenientemente construída”.
82

 Tal modelo estava 
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embasado na lei 397, de 6 de dezembro de 1915, em que era permitido o empréstimo em 

apólices de 8% sob hipoteca. 

Ainda segundo o jornal, a subscrição pública (lista de acionistas) para 

incorporação das ações da sociedade responsável pela construção e administração da 

Estrada de Automóveis do Seridó encontrava-se aberta já no dia 11 de junho de 1914 

com o capital de 250:000$000. Esse capital era dividido em ações no valor de 500$000. 

Cada acionista devia – no ato da subscrição – depositar 10% do valor total de ações e, 

na medida em que as obras avançassem, o restante do valor das ações era 

complementado.
83

 

Segundo relação nominal de acionistas da Estrada de Automóveis do Seridó, a 

sociedade contava com um total de 500 ações, divididas entre 104 acionistas, muitos 

deles industriais ligados, por exemplo, ao comércio do algodão no estado.
84 

 

Pela relação da lista de acionistas da Estrada de Automóveis do seridó, constata-

se que o Tesouro do Estado apareceu como o maior acionista da via (124 ações no 

total). A título de comparação, o segundo maior acionista, a firma Saboya Albuquerque 

& Cª, detinha o total de 40 ações. Brandão Cavalcante, por sua vez, possuía um total de 

16 ações.
85

 A sociedade era composta também de importantes nomes de políticos 

influentes no estado, tais como: Alberto Maranhão (4 ações), Fabrício Gomes Pedrosa 

(20 ações), Eloy Castriciano de Souza (6 ações), Juvenal Lamartine de Faria (4 ações), 

José Augusto Bezerra de Medeiros (2 ações), Manoel Dantas (2 ações), dentre outros. 

A empresa Estrada de Automóveis do Seridó tratava-se de uma iniciativa 

liderada por homens ligados à vida política e comercial do estado, cujos interesses na 

construção da obra se apresentaram de maneira complexa. Nesse sentido, buscamos 

analisar como ocorreu o processo de construção do primeiro trecho dessa via e suas 

implicações ao longo dos 5 anos até a inauguração desse primeiro trecho, evidenciando 

como os interesses de tais sujeitos influenciaram no andamento das obras e no reforço 

da importância de determinados espaços no território norte-rio-grandense.  

Sobre alguns dos nomes dos sócios que fizeram parte da sociedade, observamos 

o de José Francisco Brandão Cavalcante, uma vez que, além de concessionário, foi o 
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engenheiro-chefe da obra durante os seus anos iniciais. Brandão Cavalcante atuou no 

Rio Grande do Norte, ainda no início do século XX, na condição de engenheiro-chefe 

da construção do açude Gargalheiras, no município de Acari, e também como 

funcionário do Ministério Público na função de administrador do Campo de 

Demonstração de Macaíba. O nome do engenheiro também pôde ser identificado em 

resultados de exames de uma das turmas da escola Politécnica do Rio de Janeiro - onde 

deve ter concluído sua formação de engenheiro.
86

 

A partir da organização da sociedade anônima, em 1914, o nome do engenheiro 

passou a ser divulgado quase que semanalmente nas páginas do jornal A Republica, pelo 

fato deste empreendimento ser considerado e divulgado como responsável pelo 

rompimento do isolamento do sertão com o litoral.  

Em uma das matérias publicadas, o periódico A Republica definiu o perfil do 

engenheiro como o de “um profissional competente” e um “engenheiro prático”, cujo 

trabalho já era conhecido pela “capacidade profissional” nos estados vizinhos e na 

Capital Federal.  

Notamos que os adjetivos atribuídos pelo A Republica ao engenheiro 

relacionavam-se com o discurso de formação profissional que esta categoria (a do 

engenheiro intelectual) começou a construir em fins do século XIX e início do século 

XX, no qual “a imagem do engenheiro enquanto, acima de tudo, um homem de ação, é 

uma imagem enfaticamente realçada no discurso pelo qual é reivindicada sua posição 

enquanto intelectual engajado na construção do Brasil como uma nação moderna.”
87

  

Segundo esse discurso, os engenheiros atribuíam sua capacidade profissional e 

prática na exaltação da ciência como método de produção dos conhecimentos 

pretensamente verdadeiros sobre o mundo e da sua capacidade de operar tais 

conhecimentos a favor de uma intervenção pragmática da realidade. A construção de 

estradas era uma dessas formas de intervenção pragmática da engenharia na realidade. 

Em uma das palestras realizadas por Brandão Cavalcante no salão do grupo 

escolar do município de Santa Cruz, o engenheiro argumentou que a concretização de 

tal empreendimento justificava-se pela garantia de sucesso financeiro da empresa para 

os investidores, uma vez que o traçado por onde a estrada ia percorrer inicialmente – 
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Macaíba, Serra Caiada e Santa Cruz, onde situava as regiões do Potengi, Jundiaí e Trairi 

– tinha uma importante produção econômica no estado, o que iria assegurar a expansão 

da estrada e a crescente prosperidade da empresa, aumentando proporcionalmente os 

dividendos dos acionistas.  

Os acionistas fundadores da empresa também iriam ter um abate de 20% no 

preço de duas passagens pessoais. Para tanto, os estudos feitos pelo engenheiro 

apontavam o valor de 250:000$000 como suficiente para o início das obras, uma vez 

que a nova via de penetração para o interior era tida como a opção mais barata e prática 

por utilizar na sua construção os processos americanos de máquinas destinadas a este 

fim, assim informou: 

  

[...] para a construção da estrada e aquisição do material rodante, que 

vai ser feito nas melhores casas dos Estados Unidos, onde as “estradas 

de terra” estão tomando um desenvolvimento enorme, servindo os 

pontos mais afastados, até das regiões montanhosas, onde a estrada de 

ferro não poderia penetrar sem grandes despesas de construção.
88

 

 

Somava-se a isso o fato de que, de acordo com tais estudos, apenas eram 

consolidados com barro os trechos de areia solta, que não atingiam 10% do percurso e 

pelo fato do empreendimento não requerer logo de início grandes obras de 

aformoseamentos, evidenciando um caráter mais simples da estrada, uma vez que 

segundo o engenheiro: 

 

[...] Ha trechos muito extensos do caminho em que o trabalho será o 

de uma simples raspagem, sem nenhum obstaculo ou empecilho a 

superar. Demais, os aperfeiçoamentos da obra virão depois, com os 

proprios rendimentos do serviço de trafego. O que se quer agora é 

preparar a estrada para a passagem dos carros, complementando-se 

depois o trabalho de conservação permanente [...].
89

 

 

Percebe-se que o jornal A Republica ressaltava as qualidades do 

empreendimento visando o apoio dos representantes políticos e comerciais do Seridó e 

do Trairi - Santa Cruz, Currais Novos e Serra Negra - e também de influências do litoral 

– Macaíba e Natal - para que investissem nas ações da estrada, reforçando a importância 

desses espaços nas relações econômicas, comerciais e políticas do estado a serem 

beneficiados com os serviços prestados pela empresa. 
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Cabe ressaltar que o município de Macaíba, situado a 18 quilômetros de Natal, 

sobressaiu-se no cenário político e econômico do Rio Grande do Norte na segunda 

metade do século XIX. De acordo com estudiosos locais, a prosperidade comercial de 

Macaíba havia conferido, inclusive, o status político superior ao da capital da província, 

Natal, como observou Eloy de Souza: 

 

Tornou-se, inclusive, capital honorária da Província, passando a ditar 

a moda, a trair Presidentes, autoridades, graduados, os poucos homens 

ilustres locais e do Estado, graças à navegação do rio Jundiaí, que 

embora não sendo perene, se beneficiava do crescimento das marés, 

permitindo acesso aos botes e as barcaças.
90

 

 

Como explicitado pelo intelectual, Macaíba muito prosperou em virtude das 

facilidades naturais para o comércio, tendo em vista sua proximidade com o rio Jundiaí. 

Este rio, segundo Cascudo, “[...] Era a boca da picada que levava ao sertão, o início dos 

comboios, a estação de pausa de quem demandava o litoral, especialmente o sal.”
91

  

Vindo de Pernambuco, Fabrício Gomes Pedroza, inicialmente um pequeno 

comerciante, aproveitou-se da utilidade deste rio, fixando-se em Coité, que 

posteriormente veio a ser a cidade de Macaíba, onde construiu armazéns de taipa e 

fundou uma das mais importantes casas comerciais da província, a casa Guarapes. Esse 

local tratava-se, na verdade, de um armazém situado à margem esquerda do rio Jundiaí, 

utilizado para recolher desde o açúcar produzido no engenho Jundiaí, do qual era 

proprietário, até os produtos a serem comercializados nos engenhos dos vales de São 

José e Ceará Mirim. 

Além disso, Fabrício Gomes Pedroza “[...] A volta de 1861 é o mais rico, o mais 

poderoso, o mais influente negociante. Para a sua casa, descem milhares de cargas de 

algodão, sacos de açúcar, couros, pele, curiosidades.”
92

 Cabe ressaltar que à época, 

Guarapes era uma localidade separada de Macaíba que além de abrigar o importante 

armazém, encontrava-se um ancoradouro natural, o qual rivalizou com o porto de Natal, 

promovendo uma intensa atividade comercial, constatou Cascudo: 

 

Sob o comando de Fabrício Gomes Pedroza, Guarapes era o centro 

comercial de repercussão, de conhecimento, de fama e poder. De 1869 

a 1870, mais de vinte navios vêm, em viagem direta, da Europa a 
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Guarapes, carregar. Natal, capital da Província nesse período recebeu 

apenas vinte e um navios.
93

 

 

O acesso ao interior do estado era feito, nessa época, por meio de estradas 

carroçáveis, construídas principalmente pela iniciativa de Fabricio Gomes Pedroza e do 

seu genro e sócio, Amaro Barreto de Albuquerque Maranhão, as quais se dirigiam para 

diversas regiões do Rio Grande do Norte, contribuindo para o movimento comercial de 

Macaíba. Movimento comercial que, no final do século XIX, ainda era considerado um 

dos mais significativos do estado, uma vez que a importação de mercadorias 

estrangeiras feita por navegação de cabotagem ou de maneira direta, tinha se elevado à 

quantia de 467.000$000.  

No movimento de exportação de Macaíba, destacava-se a produção do algodão e 

do açúcar como os produtos de maior relevância de sua receita. E, por fim, observou-se 

em Macaíba a existência de uma feira realizada aos sábados, considerada a mais 

importante do estado.
94

  

Pode-se constatar que a localização privilegiada de Macaíba possibilitou ao 

município grandes vantagens comerciais, uma vez que era o ponto de chegada e partida 

de mercadorias de diversas regiões do território norte-rio-grandense. Macaíba era, desse 

modo, um dos principais centros beneficiados pela nova via construída, tendo em vista 

que era a principal porta de entrada da produção do sertão do estado. Até então, a 

estrada não chegava até a capital do estado, embora as demandas para que isso se 

concretizasse o quanto antes fosse exposto frequentemente nas falas dos 

administradores da cidade. 

Em 1914, por exemplo, o então intendente da capital do estado, Romualdo 

Lopes Galvão, no intuito de conectar a região sertaneja, autorizou - por meio da 

resolução nº 181, publicada no dia 8 de julho do mesmo ano - a subscrição de “dez 

ações de 500$000 cada uma, ficando para este fim aberto o credito necessário de 

5:000$000” na Estrada Anônima de Automóveis do Seridó.
95

  

O capital investido na rodovia justificava-se - de acordo com a resolução - pelas 

vantagens que a via ia trazer não apenas para os municípios por onde a via passava 

(Macaíba, Panelas, Caiada e Santa Cruz), mas também o da capital do estado para onde 

                                                 
93

 Ibidem, p.317. 
94

 CHAVES, Joaquim Ferreira. Mensagem dirigida ao Congresso Legislativo em 15 de julho de 1896. 

Typographya d’A Republica, Natal, 1896. 
95

 ARRAIS, Raimundo; ROCHA, Raimundo Nonato Araújo. A Intendência e a cidade: fontes para o 

estudo da gestão de Natal (1892 a 1919). Natal: EDUFRN, 2012. p.291-292. 



59 

 

ia chegar com maior facilidade a produção da região, em especial o algodão mocó, uma 

vez que a estrada ia ligar-se a Natal por meio do Rio Potengi com o transporte fluvial. 

Somente por esta razão, a estrada não chegava naquele momento à capital do estado, 

uma vez que segundo Alberto Maranhão: 

 

[...] o rio completará a viação por preços ainda mais baratos, como é 

sabido, por ser o caminho que anda. Esse rio, que rio propriamente 

não è, mas sim a gamboa vastíssima do delta do Potengy e do 

Jundiahy, que formam o magnífico porto de Natal, gamboa na qual o 

regimen das marés facilita viagens baratíssimas à navegação de 

grandes alvarengas e outras embarcações de custeio insignificantes, 

liga Natal a Macahyba, que é o ponto terminal da parte navegavel do 

rio Jundiahy, a três quilômetros somente do Campo de Demonstração 

do Ministerio da agricultura, que poderá ser uma excelente escola de 

aprendizagem as portas do sertão algodoeiro.
96

  

 

Nota-se a importância da estrada para a ligação dos espaços, sobrepondo 

determinados espaços (Trairi, Potengi e Jundiaí) onde estavam situados os municípios 

de Santa Cruz, Macaíba e Natal, reforçando a supremacia desses espaços nas relações 

comerciais e políticas na região. Dessa maneira, a construção da rodovia ia ligar o 

importante centro sertanejo de Santa Cruz a esse “porto de mar”. 

Santa Cruz era nesse momento um grande empório comercial sertanejo com 

cerca de 20.000 habitantes. Para lá, convergiam às estradas que iam de São José de 

Mipibú, Penha, Nova Cruz, Bananeiras, Araruna, Serra do Cuité (Paraíba) e Currais 

Novos.
97

 O município sobressaía-se na economia norte-rio-grandense pela exportação 

de gado, peles, couro e principalmente algodão, cuja produção regulava em 1.157.500 e 

contava para isso com dezenas de fábricas de descaroçar algodão.
98

 

Muitos dos capitalistas e industriais ligados ao comércio do algodão no estado 

figuravam na lista de acionistas da Estrada de Automóveis do Seridó, evidenciando os 

interesses desses homens no processo de construção de estradas de rodagens como 

forma de desenvolvimento do comércio algodoeiro norte-rio-grandense.
 
O negociante 

Fabricio Gomes Pedroza, ou Fabricio II, por exemplo, detinha um total de 20 ações na 

empresa e era o proprietário de uma das mais importantes casas comerciais responsável 

pelo comércio de algodão no estado - a casa Guarapes -, a qual tinha sido transferida 

para Natal após a morte do seu pai, Fabricio Gomes Pedroza.  
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Em 1906, Fabricio II fundou uma sociedade com o major João Juvenal Pedroza 

Tinoco, sob a firma de Pedroza Tinoco & Cia, a qual realizava não apenas o comércio 

de algodão, mas também transações capitalistas como empréstimos, inclusive 

garantindo recursos para a empresa responsável pela construção e administração da 

Estrada de Automóveis do Seridó. João Juvenal Pedrosa Tinoco também exerceu o 

cargo de deputado, atuando politicamente em favor do sistema rodoviário como meio de 

transporte no estado. Era também um dos acionistas da rodovia com um total de 5 ações 

como pessoa física e 10 ações no nome da sua firma.  

Após fundar a firma Pedrosa Tinoco, Fabricio II mudou-se para a Europa, onde 

residiu por uns tempos, deixando o major João Juvenal Pedrosa Tinoco como sócio 

gerente da sua casa de negócios. Em 1909, o Diário do Natal informou aos leitores que 

o capitalista tinha desfeito a sociedade com a Pedrosa Tinoco & Cia. Um ano depois, 

uma nota deu conta de que o negociante se mudou para a capital federal, onde 

estabeleceu sua firma individual, “um escriptorio de commissões e consignações à rua 

Rosario nº 72, no Rio de Janeiro”.
99

 

Observamos que não foi possível identificar se Fabricio II ainda manteve algum 

escritório, firma ou agência em Natal após ter desfeito a sociedade com João Juvenal 

Pedrosa Tinoco. No entanto, o fato de figurar na sociedade anônima como um dos 

maiores acionistas da Estrada de Automóveis do Seridó (um total de 20 ações), 

evidencia que continuou a manter relações comerciais no estado, garantindo-lhe lucros 

com as ações dessa via.  

Cabe ressaltar que o filho Fabricio II, Fernando Pedroza, era também 

proprietário de uma importante casa comercial na capital do estado, a Wharton Pedroza 

S.A. “com métodos modernos de financiamento do algodão, fixando capitais 

estrangeiros em vez de desviá-los”
100

. Sobre essa casa comercial, podem ser vistos 

anúncios da Wharton Pedroza na década de 1920 ligada ao comércio de caminhões, 

além de máquinas para agricultura (tratores, cultivadoras, arados...) e outros serviços 

ligados à produção agrícola. Câmara Cascudo informou que, nessa época, a Wharton 

Pedroza era uma das firmas mais poderosas do Rio Grande do Norte, quase proprietária 

do comércio algodoeiro.
101
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Alguns avisos marítimos divulgados na coluna Varias do A Republica 

evidenciaram que o comércio de algodão em Natal estava se dinamizando no início do 

século XX. Tais notas traziam dados sobre paquetes que atracavam no porto de Natal 

para embarcarem o “ouro branco” produzido principalmente na região do Seridó.  

O aviso marítimo do dia 29 de janeiro de 1918 informou, por exemplo, que o 

paquete Bahia, vindo do norte dois dias anterior a essa data, recebeu no porto com 

destino ao Rio de Janeiro e Santos, 1.617 fardos de algodão em plumas e prensados, 

1.000 sacos de farinha de mandioca e 50 barris de óleo de caroço de algodão. 

Mercadorias embarcadas pelas firmas: Boris Frères & C. Pedrosa Tinocco & C., M. F. 

do Monte & C, B. S. Warton. João V, de Miranda, Cyrineu J. De Vasconcellos José 

Lagreca e Companhia Industrial do R. G. Do Norte.
102

  

No dia seguinte, 30 de janeiro, um aviso marítimo deu conta de que o paquete 

Itassucé entrou na cidade no dia anterior vindo do norte, deixando o porto de Natal 

carregado de 8 sacos com fardos de tecidos de algodão, 50 fardos de algodão em pluma, 

prensados e 300 sacos de caroço de algodão, e seguiu rumo aos portos de Recife, Rio de 

Janeiro e Santos. Todos esses produtos embarcados pela Companhia Industrial e pelas 

firmas Boris Freires & C. e Jorge Barreto & C.
103

  

Outro aviso divulgado no dia 21 de março de 1918 constatou que foram 

embarcados no paquete Itagiba, o qual veio do norte e seguia rumo ao porto do Rio de 

Janeiro, “800 saccos de farinha de mandioca, embarcados por M. Machado & Cª; 50 

fardos de algodão em pluma, prensado, embarcados pelos srs. Boris Frères & Cª e 8 

fardos com 2000 saccos de tecidos de algodão, embarcados pela Companhia Industrial 

do Rio G. Do Norte, com destino ao Recife”.
104

 

Nota-se que era significativa a quantidade de navios que atracavam no porto de 

Natal em um curto espaço de tempo para levar algodão e outros gêneros 

comercializados pelas principais firmas e casas comerciais instalados em Natal para o 

sul do país. É interessante salientar que tais firmas contabilizavam ações na sociedade 

da Estrada de Automóveis do Seridó - João Galvão & Cª (10 ações), Boris Feres & Cª 

(10 ações), Pedrosa Tinoco & Cª (10 ações), M. Machado & Cª (4 ações), Empresa 

Tração Força e Luz Elétrica (2 ações) e Companhia Industrial do Rio Grande do Norte 

(25 ações) -, cujos proprietários, além de comerciantes e pessoas influentes no cenário 
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político local, participavam – por meio dessas firmas - de transações financeiras como 

empréstimos feitos com o governo do estado para o andamento das obras da estrada em 

processo de construção. 

O interesse e o apoio dos comerciantes do algodão do Rio Grande do Norte para 

a construção de estradas de rodagem no Rio Grande do Norte envolvia, dentre algumas 

questões, uma das mais decisivas e óbvias: a facilidade do transporte do algodão. 

Alberto Maranhão, governador do estado por duas vezes (1900-1904) e (1908-1914); 

deputado federal (1927-1929); empresário e também uma dos acionistas da Estrada de 

Automóveis do Seridó, por exemplo, relatou em um artigo publicado no A Republica 

alguns dados sobre a dinâmica no trânsito de pessoas e mercadorias no primeiro trecho 

da via recém-inaugurada em 1916: 

 

Atualmente, um passageiro, se quiser ir de Macaíba a Santa Cruz, 

levará dias de viagem, pagando 10$ de aluguel pela montada. Se 

quiser ir acompanhado de um portador, para acompanhar a pequena 

bagagem e o farnel, pagará 20$000.  

Pela estrada de automóveis, ele fará essa viagem, em menos de cinco 

horas, pagando 8$400 pelos 105 quilômetros se viaja em carro de 1ª 

classe e 4$120, em 2ª classe. 

Para o transporte de mercadorias já vimos que uma carga de algodão 

pagava de frete, de Santa Cruz Macaíba 7$ e 8$000. Pela estrada de 

automóvel, o fardo de 75 quilos pagará 2$940, um volume de 60 

quilos pagará 2$520, um saco de cereais ou farinha de mandioca, 

pagará 1$260.
105

 

 

 Nota-se que Alberto Maranhão chamou atenção para o fato de que a estrada 

diminuía de maneira significativa o tempo de viagem entre Macaíba e Santa Cruz, uma 

vez que tal trajeto, realizado pelos comboieiros em estradas carroçáveis em viagens que 

levavam dias ia, com a estrada de automóveis de passageiros e caminhões de carga, ser 

executado em menos de 5 horas.  

A redução do tempo de viagem proporcionado pelos novos meios de transportes 

foi relatado também por Juvenal Lamartine ao constatar, após viagem feita de Santa 

Cruz a Macaíba em um carro da Ford, que havia completado tal trajeto em 2 horas e 40 

minutos. Outro testemunho reforçando as qualidades técnicas da Estrada de Automóveis 

do Seridó para o transporte rápido do algodão foi dado por Domingos Sampaio Ferraz 

em visita a capital norte-rio-grandense em 1917. Segundo ele: 
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Foi, em verdade, surpreendente a impressão que me causou a estrada 

de automóveis do Seridó. Ao empreender a viagem, ao deslizar o 

veículo, sente-se logo que a estrada esta construída debaixo de todos 

os preceitos técnicos, aproveitando-se para seu leito, do tipo de 

estradas de barro, a solidez do terreno da catinga e do carrasco 

sertanejo. 

O solo compacto, incompressível assegura uma flagrante resistência 

ao trafego, pois, notei ao encontrar caminhões carregados de algodão 

descendo do sertão ou de gêneros diversos que saiam do litoral, que as 

rodas subdividindo um peso superior a 4 toneladas, não deixam o 

menor sulco!
106

 

 

Torna-se importante pensarmos, portanto, nos elementos técnicos empreendidos 

nesta via e, consequentemente, nas demais rodovias construídas no estado no mesmo 

período, evidenciando tais caminhos como um diferencial na diminuição do tempo, no 

encurtamento das distâncias e na ligação dos espaços de produção econômicas norte-

rio-grandense. Desse modo, trata-se de pensar nos avanços tecnológicos das estradas de 

rodagem. 

 

Imagem 02: Fotografia do trecho consolidado da Estrada de Automóveis do Seridó (quilômetro 

28). 

 

 

 

                                                 
106

 JORNAL do Commercio. Retrospecto Commercial de 1917. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal do 

Commercio, 1918. p.273.  



64 

 

Acervo: Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN). 

 

 Observa-se na imagem 02 o trecho da Estrada de Automóveis do Seridó no 

quilômetro 28, a técnica de consolidação do leito por terra batida e recoberta por 

cascalho, uma espécie de brita composta por diversos fragmentos de pedras 

comprensadas por meio de um maquinário específico, uma espécie de rolo. A técnica de 

consolidação se dava por meio do empreendimento de valetas laterais, as quais 

deveriam permitir que a chapa de rodagem se mantivesse seca.  

A chapa devia ser constituída por um material que não amolecesse sob a ação da 

água. Assim, os bueiros nas laterais da via ajudavam na drenagem, evitando os sulcos 

deixados pelos pneumáticos. Percebe-se que o comprimento da rodovia adequava-se ao 

tráfego de caminhões de carga e aos veículos de passageiros, sendo nestes últimos, 

necessário uma modificação “de sorte a haver entre os rodados e a caixa um 

intermediário elástico, para amortecer os choques produzidos pelas asperezas da chapa, 

obedecendo-se destarte comodidade para o passageiro e poupando-se a consolidação da 

estrada.”
107

  

Nesse sentido, os elementos técnicos das estradas de rodagem diferenciavam-se 

no transporte de pessoas e mercadorias pela adaptação ao tráfego do automóvel e dos 

caminhões responsáveis por realizarem o tráfego de pessoas e mercadorias em um 

tempo bem mais curto do que pelas estradas carroçáveis, percorridas pelo carro de boi. 

Um aspecto a levar-se em consideração na imagem 02 faz referência a 

preocupação de quem a reproduziu, a de enquadra-la sozinha, completamente estática, 

sem qualquer tipo de elemento que desse a sensação de movimento. Podemos pensar 

que o foco dado apenas à rodovia pronta evidencie a preocupação do fotógrafo para que 

nenhum elemento externo a rodovia tirasse o foco do observador das qualidades 

técnicas que a nova estrada construída tinha. E de fato, a estrada trazia novos elementos 

técnicos de consolidação do leito inexistentes até então nos caminhos carroçáveis do 

Rio Grande do Norte. 

 O desenvolvimento técnico da estrada na capital potiguar possibilitou também o 

aparecimento de um comércio automobilístico de automóveis, gasolina, borracha, 

oficinas, entre outros. Tal comércio era realizado por negociantes, muitos deles agentes 

da Ford em Natal. Francisco Cascudo era, no início do século XX, um dos mais bem 

sucedidos comerciantes do estado e um dos principais incentivadores do comércio 
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automobilístico. Nascido na vila de Campo Grande (Augusto Severo), Francisco 

Cascudo casou-se no município de Caicó, onde atuou como delegado militar. Veio para 

Natal trazido pelo chefe político local, Luís Pereira Tito Jácome, recomendando-o ao 

então governador do estado, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão. 

Em Natal, o coronel Cascudo foi nomeado tenente (1895), função que exerceu 

até o ano de 1900, quando pediu exoneração para dedicar-se a vida comercial ao fundar 

a loja O Profeta. Em 1903, foi nomeado Tenente Coronel da Guarda Nacional por 

Rodrigues Alves. Em 7 de setembro de 1914, fundou o jornal A Imprensa, o qual foi 

mantido até 1927. Também participou do cenário político do estado, exercendo o cargo 

de deputado estadual entre os anos 1918-1923 e de membro da Intendência de Natal em 

1922. Além disso, destacou-se como Presidente da Associação Comercial e da Junta 

Comercial de Natal. 

Observa-se que Francisco Cascudo exerceu importantes funções políticas e 

comerciais em Natal, participando direta e indiretamente de diversas questões que 

envolveram os rumos econômicos da cidade e do Rio Grande do Norte. Aspecto 

relatado por Câmara Cascudo ao constatar que: 

 

Durante mais de vinte anos todas as iniciativas úteis, oficiais ou 

particulares, tiveram em Natal colaboração decisiva do Coronel 

Cascudo: ferro carril (bondes a burros), criação do bispado, orfanato, 

asilo de mendicidade, Companhia de Bombeiros, estrada de 

automóveis para o Seridó, assistência aos retirantes das secas [...].
108

 

 

Francisco Cascudo era um dos acionistas da estrada de Automóveis do Seridó 

com um total de 5 ações, participando diretamente do processo de inserção da 

tecnologia rodoviária no estado para o transporte de cargas e passageiros, uma vez que 

tornou-se o primeiro representante da Ford Motor em Natal onde, segundo Câmara 

Cascudo “dispensava invariavelmente, sua percentagem, barateando o carro para 

popularizá-lo na região.”
109

  

Além disso, Francisco Cascudo deve ter sido o fornecedor dos primeiros autos e 

caminhões que atenderam os serviços de transporte de pessoas e mercadorias da Estrada 

de Automóveis do Seridó, uma vez que era o único representante da Ford em Natal à 

época.  
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Com a ampliação da rede rodoviária norte-rio-grandense na década de 1920, já 

era possível observar uma maior variedade de agentes da Ford e Chevrolet com um 

maior número de lojas e estabelecimentos dedicados ao comércio automotivo, sendo a 

sua maioria localizada à rua do comércio (Avenida Tavares de Lyra) em Natal, o que 

pode ser constatado em anúncios da Saraiva, Couto & Cia e da M., Martins & Cia. 

 

Imagem 03: Anúncio comercial da Saraiva, Couto & Cia destacando a venda de 

automóveis e acessórios automobilísticos em Natal. 

 

 

 
Fonte: CIGARRA, Natal, ano 2, n. 4, ago. 1929. 
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Imagem 04: Anúncio do automóvel Ford do agente M. Martins & C. em Natal. 

 

 

 
Fonte: A REPUBLICA, Natal, 28 out. 1925. p.2 

 

Devemos ressaltar que o comércio de automóveis que chegou a Natal com a 

Estrada de Automóveis do Seridó estava diretamente ligado com o processo de 

automatização empreendido pelo fordismo nos Estados Unidos e que se expandiu pelo 

mundo. Tal processo foi responsável por modificar completamente o panorama de 

fabricação dos automóveis, ou seja, passando de uma produção realizada por fabricantes 

de automóveis individuais e artesões para uma produção em massa, com divisão de 

tarefas, consolidação da linha de montagem, padronização das peças, integração vertical 

da produção e automatismo das fábricas. Dessa maneira, o fordismo foi responsável, no 

início do século XX, por dominar o mercado norte-americano e mundial ao implantar 

filiais em várias partes do planeta, diminuindo significativamente o número de 

fabricantes.  

Em 1914, a Ford contava com filiais no Canadá, na Austrália, na França e na 

Inglaterra. Anos mais tarde, Alemanha, Dinamarca, Espanha, União Soviética e Itália 
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também estavam com suas filiais.
110

 Em 1921, mais da metade dos automóveis do 

mundo eram procedentes das fábricas Ford.
111

 

Na América Latina, a instabilidade política e econômica de cada país, assim 

como também a falta de estrutura em estradas, pontes, oficinas e estações, dificultaram 

os negócios da Ford na região. No entanto, países como Argentina e Brasil se 

sobressaíram nas compras de automóveis, tendo em vista a existência de uma cultura 

burguesa disposta a consumir o caro produto.
112

  

Contribuiu também para a expansão do fordismo por países como Argentina e 

Brasil o advento da Primeira Guerra Mundial. Tal evento dificultou a exportação dos 

modelos europeus pelo mundo e propiciou a exportação de automóveis norte-

americanos para muitas das capitais brasileiras, por exemplo. Inclusive, observou-se 

nesse momento a instalação de fábricas da Ford (filiais) na região. A instalação das 

primeiras filiais da Ford aconteceu na Argentina, depois Brasil, Uruguai, Chile, México, 

Venezuela, Peru e América Central.  

As fábricas da Ford no Brasil e na Argentina constituíam-se em uma espécie de 

miniatura do complexo Ford em Highland, com três andares e algumas delas era 

acrescentado um quarto andar. A inexistência de concorrência local no mercado e de 

discriminação governamental em favor da manufatura nacional foi um chamariz para o 

escoamento dessa produção em massa da Ford na América Latina, tendo em vista que, 

em mercados como os da Europa industrial, existiam tarifas pesadas impostas pelos 

governos de cada país visando proteger as suas indústrias (Fiat, Citroen, Peugeot, 

Renault) e onde havia um orgulho tradicional pelos produtos e procedimentos 

nacionais.
113

 

 Notamos que o processo de construção da Estrada de Automóvel do Seridó, 

associado à expansão do fordismo pelo mundo, contribuiu para a emergência de um 

comércio automobilístico na capital potiguar, o qual foi se expandindo à medida que os 

avanços na rede rodoviária foram se ampliando no território norte-rio-grandense ao 

longo dos anos 1920. Observamos também que a tecnologia empreendida na nova via 

de transporte, adaptada ao tráfego de automóveis, foi responsável por uma maior 
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dinâmica e rapidez no transporte de pessoas e mercadorias, em especial no transporte de 

algodão. 

Além do mais, constatamos que a nova via de transporte apresentou-se para os 

acionistas (políticos, comerciantes, produtores de algodão e governo do Estado) 

responsáveis pela concretização desse empreendimento como uma nova alternativa para 

a solução do problema do isolamento dos espaços de produção econômica norte-rio-

grandense com a capital potiguar, tendo em vista a estagnação e as incertezas dos 

grupos locais em relação aos investimentos do governo federal na construção de 

estradas de ferro no Rio Grande do Norte. Por outro lado, veremos que o processo de 

construção da Estrada de Automóvel do Seridó não ocorreu de maneira tranquila e 

pacífica. A seguir, veremos como alguns conflitos e interesses pessoais acabaram por 

dificultar os andamentos e o prosseguimento das obras. 

  

2.2 Vozes discordantes  

 

Apesar das matérias publicadas no jornal A Republica divulgarem as qualidades 

e as ótimas perspectivas econômicas e comerciais com a concretização desse novo 

empreendimento para o estado, nem todos demonstraram estar convencidos ou 

satisfeitos com os rumos que o processo de construção da rodovia tomaram. Na prática, 

alguns problemas envolvendo a gerência da nova via foram desgastando as relações 

entre os diretores da empresa, os acionistas, o governo estadual e com os trabalhos 

executados pelos engenheiros da IFOCS no Rio Grande do Norte.  

Os primeiros indícios de desconfiança sobre a construção da Estrada de 

Automóveis do Seridó podem ser identificados em uma matéria divulgada no periódico 

situacionista, na qual o jornalista buscou convencer os leitores sobre a viabilidade do 

empreendimento, uma vez que, segundo o autor, observava-se: 

 

[...] objecções à nova e futurosa via de comunicação em projeto. E 

alguns profissionais acreditam que é insuficiente o capital a 

subscrever se para a construção da obra e que o transporte não será tão 

intenso que possa garantir o prêmio aos acionistas.
114

 

 

 Tais objeções parecem ter sentido, uma vez que alguns anos depois (1916), após 

a inauguração do primeiro trecho da estrada, o relatório da sociedade anônima apontava 
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que os andamentos dos serviços da nova via estavam atrasados. De acordo com 

relatório, o principal motivo para esse atraso estava na insuficiência de capital 

necessário para o prosseguimento das obras. Segundo consta, a escassez de recursos 

teria sido o motivo que impossibilitou, em tempo adequado, a aquisição de material de 

tráfego responsável por auxiliar e baratear a construção da estrada de acordo com o 

plano de trabalho estabelecido em contrato com o governo estadual. 

 A justificativa dada pela diretoria da empresa para a escassez de recursos era 

atribuída à inadimplência dos acionistas, os quais teriam parado de fazer as entradas 

regulares das prestações de suas ações, deixando a empresa em situação embaraçosa, 

quase tendo que suspender os serviços da estrada. O relatório apontou também que os 

acionistas haviam deixado de fazer as suas entradas regulares, em decorrência de muitos 

fatores, tais como: a crise mundial ocasionada pela guerra europeia em 1914, 

dificuldades geradas pela seca na região ou simplesmente pela indiferença do 

compromisso assumido com a empresa.  

 Segundo consta, a solução da empresa para resolver o problema da falta de 

capital foi encontrada pelo diretor-tesoureiro da via ao criar uma resolução que permitia 

obter empréstimo da firma Pedrosa, Tinoco & Cia para os adiantamentos e os 

suprimentos necessários como aquisição de novos caminhões. Essa manobra, criada 

pelo diretor-tesoureiro da via, chama atenção para o caráter público/privado envolvendo 

estas transações.  

O auxílio dado pela Pedrosa, Tinoco & Cia à sociedade da qual João Tinoco era 

acionista e, portanto, um dos sócios, foi pago por meio de um empréstimo concedido 

pelo governo do estado. Essa transação tinha como respaldo a lei 397 de 6 de dezembro 

de 1915, a qual permitia que o Estado emprestasse aos concessionários “a título de 

empréstimo a juros de 8% até 2:000$ por quilômetro de estrada de rodagem regular e 

convenientemente construída” crédito para a empresa. Lei esta, criada e aprovada pelo 

Congresso do Estado, do qual João Tinoco era um dos parlamentares.  

 Os empréstimos e os auxílios concedidos pelo governo do estado a Empresa de 

Automóveis do Seridó se apresentou como uma prática constante ao longo de todo o 

processo de construção da via.  

Em 1918, Ferreira Chaves comunicou ao Congresso Legislativo do estado que, 

embora a relativa morosidade dos serviços, a fiscalização criteriosa do engenheiro fiscal 
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apontava solidez do empreendimento, animando o governo a não recusar à diretoria 

auxílio financeiro para a continuidade do empreendimento.
115

  

Segundo alguns dados fornecidos em mensagem pelo governador Ferreira 

Chaves, as transações entre o tesouro do estado e a Estrada de Automóveis do Seridó 

durante o processo de construção da via contaram com valores em ações integralizadas, 

empréstimo em apólices, auxílios diretos, e adiantamentos feitos pelo Banco do Natal 

de ordem do governo.
116

 Desse modo, supomos que as transações realizadas em parceria 

público/privada levantaram suspeitas e especulações de muitos dos acionistas 

insatisfeitos com a falta de lucro da via, fazendo com que deixassem de fazer os 

investimentos na estrada, tendo em vista que não foram poucas as reclamações e os 

avisos publicados no A Republica, solicitados pela diretoria da sociedade, os quais 

chamavam atenção dos acionistas para o atraso nas suas mensalidades. 

Ainda em relação à especulação sobre os gastos do governo estadual com a 

estrada, Ferreira Chaves viu-se obrigado a usar o periódico situacionista para defender-

se das insinuações que eram levantadas pela oposição sobre as transações, auxílios e 

empréstimos concedidos para a empresa durante sua gestão. Assim, o governador usou 

um de seus discursos publicados no jornal A Republica para defender-se perante os seus 

eleitores dessas insinuações. Assim, Ferreira Chaves se dirigiu a sociedade norte-rio-

grandense: 

 

Não desconheço que o espírito prevenido da oposição ao meu governo 

tem olhado esse serviço (o da Estrada de Automóveis do Seridó) como 

um esbanjamento do dinheiro público, chegando até a covardia de 

alguns a insinuações caluniosas que ainda não desci a revidar. A 

demonstração das despesas é o resultado da sua aplicação, que está 

patente aos olhos de todos, são a defesa suficiente, não para ao 

caluniadores mais ou menos velados, porém para vós que representais 

o Estado, e a quem unicamente devo satisfação.
117

 

 

 Possivelmente, um dos principais problemas evidenciados nesse processo, e que 

contribuíram para o afastamento e inadimplência de muitos acionistas da empresa, 

deveu-se ao interesse pessoal dos superintendentes da via, resultando em conflitos que 

acabaram expostos nas páginas dos jornais. No dia 6 de novembro de 1919, o então 

superintendente da Estrada de Automóveis do Seridó, Manoel Maurício Freire, escreveu 
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uma nota de indignação em resposta às acusações feitas pelo antigo superintendente da 

via, o coronel e comerciante Jorge Barreto. Assim, Manoel Maurício Freire explicava: 

 

O coronel Jorge Barreto, quando superintendente, sempre antepôs os 

seus interesses ao da Estrada, não tendo escrúpulos de comprar um 

maquinismo a ela pertencente por metade do seu valor, receber um 

trecho de estrada ainda não concluído, só por ter nisto interesse 

pecuniário, fazer um trafico intenso aniquilando todo o material 

rodante. 

Tudo isto s.s. fazia somente para auferir vantagens pessoais no 

sentido, portanto, competente para pedir constas á atual 

superintendência. 

 

 Observamos que a resposta de Manoel Maurício Freire às supostas acusações 

feitas por Jorge Barreto foi toda em tom de denúncia em relação à administração 

anterior da via realizada por Jorge Barreto, inclusive, com acusações graves envolvendo 

práticas fraudulentas em benefício próprio. Em seguida, o superintendente buscou 

justificar-se ao defender-se de críticas feitas pelo antigo superintendente, afirmando: 

 

[...] É certo que não há presentemente tráfego, por não estar ainda 

concluído o serviço; esse o houvesse só traria vantagens para o 

superintendente que não quer imitar a s.s. fazendo-se, porém, as 

viagens, em automóveis, desta cidade a Santa Cruz, em 3 horas. 

A escrituração da Estrada continua a ser feita por guarda-livros 

insuspeito e competente, não havendo necessidade de um contabilista 

ou escriturário especial, como aconteceu com um certo empréstimo 

externo. 

Antes de perguntar qual o dividendo que a empresa está distribuindo 

com os acionistas, deveria dizer quanto distribuiu, pois é mais natural 

aparecer dividendo com tráfego que sem ele. 

Felizmente já vai longe o tempo em que se gastaram 40:000$ em dois 

casebres do “Porto do Padre” e mais de vinte contos em um simulacro 

de concerto na ponte de Guarapes... 

Por hoje, só.  

  

Percebe-se, por meio dessas acusações, que o processo de construção da Estrada 

de Automóvel do Seridó envolveu relações conflituosas de interesses particulares, 

revelando disputas de poder em torno da via, uma vez que o cargo de superintendente 

trazia certas vantagens em relação ao controle das finanças: aquisição de maquinário, 

disposição dos dividendos e realização de empréstimos. Talvez uma disputa no passado, 

e ainda em questão do cargo de superintendente, motivasse ainda mais as denúncias 

feitas por ambos os lados. Fato evidente quando Manoel Freire expôs que “O coronel 
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Jorge Barreto não se esquece da E. A. do Seridó, sentindo acerbas saudades do tempo 

em que podia dela dispor, como se propriedade sua fosse”. 

Podemos supor que as irregularidades envolvendo o processo de construção e 

administração da estrada acabaram por gerar dificuldades e conflitos que resultaram no 

fim da sociedade, sendo a administração e as dívidas da via passadas para o governo 

estadual em 1925.  
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Capítulo 3 -- O trabalho da IFOCS na construção das estradas e ligação dos 

espaços 

 

O processo de construção das estradas de rodagem no Rio Grande do Norte teve 

um avanço significativo na ligação dos espaços de produção econômica a partir dos 

anos 1920, com a atuação da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) no 

estado. Nesse sentido, observaremos como duas importantes redes viárias foram 

planejadas e construídas pela IFOCS e como esse processo ocorreu na prática: os 

conflitos e os empecilhos no campo de trabalho. Para tanto, utilizaremos os testemunhos 

dos engenheiros presentes nos relatórios de prestação de contas da IFOCS, assim como 

também alguns registros dessas obras (mapa e fotografias) elaborados pelos mesmos.  

 

3.1 As estradas do progresso chegam ao sertão 

 

 Em 1929, o então senador do Rio Grande do Norte, Eloy de Souza de 

Albuquerque Maranhão, assinou, com o pseudônimo Jacinto Canela de Ferro, uma 

coluna no Diario de Natal intitulada Cartas de um Sertanejo. Para sermos mais exatos, 

um total de 22 cartas, todas em algarismos romanos, as quais foram reunidas nos anos 

1970 e publicadas em livro com o mesmo título.  

Notamos que o conteúdo e os temas abordados por Eloy de Souza em Cartas de 

um Sertanejo revelaram um pouco da visão que o intelectual tinha sobre a vida 

sertaneja, levando em consideração, principalmente, o aspecto cultural e tradicional da 

região associadas as suas memórias e vivências. Dessa forma, o jornalista e intelectual 

buscou enaltecer os costumes, as tradições, a força, e as riquezas produzidas pelo 

homem do campo, a exemplo, o algodão. 

Eloy de Souza falava de um sertão dos anos 1920 na condição de um sujeito que 

também foi agente transformador desse lugar e sobre o qual dedicou parte da sua vida 

política elaborando projetos e proferindo conferências dedicadas ao problema da seca na 

região, tais como: Secas do Norte e cabotagem nacional; O calvário das secas; 

Conferência em Lages; Um problema nacional: projeto e justificação, dentre outros. 

O sertão que Eloy de Souza falava era também aquele onde passou parte de sua 

infância. Nesse sentido, o sertão tratado pelo cronista deve ser entendido no sentido de 

lugar definido pelo geógrafo Yi-Fu Tuan, ou seja, constituído e ordenado de acordo com 

suas experiências corporais, com suas vivências, com a sua visão de mundo. O sertão 
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aqui constitui-se em um lugar impregnado de valores resultantes de funções 

fisiológicas, carregadas de emoção e de experiências sociais íntimas. É um espaço 

transformado em lugar personalizado, de acordo com a relação estabelecida entre o 

autor e o meio.
118

  

No fragmento retirado de uma das crônicas do jornalista, é possível identificar a 

relação íntima e personalizada de Eloy de Souza com o meio. Nas palavras do cronista:  

 

Há muitos anos não via o meu sertão velho. 

Achei tudo mudado. Só as serras não estão desfiguradas; e estas 

mesmas, sabe Deus como as encontrei, se aqui voltar no espaço de 

duas secas. 

Os próprios rios, meus conhecidos da meninice e durante tanto tempo 

respeitados pelo homem, achei-os tão diferentes, que os procurei na 

lembrança, como quem acorda de um sonho.
 119

 

 

Eloy de Souza reproduziu em suas cartas, a imagem de um sertão em constante 

transformação pela ação do Estado e de suas instituições, em especial, a ação 

desempenhada pela Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) durante os 

anos 1920. Desse modo, na Carta 1, de 14 de fevereiro de 1926, endereçada ao redator 

do jornal, o jornalista descreve um sertão completamente diferente da época de sua 

juventude, observa: 

 
É fora de dúvida que o sertão está se civilizando, graças, é certo ao 

trabalho lucrativo do sertanejo, mas graças também as estradas de 

rodagem construídas pelas “Obras Contra as secas” e sem as quais não 

estaria o interior tão perto da capital, e nem dela poderia conduzir o 

material para iluminação para as nossas cidades e tantos objetos 

indispensáveis à nossa comodidade.
 120

 

 

O trecho mencionado acima nos deixa perceber que as mudanças ocorridas no 

sertão norte-rio-grandense referiam-se ao trabalho dos engenheiros no planejamento e 

construção das obras de combate às secas, em especial, na construção das estradas. Para 

o jornalista, o trabalho da Inspetoria na construção das estradas estava modificando os 

hábitos e os costumes dos sertanejos, inclusive, nas suas formas de moradia. Segundo 

ele: 
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Se o sertanejo não tivesse visto as casas bem parecidas dos 

engenheiros daquela repartição [IFOCS, grifo nosso], todas elas 

iluminadas à luz elétrica com aparelhos sanitários e água encanada, 

onde tem sido possível esse benefício, e se o não tivesse podido saber, 

de ciência certa que, com pouco dinheiro o homem do sertão também 

pode ter o mesmo conforto do homem das cidades mais civilizadas, 

teríamos continuado a viver a mesma vida tristonha dos nossos 

avós.
121

 

 

 As habitações mencionadas por Eloy de Souza faziam parte da estrutura que os 

engenheiros construíram para a realização dos trabalhos na região sertaneja. Tratava-se 

de residências equipadas com luz elétrica, aparelhos sanitários, água encanada, entre 

outros elementos associados à vida civilizada já existente nas capitais. Nesse sentido, 

observamos que, para o jornalista, as estradas chegavam ao sertão levando alguns dos 

avanços técnicos e científicos considerados indispensáveis a vida civilizada.   

Próximo às habitações dos engenheiros, também era construído enormes 

canteiros de obras que podiam abrigar centenas de trabalhadores, além de equipamentos 

utilizados nas obras contrais às secas na região. Exemplo disso pode ser observado no 

relatório da IFOCS de 1920, no qual apontou que, durante o processo de construção da 

estrada Lages a Assu Patachoca:  

 

Os serviços desse ramal de Sant’Anna esteve dividida em duas 

residências: uma em Lages com 800 homens alistados e outra em 

Angicos, com 700 homens. 

Nos primeiros dias de janeiro entrante deverá ser instalada uma 

terceira residência em Patachoca.
122

 

 

Notamos, a partir do exemplo da construção do ramal de Santa’Anna da estrada 

Lages a Assú Patachoca, que o processo de construção das estradas no sertão 

movimentava a vida das populações sertanejas, constituindo-se em espaços de produção 

material, nos quais milhares de sertanejos eram alocados para o trabalho de construção 

dessas obras - como no caso dos 800 homens alistados para trabalharem no trecho de 

Lages e dos 700 trabalhadores agrupados para o trabalho no trecho de Angicos.  

Eram nos canteiros de obras, instalados próximos às habitações dos engenheiros, 

onde se concentravam as populações de sertanejos recrutados para os trabalhos nas 

estradas durante os períodos de seca, assim como também para onde se dirigia o 

material rodante utilizado na construção dessas vias.  
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A imagem a seguir ilustra um pouco o movimento e a dinâmica do trabalho da 

Inspetoria e dos sertanejos no canteiro de obras levantado para a construção da estrada 

de rodagem Santa Cruz a Currais Novos: 

 

Imagem 05: Fotografia de caminhões transportando material na estradas de rodagem 

Santa Cruz a Currais Novos. 

 

 

 
 Fonte: IFOCS.Relatório dos trabalhos executados durante o anos de 1922. Rio de 

Janeiro, 1923. 

 

 Na fotografia, é possível identificar o fluxo de caminhões carregando 

equipamentos de madeira e alvenaria, possivelmente utilizados na construção de pontes 

e pontilhões na estrada do Seridó, uma vez que essa via era margeada por dezenas 

dessas obras, tendo em vista a irregularidade topográfica no território norte-rio-

grandense, a qual precisava ser superada para que os autos cruzassem o sertão.  

 Observamos na imagem proveniente dos relatórios da Inspetoria Federal de 

Obras Contra as Secas (IFOCS), uma clara preocupação de quem reproduziu a foto de 

enquadrar em cena diversos elementos em movimento. No primeiro plano, é possível 

identificar vários caminhões transportando os materiais das obras contra as secas e, no 

segundo plano, focaliza os trabalhadores. Podemos pensar que tal enquadramento possa 

ter sido feito pensando demonstrar que apesar de inacabadas, as obras estavam em 
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andamento, ou seja, que o local de trabalho estava preenchido por equipamentos, por 

mão de obra e por uma estrutura montada para dar suporte aos trabalhos realizados no 

sertão. 

 É possível conjecturar a intenção do fotógrafo em enquadrar elementos na 

imagem que reforcem a prestação de contas feita em relatório, ou seja, a fotografia era a 

prova de que o trabalho estava sendo realizado e que o dinheiro investido em 

equipamentos estava sendo bem utilizado. 

Das pontes construídas nesta estrada, duas delas chamam atenção pela dimensão, 

técnica e material utilizado: A ponte sobre o rio Seridó e a Juvenal Lamartine, ambas 

construídas e inauguradas durante a gestão de José Augusto (1926-1928) e Juvenal 

Lamartine (1928-1930), governadores com raízes seridoenses.  

A ponte sobre o rio Seridó, projetada e construída, foi inaugurada em 1927, 

sendo a única obra de arte da estrada que ligava Jardim do Seridó a Caicó. Observa-se 

que era tida como uma grande necessidade reclamada pelas autoridades e produtores 

locais devido à intensidade do tráfego de automóveis por essa via. Sua estrutura era toda 

de concreto armado, medindo 60 metros de comprimento por 4 de largura e 8 de altura. 

Era composta também por “3 vãos, formados de duas vigas de em treliça de concreto 

armado.”
123

  

Já a ponte Juvenal Lamartine sobre o rio Acauã, foi inaugurada no dia 14 agosto 

de 1929, no município de Acari. Tal obra foi considerada até aquele momento a maior 

obra de arte construída no Rio Grande do Norte e uma das mais modernas da região 

onde a Inspetoria atuava. 
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Imagem 06: Fotografia da ponte Juvenal Lamartine, construída sobre o rio Acauã - Acari. 

 

 

 
Fonte: CIGARRA, Natal, ano 2, n. 5, ago. 1929. p.31. 

 

Observamos nos detalhes da ponte Juvenal Lamartine, os avanços técnicos e os 

elementos modernos utilizados em sua estrutura, tais como: um guarda corpo 

constituído de balaustrada corrida, amparado por postes de iluminação elétrica, além de 

que, era composta por uma laje de concreto armado, revestida com uma chapa de 

argamassa de cimento.  

Um aspecto que devemos levar em consideração na imagem da ponte Juvenal 

Lamartine, é que a fotografia foi publicada nas páginas da revista Cigarra – a qual 

circulou durante os dois anos de governo de Juvenal Lamartine – juntamente com uma 

série de outras fotografias, nas quais eram reproduzidas diversas obras de 

melhoramentos realizadas pelo então governador no interior do estado, sempre 

divulgadas como obras modernizadoras.  

Por consideramos a fotografia como parte construtiva de um acontecimento e 

que, no processo de construção, o olhar participa como um aspecto importante, uma vez 

que o olhar é seletivo, estético e hierarquizador, ou seja, ele organiza o que deve ser 
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visto, logo, é carregado de intencionalidade
124

, podemos pensar que as fotografias 

publicadas na revista Cigarra ajudaram a construir um panorama da imagem de Juvenal 

Lamartine como a de um governador moderno.  

A intencionalidade da imagem em ressaltar a figura de Juvenal Lamartine como 

a de um grande governador moderno pode ser identificada pela escolha do próprio nome 

da ponte.  

A preferência pelo nome Juvenal Lamartine para a ponte – considerada uma das 

maiores à época – fazia alusão à grandiosidade do então governador e do trabalho que 

ele vinha desempenhando no estado. Ambos (ponte e governador) representavam 

símbolos do progresso e da transformação da natureza pela técnica, como constatado na 

descrição da imagem: 

 

Ponte ‘Juvenal Lamartine sobre o rio Acauan [...] É a maior obra 

d’arte do nosso território, com um vão total de 96, m 40, dividido em 

9 vãos de 10 metros. Assenta sob 8 pilares de 80 centímetros de 

espessura, de alvenaria cyclopica armada. Tem 5 metros de largura, 

com um guarda corpo formado de balaustrada corrida, amparado por 

pilares munidos de postes para illuminação eléctrica [...].
125

 

 

As seleções desses aspectos não eram realizadas aleatoriamente. Existia o 

interesse de demonstrar através das inovações um estado moderno e civilizado. Um 

governo voltado para a necessidade de construir e de vencer as barreiras que impediam 

o seu desenvolvimento. Aspecto que também pôde ser evidenciado no próprio título da 

imagem: Uma grande obra d’arte.  

Notamos que as “Obras Contra as Secas”, a exemplo das pontes, estavam 

começando a modificar a configuração territorial norte-rio-grandense na ligação dos 

espaços, reforçando o fluxo de automóveis, mercadorias e informações que iam e viam 

da capital potiguar para o sertão pela estrada do Seridó.  

Um observador à época descreveu um pouco sobre suas percepções em relação 

às transformações provocadas pelas estradas e pelo automóvel na configuração 

territorial norte-rio-grandense com a aproximação da capital com o sertão, assim 

relatou: “Nós assistimos a transformação do Rio Grande do Norte, em vinte anos 
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apenas. Antes das estradas era a segregação do interior, ignorância do litoral [...].”
126

  

Para ele, as estradas tinham sido responsáveis por proporcionar um novo conhecimento 

sobre o território norte-rio-grandense, antes fragmentando e distante, assim observou: 

 

Via-se que a orla litorânea ficara afastada do ‘hinterland’ que 

continuava, em pleno século XX, como fora no século XVIII, isto é, o 

interior conhecendo o Ceará e Pernambuco sem o mais longínquo 

contato com sua capital, vegetando sem indústria e sem influência 

econômica. A estrada modificou imediatamente a fisionomia do 

sertão. Caicó articulou-se a Natal e toda a zona seridoense começou a 

abastecer-se em mercados inteiramente novos para a sua moeda.
127

 

   

A aproximação dos espaços mencionada no fragmento nos é entendida ainda de 

acordo com a noção espacial de Milton Santos, segundo a qual os espaços são 

atravessados por fluxos, sendo reorganizados e modificados por estes fluxos. As 

estradas e o automóvel constituem, desse modo, em fluxos de movimentos e de ligação 

dos espaços. A noção de aproximação da capital potiguar com o Seridó era reforçada, 

principalmente, pela mudança na percepção da velocidade introduzida nas viagens de 

automóvel e de caminhão pelas rodovias. Neste caso, evidencia-se a sensação de 

encurtamento das distâncias a partir da considerável diminuição de tempo gasto no 

percurso entre litoral e sertão, como evidenciou o viajante à época: 

 

A viagem regular para Caicó era de quase uma semana, com os 

tradicionais “descansos” e “dormidas retardadoras”. O automóvel 

ligando as duas cidades [Natal a Caicó] numa velocidade de horas, o 

espaço entre duas refeições do dia, relegou para o passado a 

incompreensão social que distanciava os sertanejos dos habitantes da 

costa atlântica.
128

 

 

Devemos mencionar que a ligação entre Natal e Caicó, descrita pelo viajante, era 

feita pela Estrada de Automóvel do Seridó, cuja construção teve início em 1915, sendo 

o seu primeiro trajeto (Macaíba, Panelas, Caiada e Santa Cruz), um total de 

aproximadamente 90 quilômetros, inaugurado em 1919. Somente na década de 1920, 

com o trabalho dos engenheiros da IFOCS, é que essa via foi definitivamente ampliada, 

constituindo-se na rede do Seridó, a qual passou a fazer parte de um planejamento de 

                                                 
126

 CAMPANHA pelas boas estradas. A Republica, Natal, 3 maio 1934. p.1. 
127

 Ibidem, p.1. 
128

 Ibidem, p.1 



82 

 

combate às secas, visando conectar Natal ao açude Gargalheiras em construção no 

município de Acari, totalizando um trajeto de aproximadamente 300 quilômetros.  

Identificamos que as estradas de rodagem faziam parte de um movimento de 

progresso que chegava ao sertão pelas rodas do automóvel, veículo do qual ia se 

articulando por uma rede de melhoramentos materiais (telégrafo, pontes, açudes, entre 

outros), de mercadorias e informações que partiam da capital potiguar e chegavam ao 

sertão. No entanto, o processo que envolveu a construção dessas vias no campo de 

trabalho não aconteceu de maneira tranquila.  

O plano de trabalho elaborado pelos engenheiros, segundo uma visão técnica 

baseado num saber científico mais pragmático de combate às secas, precisou se adequar 

aos imprevistos, por exemplo, de ordem financeira. A seguir, buscaremos entender um 

pouco sobre qual era a visão de mundo que os engenheiros, na condição de intelectuais, 

construíram para a categoria em fins do século XIX e início do século XX e como essa 

visão se apresentou no planejamento da construção estradas de rodagem, como obras de 

combate às secas. 

 

3.2 Os engenheiros, as estradas e o futuro 

 

 Para analisarmos o trabalho dos engenheiros no processo de construção das 

estradas de rodagem na ligação dos espaços de produção econômica norte-rio-

grandense, torna-se importante identificarmos a visão de mundo que essa categoria 

compartilhava, tendo em vista o tipo de formação que os mesmos passaram a ter nas 

principais escolas de engenharia do país em meados do século XIX e início do século 

XX, assim como também a partir do conjunto de saberes que elaboraram para intervir 

nos estados da federação atingidos pelo problema da seca, dentre tais estados, o Rio 

Grande do Norte foi um dos que mais recebeu investimentos por parte do governo 

federal na construção de estradas, açudes, barragens, entre outros. Desse modo, 

buscamos suporte em alguns autores que já se debruçaram sobre a temática para assim 

traçar uma visão geral sobre o pensamento da classe dos engenheiros e sobre o que 

pretendiam para a região atingida pela seca com a construção das estradas. 

 O primeiro aspecto para pensarmos o trabalho dos engenheiros no processo de 

construção das estradas no Rio Grande do Norte é a de que os mesmos tinham um 

projeto de modernização para o Brasil. Enquanto pertencentes a uma categoria imbuída 

por uma formação técnico-científica, tais profissionais empenharam-se decisivamente 
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no que entendiam ser a elaboração de um novo saber sobre a nação. Um novo saber 

pautado na suposta objetividade e eficácia da ciência, responsável por encaminhar a 

nação brasileira nos trilhos de uma evolução regeneradora. Tratava-se de uma visão de 

mundo baseada na ideia de evolução sobre uma nova ordem que pretendia marcar o 

presente, enquanto um momento divisório entre um passado fadado ao sinônimo de 

atraso e inércia e um futuro promissor de potencialidades para a redenção nacional. 

Assim, os engenheiros destacaram-se por atuarem como articuladores do processo de 

modernização da sociedade brasileira, tomando para eles a responsabilidade de 

difusores dos ideais de progresso e civilização.
129

  

 Ao assumirem para si a condição de portadores da vocação e da missão de 

regenerar o país, os engenheiros pretendiam intervir diretamente neste processo, 

assumindo cargos e funções de dirigentes da vida pública, cujo discurso reformador 

ajudou significativamente na legitimação do modelo de sociedade que então 

pleiteavam.
130

 Desse modo, os engenheiros consideravam a modernização técnica, por 

meio de obras e intervenções responsáveis por concretizarem o progresso no próprio 

espaço físico da nação, o eixo primordial do processo de transformação e regeneração 

da sociedade. Por este viés, acreditavam que “a reforma social, em seu sentido mais 

amplo, seria assim a consequência imediata e necessária da implementação de novos e 

aperfeiçoados suportes materiais para o desenvolvimento, tais como estradas de ferro e 

serviços públicos urbanos.”
131

 

 Ressaltamos que buscamos entender os engenheiros enquanto categoria, segundo 

o que a historiadora Simone Petraglia Kropf definiu: como um grupo constituído não 

como um dado da realidade, mas como uma construção que, apesar da “diversidade de 

visões e posições dos seus integrantes, partilha de um conjunto de ideias e valores 

comuns no sentido de dar forma e sustentação ao seu auto-reconhecimento e à sua 

afirmação perante a sociedade.”
132

 Tal sustentação e reconhecimento começa a ser 

construído ou ganhar mais evidencia, como observa a historiadora, a partir dos anos 

1850-1870. Primeiro, com os novos rumos que se vislumbraram para a engenharia civil 

no Brasil a partir do desenvolvimento da cafeicultura no Vale do Paraíba e o crescente 
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processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Nesse contexto, destacou-se uma 

inovação fundamental na atuação dos engenheiros na implementação das primeiras 

ferrovias do Brasil; segundo, com a ampliação das atividades dos serviços urbanos, 

especialmente na cidade do Rio de Janeiro e com a separação prática entre o ensino 

militar e o ensino de engenharia civil ocorrido em 1874, com a transformação da Escola 

Central em Escola Politécnca do Rio de Janeiro. 

 Pensamos também que a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) 

foi um espaço institucional, no qual os engenheiros buscaram se legitimar enquanto 

portadores de um conhecimento técnico e científico sobre uma região que eles também 

ajudaram a definir a partir do conhecimento sobre a seca: o Nordeste ou o território das 

secas.
133

 A Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas era um órgão federal vinculado 

ao Ministério da Viação e Obras Públicas (MVOP), criado no início do século XX, mais 

precisamente em 1909, à época denominado de Inspetoria de Obras Contra as Secas 

(IOCS). A criação desta instituição tinha como objetivo geral combater a seca em 

diversos estados do país: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e 

norte de Minas Gerais. Para tanto, objetivava-se estudar a região com base em um 

conhecimento técnico e científico sobre a região.  

 O processo de institucionalização das políticas públicas de sistematização e 

elaboração de estudos para o enfrentamento do fenômeno climático avançava desde fins 

do século XIX, apontou o engenheiro Aarão Reis. No início do século XX, observou-se 

também a formação das primeiras comissões técnicas federais de combate às secas, as 

quais foram enviadas aos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte em 1904. A 

criação da IFOCS evidenciava uma pretensa neutralidade da dimensão técnica e 

científica da engenharia a partir de um acúmulo quantitativo de saberes em detrimento 

das chamadas políticas assistencialistas de socorro aos flagelados da seca. Tratava-se de 

uma instituição que pretendia atuar de maneira pragmática, planejada a longo prazo. 

 Devemos ressaltar que uma das características do processo de modernização da 

engenharia no Brasil, a partir de meados do século XIX, foi um movimento de 

institucionalização voltado para uma inserção socioprofissional da categoria dos 

engenheiros no cenário nacional, mas também a constituição de uma identidade 

específica, a dos intelectuais, “no sentido de portadores de uma determinada visão 
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explicativa da sociedade brasileira e de um projeto próprio no qual eles se auto 

reconheciam como agentes diretos desta modernização.”
134

 Como demonstra a 

historiadora, o principal traço destacado na formação intelectual do engenheiro nesse 

momento foi o pragmatismo, ou seja, “a valorização dos conhecimentos teóricos em 

função do seu potencial de aplicação direta às necessidades prementes impostas pelo 

meio social.”
135

 Desse modo, a formação que os engenheiros recebiam pautava-se na 

ideia de que a ciência devia ser, acima de tudo, um saber instrumental e operatório, 

destinada a suprir as demandas provenientes do ritmo acelerado do desenvolvimento 

econômico e social. 

 Ao seguirem o caminho do pragmatismo de inspiração iluminista em sua 

formação, os engenheiros construíam sua identidade intelectual em contraposição 

(implicitamente) ao grupo intelectual então predominante, os bacharéis, cuja formação 

pautava-se no predomínio de uma cultura fundada na valorização da retórica e do saber 

livresco, contrapondo-se a metodologia da observação criteriosa das condições 

concretas da realidade social. Além do pragmatismo de inspiração iluminista, a 

identidade intelectual dos engenheiros recebeu significativa influência das ideias 

positivistas de Augusto Comte, bastante difundidas nas escolas de engenharia à 

época.
136

 

 O positivismo de Augusto Comte Curso de Filosofia Positivista (1830) começou 

a ser redigido em um momento de temor perante a história, termo cunhado por Littré 

ainda em 1849. Tratava-se de um contexto de abalo revolucionário que colocava em 

evidência uma quentão dominante à época: “a de saber como reorganizar a 

sociedade”
137

 Seguindo essa lógica, o filósofo acreditava ser possível organizar a 

sociedade moderna por meio do estabelecimento de novos fundamentos para a mesma. 

Tratava-se de se estabelecer a instauração de novas instituições responsáveis por 

reorganizar os costumes da sociedade, que tinha como característica primordial a fé na 

providência divina.  

Para Comte, a sociedade moderna devia organizar-se com base em uma nova fé, 

a fé moderna, ou seja, uma religião da humanidade que visava “transformar o dogma da 
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Providência na crença na ideia positivista de progresso”
138

. Por este viés, a fé positivista 

tinha como função principal substituir uma fé revelada por uma fé demonstrada. Uma 

religião (positiva), a qual abarcava a visão de que tudo deve ser provado por qualquer 

espírito capaz de seguir a demonstração. A fé positivista consistia, portanto, em tudo 

aquilo que o homem crê no que pode ser objeto de conhecimento.
139

 Desde então, tal 

pensamento passou a ser difundido influenciando diversas áreas do saber, as quais 

buscaram explicar à sociedade por meio da observação, de um método prático e 

racional, baseada na verificação dos fatos. Tratava-se de uma filosofia inspirada no 

modelo explicativo das ciências naturais e que sustentava a ideia de que não existia 

diferença entre o estudo das ações humanas e os fenômenos naturais. 

 O pensamento de Augusto Comte penetrou nas escolas de engenharia do Brasil a 

partir de meados do século XIX por professores filiados ao positivismo. Entre os 

engenheiros, nota-se que o pensamento positivista irradiou-se mais como um método, 

uma maneira de pensar com base nos conteúdos hegemônicos da ideologia do progresso 

em voga à época. Dessa maneira, evidenciava-se a ideia de superioridade da ciência 

como base explicativa para se entender o real e para a sua consequente transformação 

em benefício dos homens. Nesse caso, o progresso estava ligado diretamente a ideia de 

civilização como meta a ser alcançada no curso de um processo evolutivo em linha reta 

e ascendente. O progresso aqui estava associado aos avanços técnicos sobre o meio, ou 

seja, sobre a natureza a qual devia ser submetida ao desenvolvimento material. 

 Essa visão pragmática de controle da natureza, ou do seu reordenamento em 

benefício da sociedade, pode ser evidenciada no planejamento que os engenheiros da 

IFOCS tiveram sobre o território da seca. Nesse sentido, observamos a função que as 

estradas deveriam cumprir em sua configuração: num primeiro momento em relação as 

estradas de ferro e depois com as rodovias. 

 As ferrovias começaram a encabeçar as propostas dos engenheiros de combate 

às secas na região. Tais propostas justificavam-se por duas razões:  

 

[...] Por um lado se colocava a questão “humanitária”, a necessidade 

de dar socorro às populações que sofriam diretamente com a fome e as 

epidemias resultantes da seca e da migração. Por outro, estava a 

questão econômica, o desejo de tornar permanentemente produtiva e 

lucrativa a região afetada pelas secas. Estes seriam os dois pontos 

centrais mais frequentes abordados no discurso dos engenheiros, em 
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redor dos quais se construíram as propostas para ação em curto, médio 

e longo prazo.
140

 

 

 No discurso da engenharia, as estradas de ferro figuravam entre as obras de 

combate às secas responsáveis por garantir o desenvolvimento econômico da região ao 

facilitarem o escoamento da produção para exportação e para o comércio, fortalecendo a 

prosperidade de vilas e de cidades ao longo das estradas. Buscava-se com a construção 

das estradas de ferro conectar as principais regiões produtoras do sertão aos portos e 

mercados consumidores localizados, principalmente, no litoral. 

 As ferrovias desempenhavam também uma função estratégica no combate as 

secas: o da fixação das populações flageladas nos sertões
141

, uma vez que uma das 

principais preocupações das elites locais que governavam os estados do Nordeste 

brasileiro no final do século XIX e início do século XX era o de que estes sujeitos 

migrassem para as capitais dos estados em épocas de grandes estiagens, ocasionando 

medo e apreensão por causa das doenças, miséria e possíveis saques nos espaços 

públicos das urbs.
142

 Em Natal, por exemplo, foram frequentes notícias no A Republica 

expondo o quadro de miséria, fome e doenças que os retirantes despertavam nas elites 

da capital. Logo, essa população de flagelados seria acionada em caráter de emergência 

em épocas de estiagem com mão-de-obra para a construção das estradas de ferro, 

fixando-as nos sertões, evitando a aglomeração desses sujeitos nos principais centros 

urbanos à época. 

 Por outro lado, os investimentos em construção de estradas de ferro no combate 

as secas foi se esfriando paulatinamente no início do século XX. Contribuíram para essa 

estagnação dois fatos importantes: a emergência da tecnologia automobilística no início 

do século XX e o encarecimento de materiais e máquinas ferroviárias por causa do 

começo da guerra na Europa em 1914.
143

 Exemplo disso pôde ser evidenciado no 
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momento das “Obras Novas Contra as Secas” (1915-1918), quando a IOCS, sob o 

comando de Aarão Reis, não havia realizado nenhum projeto de construção ou 

prolongamento de ferrovias, ressaltando o fato de que a tecnologia automobilística 

tornara as rodovias preferíveis às ferrovias. Embora houvesse controvérsias entre os 

engenheiros sobre a preferência de construção de rodovias em relação às ferrovias, o 

que se observou, já nesse momento, foi a estagnação dos investimentos na construção 

das estradas de ferro na região e a emergência de investimentos cada vez mais 

direcionados para a construção de rodovias.
144

 

 As estradas de rodagem apareciam no planejamento e no discurso dos 

engenheiros da IFOCS com funções semelhantes às das ferrovias: o de facilitar o 

transporte de gênero e materiais para o sertão, principalmente nos períodos de grandes 

secas, com o intuito de socorrer os flagelados (questão humanitária). Assim constatou o 

engenheiro: 

 

A questão das estradas de rodagem no Nordeste é de grande 

importância. Não é difícil compreender que elas, no caso das secas 

calamitosas, prestam um serviço vultoso e de elevado valor, já 

concorrendo para facilitar o transporte de gêneros e materiais (nessas 

ocasiões é impossível o transporte em costas de animais), já 

concorrendo para dar serviço fácil e pronto aos famintos, nas 

proximidades das suas próprias residências. É evidente que as estradas 

são sempre suscetíveis de melhoramentos e de aumento pela 

construção de ramais eficientes.
145

 

 

A segunda função pensada pelos engenheiros para as estradas de rodagem, em 

relação às obras de combate às secas, era a de complemento necessário às obras 

hidráulicas. A função das estradas como parte integrante das obras hidráulicas 

evidenciava a visão pragmática dos engenheiros no sentido de utilizarem os 

conhecimentos técnicos e científicos como forma de intervir no meio (enfrentando o 

problema da seca) em benefício da sociedade e fomento do progresso. Nesse sentido, o 

engenheiro Luiz Augusto da Silva Vieira explicou em relatório da Inspetoria como as 

rodovias deveriam se integrar a essas obras hidráulicas. Segundo ele: 

 

Certos elementos da rede rodoviária assim imposta pelo conjunto de 

obras devem, porém, preceder muitas vezes a construção da própria 

obra hidráulica, assumindo o papel de parte integrante das respectivas 

instalações, como obras de acesso [...]. 
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Com esse aspecto, as rodovias ficam inteiramente incorporadas as 

barragens e as redes de irrigação e drenagem, passando a ser elemento 

preponderante no combate direto aos efeitos das secas.
146

 

 

 Na condição de vias de acesso às obras hidráulicas, as rodovias cumpriam, dessa 

forma, a função de facilitar o transporte dos materiais indispensáveis para a construção 

dos açudes e barragens nos altos sertões, como podemos constatar no caso do 

planejamento da construção da estrada responsável por ligar a capital potiguar ao sertão 

norte-rio-grandense. Assim explicou o engenheiro a função da via: 

 

Esta estrada é o primeiro trecho da rodagem Natal-Parelhas-

Entroncamento, cujo principal e imediato objetivo é o de tornar 

possível a construção das grandes barragens “Gargalheira” e 

“Parelhas”, distantes de Natal a primeira de 215 quilômetros, e a 

segunda de 265.
147

 

 

Além de facilitar o transporte dos equipamentos para a construção das obras 

hidráulicas, as rodovias também tinham a função de “acesso e sobretudo na fase final de 

exploração industrial dos sistemas gerais de irrigação, colocando sua produção ao 

alcance dos mercados consumidores, através dos centros exportadores da região e 

recurso precioso como socorro nas épocas de crise.”
148

 

A imagem a seguir, mostra a estrada de rodagem construída como via de acesso 

ao açude Gargalheiras:  
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Imagem 07: Fotografia da estrada de acesso ao açude Gargalheiras localizado no 

município de Acari (semiárido do Rio Grande do Norte). 

 

 
Fonte: IFOCS. Estradas de rodagem e carroçáveis construídas no Nordeste brasileiro pela 

Inspetoria federal de Obras contra as Secas durante os anos de 1919 a 1925. 

 

 

 Na fotografia, é possível identificar o trecho da estrada contornando o açude 

Gargalheiras ao lado. Abaixo da imagem, observa-se o caminho de serviço utilizado no 

transporte dos equipamentos.  

 Assim, observamos que o trabalho dos engenheiros no processo de construção 

das estradas partia de um planejamento técnico e científico de intervenção no combate 

às secas, pautado numa visão de mundo pragmática, segundo a qual o fomento do 

progresso se alcançaria por meio do domínio da natureza através dos avanços materiais. 

A seguir, veremos como ocorreu o trabalho dos engenheiros na construção das estradas 

do Rio Grande do Norte na realidade do campo de trabalho. 

  

  

3.3 A realidade do campo de trabalho 

 

Saindo do registro literário e memorialístico sobre o sertão modificado pelo 

trabalho da Inspetoria, observamos no discurso dos engenheiros que o trabalho e o 
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esforço empreendido na construção de estradas não se configuraram em uma tarefa fácil 

e afinada com as propostas técnicas e científicas que os mesmos pretendiam. As falas 

dos engenheiros nos dão indícios de que o planejamento e o ritmo de trabalho se 

apresentaram de maneira diferente na prática. 

 O primeiro indício que parece ter contribuído para dificultar o planejamento e 

execução das obras de construção das estradas no Rio Grande do Norte pode ser 

observado no relatório apresentado pelo engenheiro subinspetor J. Ayres de Souza ao 

Ministro da Viação e Obras Públicas, no qual explicou: 

 

Trago a V. Ex. o relatório de 1912. De certo, não é ainda o que, 

noutras condições, poderia ser: a expressão do serviço perfeitamente 

organizado, em que tudo andasse normalmente. Também, para uma 

obra, como a da Inspetoria, tão vária e grande, ainda não há tempo 

nem suficientes tem sido os recursos votados. Neste particular, até 

seria lícito dizer que a Inspetoria começou em 1912, primeiro ano de 

verba razoável e, ao contrário da do exercício anterior, sem o 

obstáculo das prévias e taxativas discriminações orçamentárias.
149

 

 

 Observamos que os recursos financeiros era um dos entraves ao trabalho dos 

engenheiros. A falta ou pouca verba mencionada pelo engenheiro para o 

prosseguimento dos serviços como a aquisição de material rodante, pagamento de 

trabalhadores, dentre outros, limitava as atividades pretendidas pelos engenheiros na 

construção das obras no sertão.  

De acordo com o relatório desse mesmo ano, os recursos disponíveis para os 

trabalhos da Inspetoria no Rio Grande do Norte haviam possibilitado apenas a 

reconstituição de duas estradas carroçáveis - de Nova Cruz a São Bento, com 48 

quilômetros de extensão, feita a partir de requisição do Governo do Estado pelo valor de 

11: 610$000 e a de Ponta Negra a Natal com 12 quilômetros de extensão, aberta pela 

Inspetoria com o objetivo de transportar uma perfuratriz e pertences para a povoação de 

Ponta Negra, com o total de 2: 480$500 gastos; além disso, tinha possibilitado o estudo 

e planejamento de uma importante estrada de rodagem responsável por ligar Macaíba a 

Caicó, atravessando os municípios de Santa Cruz, Currais Novos, Acari e Jardim do 

Seridó, totalizando 240 quilômetros de extensão.
150

 

As dificuldades financeiras dos trabalhos da IFOCS foi uma constante que se 

repetiu nos relatórios dos engenheiros também ao longo dos anos 1920. Segundo o 
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engenheiro Miguel A. R. Lisboa, as condições financeiras continuaram sendo um dos 

principais empecilhos para a atuação da Instituição no planejamento e construção das 

estradas, uma vez que “não tendo sido votado verba para estrada de rodagem, a 

Inspetoria não só deixou de construir como também nada despendeu com a conservação 

das estradas existentes.”
151

 No ano seguinte, o relatório da Inspetoria explicava: 

 

Não houve, propriamente, construção de estradas pela Inspetoria, em 

1926. Aquelas, de rodagem ou carroçáveis, que se vinham abrindo em 

todo o Nordeste e que, ao tempo da suspensão das obras, não estavam 

concluídas, ficaram, na maioria, sem conservação. O pouco que em 

algumas se fez vai aqui indicado depois da relação das obras d’arte 

que ainda faltam aos estados da Paraíba e do Rio Grade do Norte, 

conforme o relatório do 2º Distrito.
152

 

 

 Devemos ressaltar que J. Ayres de Souza e Miguel A. R. Lisboa escreviam em 

nome da instituição da qual faziam parte, a IFOCS. Desse modo, o posicionamento 

desses engenheiros devem ser entendidos como parte de um conjunto de saberes 

elaborados e instituídos por uma categoria em emergência no período republicano, o 

engenheiro intelectual, que buscou tomar para si a responsabilidade de falar e buscar 

soluções de maneira propositiva e sistematizada sobre determinados problemas da nação 

que se formava, em especial, o problema da seca que há muito afligia os estados do 

norte e que, posteriormente, vieram a configurar-se na categoria de região Nordeste. 

 Como vimos anteriormente, tais engenheiros partilhavam de uma formação 

própria que lhes davam uma visão de mundo própria sobre os problemas enfrentados no 

campo de trabalho. Devemos pensar que tais engenheiros orientavam-se de acordo com 

determinados esquemas de percepção socializados nas instituições das quais faziam 

parte.  As instituições de ensino, segundo Pierre Bourdieu, proporcionavam aos 

indivíduos “não apenas um discurso e uma linguagem comuns, mas também terrenos de 

encontro e acordo, problemas comuns e maneiras comuns de abordar tais problemas 

comuns.”
153

 

 A instituição era um espaço de estudos, planejamento, sistematização e execução 

das obras de combate aos efeitos das secas, composta por uma geração de intelectuais 

formados nas escolas de engenharia do país e influenciados por pensamentos científicos 

e orientações de caráter positivista, naturalista e, por vezes, eugenista, os quais 
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reclamavam para si a responsabilidade de integrar o país na marcha para o progresso. 

Trata-se de uma classe que buscava intervir na natureza por meio da técnica, do 

planejamento, entre outros. 

Os posicionamentos dos engenheiros da IFOCS aproximavam-se no sentido de 

que falavam em nome de um projeto de nação, cujo trabalho de intervenção partia de 

um local público, uma instituição que ajudava a sociabilizar a visão de mundo desses 

engenheiros. Um local público, o qual também era espaço de poder, mas também de 

posição social. Como já exposto anteriormente, a IFOCS veio substituir as antigas 

comissões de combate às secas, as quais foram criticadas pelo engenheiro subinspetor 

justamente pela falta de um plano de intervenção e estudos consistentes sobre o meio a 

ser intervisto. Assim o engenheiro constatou: 

 

De fato, a inspetoria opera em nove Estados, quer dizer do norte de 

Minas ao Piauí. Os esforços que outrora se concentravam e que 

poderiam mais depressa frutificar, divide-se agora numa área muitas 

vezes maior. Alguns daqueles estados recebem a primeira ação do 

Poder Público contra os efeitos do flagelo, e os estudos estão 

mostrando que a solução do numa região não é a mesma em outra. [...] 

Se não são fáceis, se não estão a mão os elementos para a solução 

mais ou menos já conhecida, que as próprias condições físicas 

indicam ou sugerem, em compensação, para a outra, em região dantes 

descurada, a tarefa é, forçosamente, laboriosa e lenta por isto 

mesmo.
154

 

 

 Notamos que, para o engenheiro, faltou às comissões anteriores e à Inspetoria 

um planejamento sistemático que levasse em consideração as condições de trabalho e 

otimização dos recursos disponíveis, ou seja, um planejamento que levasse em 

consideração as especificidades locais da região, uma vez que, ainda de acordo com o 

engenheiro, a área de atuação da Inspetoria havia sido ampliada em uma escala bem 

maior que a área anteriormente estudada pelas comissões anteriores. Dessa maneira, 

podemos pensar que as dificuldades e os empecilhos encontrados no ambiente de 

trabalho eram expostos pelo engenheiro de maneira que também valorizasse o papel que 

a Inspetoria estava desempenhando neste novo momento. Nesse sentido, o engenheiro 

afirmou que a Inspetoria estava começando os seus trabalhos praticamente do zero em 

relação ao que fora produzido pelas antigas comissões: 
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Em linha gerais, muito por alto, tal é o esboço do meio e condições de 

trabalho desta repartição. 

O que ela encontrou de aproveitável foi pouco, e uma pequena área. 

Os estudos feitos eram defeituosos ou incompletos. Não havia serviço 

pluviométrico, muito menos o da medição direta dos cursos d’agua, 

sem os quais não é possível saber previamente, como é indispensável, 

se um açude projetado enche ou não. Nada encontrou a respeito do 

subsolo, de águas subterrâneas. Nada, igualmente, sobre estudos e 

planos para reconstituição das florestas ou defesa destas. Num certo 

sentido, o trabalho foi novo, integralmente novo. No resto, de 

reorganização radical.
155

  

 

 Observamos, portanto, um discurso que reforçava um momento de 

reorganização dos trabalhos e ruptura com o que havia deixado de ser feito. A Inspetoria 

tinha agora um esforço na utilização do tempo e dos recursos para planejar e estudar o 

espaço a ser modificado pelo trabalho técnico e racional. No entanto, este trabalho 

encontrava grandes entraves, a começar pelas dificuldades de comunicação. Segundo o 

engenheiro: 

 

[...] os trabalhos da Inspetoria se fazem no interior, nos ásperos 

sertões. Sabe-se também que aí tudo é difícil, desde os próprios meios 

de subsistência até os de comunicação qualquer. Quando estes não 

faltam de todo, a regularidade do trabalho, ainda assim, não é 

desejável, porque as estradas de rodagem, por exemplo, não tem 

conservação, os simples caminhos são impraticáveis e a travessia, que 

o serviço obriga, torna-se penosissima, sem, às vezes, nenhum 

resultado para ele.
156

 

 

 Além de estudar e planejar a região, era indispensável os investimentos na 

construção de vias de acessos entre os espaços sertanejos com a capital, pois era de lá 

que chegavam os recursos necessários para o desenvolvimento dos serviços (material 

rodante, ferramentas, e até mesmo a verba para manter a mão de obra no campo de 

trabalho). Isso nos leva a pensar no fato de que, apesar das propostas e criação de 

instituições voltadas para o combate as secas por meio do planejamento de um saber 

técnico e científico construído por engenheiros, os recursos destinados para o seu 

desenvolvimento continuavam como uma espécie de medida paliativa, tendo momentos 

picos de verbas destinados para tais obras na região estudada. Observamos, por 

exemplo, que os momentos de maior verba e recursos para a construção das estradas se 

davam em épocas de grandes secas. Sobre esse fato, o engenheiro Miguel Arrojado 

Lisboa informou: 
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No transcurso de três anos sucessivos – 1920, 121, 1922 – permaneci 

demoradamente na região onde se constroem as obras projetadas. 

Pude assim, examinar e dirigir, pessoalmente e detidamente, o 

andamento geral dos trabalhos que me foram cometidos, ordenando 

providências oportunas para que nenhum tropeço pudesse retardar o 

ritmo acelerado, que tomara a ação construtora. Esta culminou no 

curso do ano findante, pois o ano de 1921, em cujo início celebram-se 

os contratos de construção, foi quase exclusivamente consagrado a 

compra de material estrangeiro e seu recebimento.
157

 

  

Devemos ressaltar que os anos mencionados por Arrojado Lisboa (1920, 1921 e 

1922) correspondiam ainda aos efeitos deixados pela grande seca de 1919 que assolou a 

região, ocasionando diversos problemas e chamando a atenção das autoridades públicas 

para o que o engenheiro denominou de um “plano de integração do Nordeste na 

economia nacional.” Isso implica pensar que a Inspetoria e o trabalho dos engenheiros 

nos sertões sofriam oscilações no ritmo de trabalho e das obras realizadas a depender 

dos momentos de crises políticas, econômicas e climáticas. Irregularidades que 

interferiam decisivamente no andamento das construções de rodovias no Rio Grande do 

Norte. Os investimentos e os recursos disponibilizados para a Instituição, durante os 

anos de 1920-1923, se configuraram em uma verba considerável, atingindo um dos 

níveis de investimentos na região mais altos durante as primeiras décadas do século XX, 

o que pode ser observado no gráfico reproduzido pelo DNOCS: 
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Imagem 08: Gráfico das despesas anuais do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS) entre os anos de 1909 e 1988 

 

 

 

Fonte: DNOCS. Dados sobre a evolução das despesas do DNOCS 1909-1988, fev. 1989. 

 

 Pelo quadro de despesas anuais da instituição, é possível notar que, ao longo de 

cinco décadas, desde a sua criação (1909) até a década de 1960, observamos apenas dois 

momentos de maiores despesas em relação aos recursos disponibilizados para as obras 

de combate às secas: um na década de 1920 e o outro na década de 1930, quando se 

observou mais uma grande estiagem que assolou a região, em 1932. Isso nos sugere 

pensar que, apesar da proposta de se manter um órgão público responsável por 

estabelecer um plano sistemático de combate às secas, o governo federal mantinha, na 

prática, uma mentalidade muito próxima dos regimes de governos anteriores em relação 

à política de combate às secas, ou seja, a de oferecer recursos paliativos em períodos de 

grandes crises climáticas para o controle do problema.  

Durante o Império e início da República, períodos nos quais se observaram 

grandes secas (1877, 1904 e 1915), os governos atuaram no recrutamento de flagelados 

em campos de concentração fora das capitais: pagaram passagens em navios enviando-

os ao Norte para trabalharem na Amazônia, tendo em vista a prosperidade da borracha 

na região, ou mesmo alocando-os nos trabalhos de melhoramentos urbanos nas capitais. 

Em Natal, por exemplo, uma enorme quantidade de flagelados da seca de 1904 foi 

enviada para a região embarcados em navios da Companhia Lloyd Brasileiro.  
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Podemos pensar que a inconstância de recursos disponibilizados para a 

Inspetoria afetava diretamente o planejamento e os trabalhos que os engenheiros tinham 

que realizar no campo de trabalho, ocasionando um quadro de instabilidade e 

paralisações no campo de trabalho. Segundo consta, até o início da década de 1930, a 

atuação do órgão aconteceu de maneira inconstante, instável e de improviso “ao sabor 

exclusivo das conveniências dos Estados.”
158

 Um desses inconvenientes pôde ser 

identificado em um possível conflito ocorrido entre os engenheiros da Inspetoria com 

um dos diretores da empresa Estrada de Automóvel do Seridó, durante o processo de 

construção da estrada de acesso a construção do açude Gargalheiras. Na ocasião, o 

jornal A Republica publicou uma nota de insatisfação de um dos diretores responsáveis 

pela administração da rodovia em relação ao acordo firmado com a Inspetoria para a 

utilização da estrada. Segundo o diretor da via: 

 

A Inspetoria não cumpriu, como eu receava, as cláusulas do acordo 

nem quanto a entrega da quota de lucros de transporte devida a 

estrada, nem quanto a conservação do leito, nem quanto, nem quanto 

ao conserto dos carros que lhe foram entregues e que ficaram 

totalmente danificados, nem quanto as oficinas que nenhum benefício 

receberam.
159

 

 

Tal episódio ajuda a perceber posicionamentos e interesses antagônicos entre os 

particulares preocupados com os lucros e dividendos da via acordada e a possível 

negligência e descumprimento da Inspetoria em relação às cláusulas do acordo firmado. 

Por outro lado, relatórios da Inspetoria apontavam que trabalhos de recuperação da via 

haviam sido feitos, assim como também, obras de melhoramento, como construção de 

pontes e pontilhões. O conflito certamente ocorreu em decorrência do desgaste da 

relação entre as duas empresas e dos diferentes interesses em relação ao uso da estrada.  

Notamos que a relação da Inspetoria com as autoridades locais se apresentou de 

maneira mais dependente durante os anos em que os recursos foram mais escassos, 

evidenciando a necessidade que os engenheiros tiveram em se adaptar as realidades dos 

Estados. Exemplo disso é que, como forma de solucionar a escassez de recursos e dos 

investimentos despendidos pelo governo federal, os engenheiros encontraram algumas 

soluções práticas e políticas para o prosseguimento dos serviços. Como foi o caso, por 
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exemplo, da adoção das chamadas obras de colaboração. Tais obras se organizavam da 

seguinte maneira: 

 

Nos Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, a fim de tornar mais 

facilmente transitáveis diversos trechos das estradas federais ali 

abertas e que se encontravam grandemente danificados, o 2º Distrito 

procedeu aos reparos indispensáveis, numa extensão total de 130 

quilômetros, tendo se realizado esse serviço sobre o regime de 

colaboração com os governos daqueles Estados, regime que desde de 

1924 vem sendo espontaneamente posto em execução com o proveito 

de todos os interessados.
160

 

 

Apesar das situações identificadas pelos engenheiros como inconvenientes a 

serem enfrentados no campo de trabalho (recursos financeiros, mão de obra, 

acessibilidade e comunicação e material rodante), observamos que a IFOCS foi 

responsável por concretizar uma significativa transformação na configuração do 

território norte-rio-grandense ao ligar importantes espaços de produção econômica do 

estado esquecidos pelas estradas de ferro como, por exemplo, o Seridó, cujos 

representantes locais lutaram durante décadas, sem sucesso, para que otrilhos da Estrada 

de Ferro Central do Rio Grande do Norte chegassem à região.   

Chegamos à conclusão de que o processo de construção das estradas de 

rodagem, realizado pelos engenheiros a partir dos anos 1920 no chamado território da 

seca, o Nordeste, termo que começava a ser gestado já nesse momento com a ajuda de 

um saber técnico e científico de combate à seca, não ocorreu na prática da mesma forma 

que fora planejado nos escritórios dos distritos da IFOCS. Situações, dificuldades de 

comunicação e instabilidade de recursos fizeram com que os engenheiros encontrassem 

alternativas ou adaptassem suas propostas à realidade local, articulando-se com o 

governo estadual e particulares (embora não de maneira pacífica) para que o 

prosseguimento das obras continuasse, mesmo que de maneira lenta em meio as 

paralisações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 As estradas de rodagem e o automóvel, tema analisado nesta pesquisa, trouxe à 

tona uma discussão até então pouco explorada nos estudos sobre a História do Rio 

Grande do Norte, a dinâmica dos fluxos e da técnica no espaço. Nesse sentido, 

observamos as estradas e o automóvel enquanto agentes causadores de “desigualdades 

geográficas”, uma vez que são responsáveis por afetar as alterações em conjunto dos 

espaços (cidades, vilas, entre outros).  

 Identificamos no quadro das estradas de rodagem em processo de construção no 

Rio Grande do Norte entre os anos 1914-1934 que a distribuição das cidades no espaço 

assumiu posições desiguais em sua organização.  

 Como observamos, Natal, enquanto capital do estado, foi a cidade mais 

privilegiada pelas estradas. Para o espaço da capital potiguar convergiram os principais 

traçados das redes viárias construídas no Rio Grande do Norte entre os anos 1914-1934, 

a Estrada de Automoveis do Seridó (com o percurso inicial Macaíba-Caiada-Santa-

Cruz), a qual veio a cortar o território norte-rio-grandense em quase toda a sua extensão 

(Natal-Parelhas-Entrocamento, na Paraíba) e a rede viária do Assu, a qual se conectava 

a Natal por dois ramais. 

 A condição de capital de Natal era uma prerrogativa utilizada pelos grupos 

dirigentes que governaram o Rio Grande do Norte no início do século XX, em especial, 

a família Albuquerque Maranhão, para que este espaço se consolidasse como centro 

político e econômico mais importante do estado. Nesse sentido, o peso e o status de 

capital atribuído a Natal privilegiava a organização do traçado das autoestradas em 

benefício de sua posição, ou seja, a de centro de atração e irradiação de pessoas e 

mercadorias e informações. Em tal dinâmica, as estradas impulsionariam a vida 

comercial da cidade ao se complementarem com as rotas dos grandes navios vindos do 

norte e do sul que atracavam no ancoradouro do seu porto.  

  A dinâmica organizacional do espaço da capital no cenário local por meio das 

autoestradas a colocava em paralelo com o espaço do Seridó, o qual tinha o seu 

equipamento de transporte reforçado a partir da iniciativa tomada por comerciantes e 

políticos ligados ao comércio do algodão na região. Nesse sentido, as autoestradas 

aquecia a atividade algodoeira produzida na região e colocava em evidência o prestígio 

e o poder político dos Bezerra de Medeiros, oligarquia de raízes seridoenses.  
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  A posição privilegiada de Natal no traçado das estradas também foi uma 

realidade observada no planejamento elaborado pelos engenheiros da Inspetoria Federal 

de Obras Contra as Secas (IFOCS) responsáveis pelo trabalho de construção de estradas 

no Rio Grande do Norte.  

O planejamento de combate às secas desenvolvido pelos engenheiros reforçava 

ainda mais a proximidade entre Natal e Seridó, uma vez que em Natal se encontrava a 

porta de entrada e saída dos equipamentos materiais responsáveis pela realização das 

obras contra as secas (estradas, açudes, barragens, entre outros) no semiárido potiguar. 

Era preciso, dessa maneira, a existência de boas estradas aproximando o local de 

trabalho dos engenheiros com a capital.  

As estradas partindo da capital em direção ao Seridó, local onde estava sendo 

construído uma das mais imponentes obras contra as secas, o açude Gargalheiras, em 

Acari, objetivava que chegasse com maior facilidade os equipamentos necessários para 

a construção do reservatório, assim como também para que em épocas de crise, o 

socorro de mantimentos chegasse aos flagelados  da seca com maior rapidez e facilidade 

a região.  

Desse modo, observamos que a aproximação entre a capital potiguar e o Seridó 

se concretizou definitivamente a partir da década de 1920, com o trabalho dos 

engenheiros da IFOCS, quando a Estrada de Automóveis do Seridó (com um trajeto de 

aproximadamente 95 quilômetros, indo de Macaíba a Santa Cruz), foi ampliada, 

transformando-se na rede do Seridó, totalizando um trajeto de aproximadamente 300 

quilômetros entre Natal e Acari e com ramais em Caicó e Serra Negra. 

Desse modo, fica evidente uma hierarquização na configuração geográfica do 

Rio Grande do Norte em os espaços da capital e do Seridó foram privilegiados em 

decorrência do poder exercido não apenas por forças econômicas e comerciais, mas 

sobretudo por interesses de ordem política. 

Por outro lado, o distanciamento geográfico de espaços como Mossoró e a 

dinâmica comercial que a cidade desenvolvia com outros espaços portuários que não o 

capital (Areia Branca, por exemplo) e também com o estado do Ceará, deixam questões 

para pensar como se desenvolveu tal estrutura em trabalhos futuros.  

 De igual maneira, esta pesquisa abre perspectiva para que trabalhos futuros 

possam pensar de maneira mais aprofundada a dinâmica do automóvel no espaço 

público da cidade, seus usos, o controle do espaço urbano a partir das regras e das 

normas impostas pelo automóvel no espaço público da cidade. 
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ANEXOS: 

 

Anexo A – Tabela destacando os nomes dos acionistas da Estrada de Automóveis do 

Seridó em 1917 

 

Acionista Profissão Nº de 

ações da estrada 

Pedro Soares de Araujo Coronel    2 ações 

Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte Estado            128 ações 

Francisco Heroncio de Mello Coronel     1 ação 

José Barreto Ferreira Chaves     2 ações 

Cincinatto Chaves Acadêmico    2 ações 

Alberto Maranhão Deputado Federal    4 ações 

Philadelpho Lyra     5 ações 

Henrique Pereira de Macedo     2 ações 

Jorge Barreto de Albuquerque Maranhão Coronel e comerciante  10 ações 

João Galvão & Cia Firma ou casa comercial  10 ações 

Boris Fréres Firma ou casa comercial  10 ações 

Pedroza Tinoco Firma ou casa comercial  10 ações 

F. Cascudo Coronel e comerciante    5 ações 

Epaminondas Brandão     2 ações 

Feinto Elisio Manso Maciel     2 ações 

Miguel Barra     2 ações 

Pedro de Oliveira Correia     2 ações 

Theodosio Paiva       1ação 

Alfredo Mesquita     2 ações 

Silvino Bezerra Netto      1 ação 

Fabricio Gomes Pedroza Comerciante e 

capitalista 

 20 ações 

Francisco de Salles Meira e Sá      1 ação 

D. Maria Nathalia Maciel      1 ação 

D. Joana Elisa Maciel      1 ação 

D. Nathercia Arimá Maciel      1 ação 

Intendência Municipal de Macaíba Município    6 ações 

Eloy Castriciano de Souza Político (deputado,    4 ações 
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senador) e jornalista 

Juvenal Lamartine de Faria Político (deputado 

federal e governador) 

   4 ações 

José Augusto Bezerra de Medeiros Político (deputado e 

governador) 

   2 ações 

Joaquim Etelvino Bezerra da cunha      1 ação 

Joaquim Policiano Leite      1 ação 

Affonso Barata Comerciante    2 ações 

Daniel Ferreira Pinto     2 ações 

Manoel Dantas Advogado, jornalista e 

político (intendente de 

Natal) 

   2 ações 

Graciano Mello      1 ação 

Padre José de Calazans Pinheiro     2 ações 

Abilio Bezerra Cavalcanti     2 ações 

José Sancho de Araujo       1 ação 

João Soares da Fonseca Lima      1 ação 

Manoel José do Rego Barros      1 ação 

Alexandre dos Reis Major. Seria o 

proprietário da “Casa 

Reis”? 

   4 ações 

Conego Estevam Dantas      1 ação 

José Calistrato Carrilho de Vasconcellos     2 ações 

Francisco Pinto de Abreu   10 ações 

Antonio Andrade Lima      1 ação 

M. Machado & Cia Firma ou casa comercial    4 ações 

Francisco José Soares     4 ações 

Onofre Soares Junior      1 ação 

Antonio José de Mello e Souza     6 ações 

Empresa tração Força e Luz Elétrica Empresa    2 ações 

Eduardo Parisot Engenheiro fiscal da 

estrada 

   2 ações 

Manoel Adelino dos Santos     2 ações 

F. G. Valle Miranda     4 ações 

Aureliano Leite C. de Medeiros    6 ações 

Companhia Industrial do Rio Grande do Norte Empresa  25 ações 
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Eugenio & Filho Firma ou casa comercial    2 ações 

Luiz Gomes de Mello Lula     2 ações 

Dr. José Theotonio Freire Desembargador     1 ação 

Dr. Fabio Rino      1 ação 

Dr. Vicente Simões Pereira de Lemos      1 ação 

Intendência Municipal de Natal Município  10 ações 

Saboya Albuquerque & Cia Firma ou casa comercial  40 ações 

Olympio Tavares & Cia Firma ou casa comercial    6 ações 

João Juvenal Pedrosa Tinoco Comerciante, capitalista 

e Deputado estadual 

   5 ações 

Dr. Januario Cicco Inspetor de Saúde do 

Porto 

    1 ação 

Dr. José Francisco Brandão Cavalcanti Engenheiro, industrial e 

concessionário da 

estrada 

 16 ações 

Manoel Mauricio Freire     4 ações 

José Antonio Gonçalves     2 ações 

Lydio Marinho     2 ações 

Euclydes Ribeiro      1 ação 

D. Maria Loreiro      1 ação 

José Felix de Mesquita      1 ação 

José Augusto Costa      1 ação 

Odilon Freire Feitosa     2 ações 

Prudente Alecrim      1 ação 

Balthazar Marinho      1 ação 

Antonio Xavier Bezerra      1 ação 

Ezequiel M. de Souza     5 ações 

Miguel Ferreira da Rocha     2 ações 

Manoel Christino      1 ação 

Francisco Theodoro da Fonseca     2 ações 

Euclides Alexandrino da Silva      1 ação 

Padre José Mendes     2 ações 

José Joaquim da Silva Piozel      1 ação 

Claudino Gonçalves Ramos      1 ação 

Candido José da Silva      1 ação 

José Climaco M. Paiva     2 ações 
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Francisco Ricardo da Silva      1 ação 

Francisco Ferreira de Lima      1 ação 

Sebastião Lourenço de Carvalho     2 ações 

Antonio Henrique de Medeiros      1 ação 

Miguel Ferreira da Rocha      1 ação 

José Ferreira de Lima      1 ação 

Dr. Celso Dantas Salles      1 ação 

Satyro Bezerra de Araujo Galvão      1 ação 

José Bezerra de Araujo Galvão     4 ações 

Francisco Braz de Albuquerque Galvão      1 ação 

Ladislau de Vasconcellos Galvão      1 ação 

Antonio Bezerra de Araujo Galvão      1 ação 

Antonio Raphael de Vasconcellos Galvão      1 ação 

Luiz Gonzaga de Maria Brandão      1 ação 

Dr. Thomaz Salustino Gomes de Mello      1 ação 

Luiz Ulysses da Circumcisão Lula      1 ação 

Vivaldo Pereira de Araujo      1 ação 

Francisco Gonzaga Galvão      1 ação 

João Toscano de Medeiros      1 ação 

Dr. Heronides de Hollanda     2 ações 

Aguinaldo de Almeida Tinoco      1 ação 

Fernando de Almeida Tinoco      1 ação 

Manoel Duarte da Silva     4 ações 

Intendência Municipal de Santa Cruz Município    2 ações 

José Luiz de Mello Lula     2 ações 

Ernesto Eduardo de Moura      1 ação 

Dr. João Thomé de Saboya e Silva   10 ações 

 

 

Anexo B – Tabela reconstituindo a evolução de estradas de rodagem construídas no 

território norte-rio-grandense entre os anos 1915-1930 

 

 

Estrada de 

Rodagem 

Início das obras Ano de 

conclusão 

Extensão Custo da obra 
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Natal-Macaíba 27 de março de 

1920 

Meados de 1922 26,600 

quilômetros 

...$... 

(IFOCS) 

Macaíba-Santa 

Cruz 

1915 1919 99 quilômetros Governo do 

Estado 

Santa Cruz-

Currais Novos 

27 de junho de 

1919 

Dezembro de 

1922 

70,520 

quilômetros 

1.900:000$000 

(IFOCS) 

Currais Novos-

Acari 

Meados de 1919. 

Em 1921 as obras 

foram 

abandonadas. 

Meados de 1922 34,500 

quilômetros 

 

Acari-Jardim do 

Seridó 

4 de março de 

1920 

Meados de 1922 24,200 

quilômetros 

 

Jardim do Seridó-

Parelhas 

21 de março de 

1920 (estudos). 

Meados de 1921 

(construção) 

Meados de 1922 23,600 

quilômetros 

 

Parelhas-

entrocamento na 

Paraíba (estrada 

carroçável) 

  33,600 

quilômetros 

 

Acari-Cruzeta   19,400 

quilômetros 

 

Jardim do Seridó-

Caicó (estrada 

carroçável) 

19 de outubro de 

1921 

Março de 1922 47,300 

quilômetros 

 

Caicó-Augusto 

Severo 

Janeiro a abril de 

1923 

 132 quilômetros  

 Estrada de 

Caraúbas (ramal) 

  36 quilômetros  

Lages-Cabeço 

Branco 

Meados de 1923 Meados de 1924 

(paralisado)  

76,650 

quilômetros 

 

Lages-Assú Meados de 1919 Meados de 1923 92 quilômetros  

Estrada de 

Santana dos 

Matos (ramal) 

8 de março de 

1920 

 46 quilômetros 582:885$000 

(IFOCS) 

Assú-Logradouro 14 de março de  64 quilômetros 875:147$950 
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1920 (IFOCS) 

Serra do Doutor-

Campo Grande 

(ramal) 

 Meados de 1922 3,200 

quilômetros 

8:600$000 

(IFOCS) 

Assú-Martins 

(estrada 

carroçável) 

Janeiro de 1923  157 quilômetros 5:278$200 

(IFOCS) 

Bom Jesus 

(ramal) 

Janeiro de 1923 Abril de 1923 15 quilômetros 2:154$000 

(IFOCS) 

Malhada Verde 

(ramal) 

Janeiro de 1922 Abril de 1923 20 quilômetros ...$... 

Currais Novos-

Flores 

26 de fevereiro 

de 1920 

 51,500 

quilômetros 

2:754$000 

 

 

 


