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  Esse e-book é resultado da implementação de um projeto de extensão da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte denominado de “O Museu vai às escolas” – roteiros histórico-

culturais para a preservação e promoção da Memória Seridoense”. Trata-se de uma compilação

de textos construídos a partir do esforço conjunto de professores e discentes envolvidos no

projeto.

  As atividades pertinentes ao projeto mencionado foram desenvolvidas por meio de

plataformas virtuais, uma vez que o cenário contemporâneo não permitiu que as ações fossem

fomentadas na modalidade presencial, em decorrência da atual pandemia do vírus SARS-CoV-2

(COVID-19), mais conhecido como “novo Coronavírus”. 

  O Patrimônio Cultural, o Turismo e suas interfaces são o cerne da discussão e dos

apontamentos sinalizados ao longo deste livro digital, pois o projeto também tem como intenção

promover o desenvolvimento de ações que estimulem a maior visibilidade e visitação dos museus

da Região Seridó por parte de docentes e estudantes nas diferentes fases de formação

escolar, especialmente da Educação Básica, em que o Museu do Seridó, apresenta-se como

principal lócus das experiências virtuais promovidas pelo projeto no ano de 2021,

potencializando dessa forma, seu uso e visitação em tempos e espaços multifacetados e

pensados com base em conteúdos transversais (educação patrimonial, turismo e inclusão social)

e nas tecnologias digitais disponíveis e acessíveis.

    Nesse sentido, o e-book sistematiza um conjunto de conhecimentos e práticas por meio de

um caminho metodológico fundamental para a execução da proposta de valorização do

patrimônio cultural, ou seja, a promoção de visitas guiadas aos espaços de pesquisa e

conhecimento no campo do patrimônio cultural, constituído por eixos, roteiros e paradas

técnicas com requintes turísticos. 

   Os eixos foram assim concebidos: Saberes e Fazeres; Celebrações; Lugares; e Formas de

Expressão. Esses eixos possibilitarão aos professores, agentes culturais, gestores públicos nas

áreas de educação, cultura e turismo, organizarem atividades multi e interdisciplinares com

ênfase na formação continuada de professores e estudantes da rede básica de ensino no campo

da educação patrimonial, cujas atividades educativas propostas possam ser adaptadas e

ressignificadas para diferentes públicos interessados na visitação aos museus. 

   A natureza multi e interdisciplinar do projeto original congrega os saberes nas áreas de

Turismo Cultural, História, Museologia e Educação, além de inovar no tocante às novas práticas

educativas inclusivas, virtuais, criativas e mais interativas no mundo contemporâneo, sobretudo

no contexto de regiões do interior do Nordeste do Brasil, conforme consta nesta produção

científica.

A P R E S E N T A Ç Ã O
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   Este e-book visando garantir maior clareza e inclusão metodológica, apresenta uma gama

de termos técnicos e seus respectivos significados utilizados nos documentos oficiais do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Ministério do Turismo (MTur), o

que possibilitará melhor fluidez na leitura deste material, que ao meu ver é a materialização

de um tutorial acadêmico-operacional do saber pensar, saber agir e saber fazer para a

ampliação e a diversificação do olhar sob o potencial do turismo cultural no Seridó Potiguar.

 As histórias, memórias afetivas, narrativas, costumes e tradições, atividades socioeconômicas,

o patrimônio geoambiental, o cenário turístico, as celebrações populares e a hospitalidade do

povo seridoense são ingredientes singulares quem integram este texto didático.

Convidamos todas, todos e todas a conhecerem um pouco mais do Patrimônio Cultural e suas

interrelações com o Turismo do Seridó e degustarem dos textos construídos,

exclusivamente, para este e-book. Sirvam-se desses saberes, gostos e aromas, pois um

banquete de novos sentidos e significados vos espera para proporcionar uma experiência

reflexiva plural e arrebatadora!

Marcelo Taveira

Professor da FELCS/UFRN
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    Esse e-book faz parte do projeto “O Museu vai às escolas” – roteiros histórico-culturais 

para a preservação e promoção da Memória Seridoense”. O projeto foi contemplado pelo Edital 

nº 005/2020-PROEX/UFRN (Seleção Pública para apoio a projetos de extensão nas áreas de 

Museologia e Memória), promovendo uma parceria entre o Curso de Turismo da Faculdade de 

Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Seridó (FELCS/UFRN), o Curso de História do Centro 

de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN) e o Museu do Seridó (MDS/UFRN).

   O projeto contou com a coordenação do professor Dr. Marcelo da Silva Taveira (Curso de 

Turismo/FELCS) e com a colaboração do professor Dr. Eduardo Cristiano Hass da Silva (Curso 

de Turismo/FELCS) e da professora Dra. Vanessa Spinosa (Curso de História/CERES - Museu 

do Seridó). Além disso, ao longo do ano de 2021, dois bolsistas participaram do projeto, Daniel 

Alexandre Jacob de Oliveira (entre março e julho de 2021) e Hericelma Maria da Silva (de 

agosto de 2021 até dezembro).

  Dentre as atividades desenvolvidas como parte do projeto, estão a realização de 

pesquisas; colaboração nas atividades, eventos e exposição virtual do MDS; organização de 

cursos para estudantes universitários (especialmente dos cursos de licenciatura e 

turismo), professores, pesquisadores, turismólogos, agentes culturais, guias e condutores 

de turismo, gestores públicos, comunidade em geral; entre outras.

   Como parte dos resultados do projeto, apresentamos esse e-book interativo, composto por 

roteiros histórico-culturais, que “levem” o Museu do Seridó para as escolas da região 

seridoense, percorrendo diferentes cidades da região. Embora a preocupação central tenha sido 

elaborar um material voltado para professores da Educação Básica, apostamos que o texto pode 

ser utilizado por diferentes profissionais e pessoas ligadas ao Patrimônio Cultural e ao Turismo. 

Ao ressignificarmos o verbo “ir”, tomado não no sentido de deslocamento físico, mas sim a 

partir da possibilidade de, com o uso das mídias, construir um conjunto de atividades voltadas 

para o Ensino de História e Cultural Regional, contribuindo para a valorização do patrimônio 

cultural seridoense e sua futura apropriação pelo Turismo Cultural.

  Para realizar tal proposta, recorremos a um conjunto de conhecimentos marcados pela 

interdisciplinaridade, articulando Turismo Cultural, História, Museologia e Educação. 

Dessa forma, acreditamos que o e-book contribui para atender o objetivo geral do projeto, que 

consiste em preservar e promover o acervo museológico do Museu do Seridó a partir de 

atividades práticas de Educação Patrimonial voltadas para a Educação Básica e, que envolvam a 

construção de roteiros histórico-culturais.

O CONTEXTO: “O MUSEU VAI ÀS ESCOLAS” – ROTEIROS 
HISTÓRICO-CULTURAIS PARA A PRESERVAÇÃO E 

PROMOÇÃO DA MEMÓRIA SERIDOENSE”

 Eduardo Cristiano Hass da Silva (Curso de Turismo/FELCS)
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    O texto e os roteiros do e-book são de autoria do professor Eduardo Cristiano Hass da 

Silva. É importante salientar que a escolha pelas cidades e pelos diferentes bens culturais aqui 

apresentados não se deu de forma aleatória. As escolhas foram o resultado da intensa pesquisa 

(bibliográfica, fílmica, em sites, exposições, etc.), do planejamento e discussão com a Equipe do 

MDS, bem como da disposição de peças do acervo do Museu. Dessa forma, as narrativas 

apresentadas são narrativas possíveis, as quais não visam serem as únicas possíveis, bem como 

não hierarquizar municípios e bens culturais.

    Embora o texto seja de autoria do professor já citado, é importante destacar a participação 

de diferentes pessoas que contribuíram para esse resultado. Inicialmente, menciona-se a 

participação dos bolsistas do projeto, Daniel Alexandre Jacob de Oliveira na pesquisa e, 

Hericelma Maria da Silva na pesquisa, formatação, edição e participação em atividades do 

Museu.

    Após a escolha dos bens culturais, das cidades que iriam compor os roteiros e da escrita de 

uma primeira versão do texto, foram convidadas pessoas da universidade e da comunidade em 

geral que, de alguma forma, dialogam com o Patrimônio e o Turismo Cultural para contribuírem e 

aprimorarem as informações apresentadas. Dessa forma, no início de cada um dos eixos dos 

roteiros construídos, os leitores e as leitoras irão encontrar o nome dos e das integrantes da 

Equipe Consultiva que colaboraram com o eixo.

   Na ordem em que aparecem na construção do texto, agradecemos à Maristela Pereira de 

Araújo, professora da Educação Básica de Caicó e Jucurutu, e Raio de Luar Paulino, Graduando 

em Turismo/FELCS, pelas contribuições no Eixo dos Saberes; Luiz Eduardo do Nascimento 

Neto, da UERN, e Maria Cecília Albino de Azevedo, do curso de História/CERES e do Museu do 

Seridó, no Eixo das Celebrações; Hericelma Maria da Silva, graduando do Curso de 

Turismo/FELCS, bolsista do projeto, e Silas Samuel dos Santos Costa, do Geoparque Aspirante 

Seridó e bacharelando em Geologia/UFRN, no Eixo dos Lugares e; Cristiano Enrique de Brum, 

professor do Curso de História do CERES/UFRN, Gabriel da Silva Freire, graduando do Curso 

de História-CERES/UFRN, e Isadora Shirlayne Silva Adelino, turismóloga/UFRN e 

representante da comunidade, no Eixo das Formas de Expressão. As observações, dicas e 

contribuições de todos esses parceiros e parceiras foram fundamentais para aprimorar o texto, 

fazendo do grupo uma equipe consultiva e de pesquisa para quem todo e qualquer crédito se 

estende. 

    Destacamos, ainda, que todas as imagens apresentadas ao longo do texto foram utilizadas 

com a devida autorização da instituição e/ou sujeito a qual pertencem. Assim sendo, 

estendemos os agradecimentos às instituições que nos permitiram o uso de imagens do seu 

acervo, sendo elas: Museu do Seridó; Museu de Cultura Sertaneja da UERN, Museu Histórico 

São Vicente, Museu Histórico de Acari; Geoparque Seridó. Dentre as pessoas que forneceram 

imagens de seus arquivos pessoais estão Maria Eduarda do Nascimento Azevedo, Nathália de 

Lucena Freitas e Raimundo Nonato de Azevedo.

   Todos os roteiros sugeridos partem do MDS e da análise de alguma peça do seu acervo. 

É fundamental destacarmos a atuação e colaboração ativa de todos os membros do MDS, 

servidores, bolsistas e voluntários que, foram incansáveis no seu trabalho. De alguma 

forma ou de outra, todos colaboraram, permitindo o resultado aqui apresentado.
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Eduardo Cristiano Hass da Silva (Curso de Turismo/FELCS)

   Vamos conhecer o Museu do Seridó (MDS) e a partir dele percorrer diferentes roteiros

culturais do e sobre a Região do Seridó? Te convidamos a “levar o Museu para as escolas”, bem

como para os diferentes espaços nos quais exista o interesse sobre a temática do patrimônio.

   O e-book encontra-se dividido em 4 eixos, sendo que cada um deles possui dois roteiros.

Os nomes e os conteúdos dos eixos foram inspirados nos Livros de Registro do Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). É importante destacar que, assim como

o conceito de patrimônio histórico-cultural não é simples e possui uma trajetória de

ressignificações e disputas ao longo dos séculos (FUNARI; PELEGRINI, 2009), a

classificação dos bens culturais em um ou outro dos livros também não é uma tarefa fácil.

 Dessa forma, as classificações e divisões aqui apresentadas não são as únicas possíveis,

mas fruto das seleções e recortes temáticos realizados ao longo da pesquisa. Considerando

que “as culturas se recriam e se transformam historicamente e os modos pelos quais as

instituições, os valores e as atitudes se perpetuam ao longo do tempo não são simples

mecanismos de transmissão de informação de uma geração a outra” (ARANTES, 2007-

2008-2009, p. 184), apostamos na diversidade de significados dos bens culturais para

agrupá-los em um ou outro eixo. Fique à vontade para reorganizar os eixos ou os roteiros,

elaborando outros percursos possíveis.

Sendo assim, o Eixo dos Saberes e Fazeres é composto pelo roteiro dos Doces,

doceiras e doceiros e pelo roteiro dos Ofícios; o Eixo das Celebrações pelo roteiro das

Festas Religiosas e pelo roteiro das Celebrações Socioculturais: Vaquejada, Pega de Boi e

Carnaval; o Eixo dos Lugares pelo roteiro Lugares da Economia: Mineração, Pecuária e

Algodão e pelo roteiro Lugares do Patrimônio Natural e; o Eixo das Formas de Expressão,

com os roteiros Permanência e Resistência: pintura rupestre e artefatos líticos e Mãos

que Esculpem: o entalhe em madeira.

Cada roteiro possui três “paradas”, que podem ser realizadas fisicamente ou de forma

remota. Essas paradas se dão nas diferentes cidades do Seridó, preocupando-se em

apresentar, analisar e discutir bens culturais relacionados à temática do roteiro. Esses bens

podem ser patrimonializados ou não, bem como materiais ou imateriais, uma vez que

entendemos que “o patrimônio, tangível ou intangível, é uma construção cultural produzida por

negociações entre agentes sociais locais e instituições de preservação” (ARANTES, 2007-

2008-2009, p. 184). Eixos e roteiros estão sistematizados no quadro a seguir:

PREPARANDO O PERCURSO: COMO UTILIZAR ESSE E-BOOK?
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Eixo dos Lugares

Eixo das Formas de 

Expressão

 Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Ofícios

Festas Religiosas

Doces, doceiras e 

doceiros

Celebrações 

Socioculturais: 

Vaquejada, Pega de 

Boi e Carnaval

Permanência e 

Resistência: pintura 

rupestre e artefatos 

líticos

Mãos que Esculpem: o 

entalhe em madeira

Lugares do Patrimônio 

Natural

Lugares da Economia: 

Mineração, Pecuária e 

Algodão

Currais Novos: Luzia Dantas

Jardim do Seridó: Neném de Chicó 

Acari – Ambrósio Córdula

Currais Novos – Vaquejada

 Acari – Pega de Boi no Mato 

Caicó - Carnaval

Carnaúba dos Dantas – Casa Santa e 

Xiquexique 4

Parelhas – Sítio Mirador

Santana do Matos – Saquinho I e 

Malhada Funda

São Vicente (Museu Histórico de São 

Vicente) cachimbeiras e cachimbeiros 

Cruzeta - Rezadeiras

 Currais Novos - Ferreiros

Caicó – Festa de Sant’Ana

Jardim do Seridó – Nossa Senhora do 

Rosário e São Sebastião

São Vicente - São Vicente de Ferrer

 Timbaúba dos Batistas (Fazenda Tapuia) 

– Rapadura;

Carnaúba dos Dantas – Chouriço;

 Caicó – Filhós com mel;

 Currais Novos – Museu Mineral Mario

Moacyr Porto

 Ouro Branco - Fazenda Timbaúba dos

Gorgônios

Acari – Museu Histórico de Acari

Cerro Corá - Geossítios de Serra Verde,

Cruzeiro de Serra Corá, Nascente do Rio

Potengi e Vale Vulcânico

Lagoa Nova – Geossítio Mirante Santa

Rita e Tanque dos Poscianos

Parelhas – Geossítio Açude Boqueirão e

Mirador

Eixo dos Saberes 

e Fazeres

Eixo das Celebrações

Quadro 1 – Eixos, roteiros e paradas

Eixo Roteiro Paradas
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   Ao final de cada um dos roteiros, consta uma atividade de Educação Patrimonial, que

além de sistematizar os conhecimentos produzidos, visa provocar os participantes a

refletirem sobre temáticas a partir do patrimônio. Seguindo Manuais de Educação

Patrimonial como os de Evelina Grunberg (2007), optamos em não definir um público-alvo

específico, mas propor atividades genéricas que poderão ser adaptadas de acordo com as

necessidades de quem utilizar o e-book.

  Conforme destacamos anteriormente, esse material foi pensado, inicialmente, para

professores da Educação Básica, os quais poderiam apresentar os roteiros e realizar as

atividades com seus alunos e alunas. Porém, ao longo da sua elaboração, identificamos o

potencial para o uso por pesquisadores, turismólogos, agentes culturais, guias e condutores

de turismo, gestores públicos, estudantes universitários e comunidade em geral. Dessa

forma, fique à vontade para adaptar a linguagem e as atividades sugeridas de acordo com o

público com o qual o trabalho será desenvolvido.

  Ao final de cada roteiro, consta a expressão “para saber mais”, na qual estão as

referências utilizadas no roteiro. Essas referências são compostas por materiais diversos e

podem ser utilizadas, ainda, para aprofundar o estudo de cada eixo ou como materiais

didáticos. É possível encontrar ao longo de cada roteiro indicações de textos

complementares, vídeos, imagens, notícias, entre diversos outros recursos.

  O e-book resulta de um projeto de caráter interdisciplinar, articulando Turismo

Cultural, História, Museologia e Educação. Estas diferentes áreas são colocadas em

contato a partir do patrimônio histórico-cultural, permitindo “levar” o Museu do Seridó

às escolas da região. Para auxiliar na apropriação do e-book, sugerimos que, antes de

iniciar o seu uso, apresente alguns conceitos básicos para sua turma.

    Destacamos a importância de apresentar, em especial, algumas discussões a respeito

do conceito de patrimônio. De acordo com Funari e Pelegrini (2009), sobretudo após a

Segunda Guerra Mundial, os novos interesses e grupos oportunizaram que o patrimônio

passasse a ser pensado e decidido a partir da sua diversidade humana, cultural e

ambiental. Por isso, entendemos no e-book, o conceito de patrimônio como histórico-

cultural, pois a diversidade de grupos sociais, suas disputas e amplitudes (regionais,

estaduais, nacionais, etc.), a forma como gerenciam e definem o que são os bens

materiais ou imateriais que compõem os diferentes patrimônios transformaram o

conceito ao longo dos anos.

  Além do conceito de patrimônio, sugerimos algumas discussões sobre Turismo

Cultural e Museus e Museologia. Dentre os diferentes segmentos turísticos, o Turismo

Cultural é aquele que mais se aproxima das discussões voltadas para o patrimônio

histórico-cultural. De acordo com o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010), no mundo

globalizado, os turistas passaram a apresentar cada vez mais novos interesses e

necessidades. Novos produtos turísticos  tem sido ofertados ao turista, em especial, 

Produto turístico é entendido como o conjunto de atrativod, equipamentos e serviços turísticos ofertados

por um determinado preço.
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aqueles relacionados à Cultura. Voltado para a cultura e, em especial, para o patrimônio 

histórico-cultural, encontra-se o segmento do Turismo Cultural.   

    Em consonância com os conceitos apresentados pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 

2010), Flávia Roberta Costa (2009) entende que os elementos de natureza material ou 

simbólica “[...] que compõem o patrimônio cultural de determinada população devem ser 

tomados como recursos que poderão ser utilizados como fonte de atração do turismo 

cultural (COSTA, 2009, p. 50)”. Desta forma, o e-book possibilita que os alunos aprendam a 

importância do patrimônio histórico-cultural, fomentando atitudes para sua preservação e 

promoção. É este patrimônio preservado e respeitado que poderá ser apropriado pelos 

turismólogos na elaboração de roteiros futuros.

  Em relação ao Museu e a Museologia, o e-book entende ambos como espaços 

interdisciplinares (DUARTE CÂNDIDO, 2009), permitindo a articulação das diferentes 

áreas citadas, bem como das diferentes disciplinas escolares. Sendo assim, nossa 

proposta não centra-se em um entendimento de museu como espaço depositário de 

objetos, mas sim como uma possibilidade de identificação e análise do comportamento dos 

sujeitos em relação ao seu patrimônio, colaborando com a conversão deste patrimônio em 

herança, parte da construção das identidades seridoenses.

   Para finalizar, a relação entre patrimônio histórico-cultural, museu e escola se dá a 

partir da Educação. Salientamos que ao mobilizar o Museu do Seridó, os bens culturais 

musealizados e os diferentes lugares da região como ferramentas metodológicas para o 

ensino de História e Cultura regional, estamos contribuindo para aplicar os preceitos da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017). De acordo com o documento, o processo de 

ensino e aprendizagem de História no Ensino fundamental está pautado, dentre outros, pelo        
[...] desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos selecionem, compreendam e 

reflitam sobre os significados da produção, circulação e utilização de documentos (materiais ou 

imateriais), elaborando críticas sobre formas já consolidadas de registro e de memória, por meio de 

uma ou várias linguagens (BRASIL, 2017).

    Desta forma, mobilizamos o patrimônio histórico-cultural seridoense como documentos a 

serem explorados. A principal metodologia empregada será a Educação Patrimonial que, de 

acordo com Evelina Grunberg (2000; 2007), pode ser compreendida como um processo 

permanente e sistemático de trabalho educativo, que tem como ponto central o 

patrimônio em todas as suas manifestações. Como metodologia, a Educação Patrimonial é 

composta por quatro etapas, sendo elas a observação, o registro, a exploração e a 

apropriação. As atividades sugeridas ao longo do e-book contemplam as quatro etapas 

destacadas pela autora. 

   É importante reforçar que, embora inspirados nas proposições de Grunberg (2000; 

2007), procuramos avançar na concepção de Educação Patrimonial. Ao longo das 

atividades, para além dos bens culturais,  estamos preocupados com os sujeitos 

envolvidos  com esses bens e com os sujeitos envolvidos nos processos de aprendizagem. 
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Além disso, embora mobilizada enquanto metodologia, a Educação Patrimonial é também

entendida como processo (TOLENTINO, 2016).

  Preparados e preparadas para percorrermos os roteiros apresentados? Vamos iniciar

conhecendo o nosso ponto de partida, o Museu do Seridó?
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Tiago Tavares – Museu do Seridó

Eduardo Cristiano Hass da Silva – FELCS/UFRN

  Conforme destacamos no texto de abertura, todos os roteiros apresentados neste

livro digital têm como ponto de partida alguma das peças do Museu do Seridó (MDS).

Dessa forma, é importante perguntar: você conhece o Museu? E seus alunos? Qual a

história desse Museu? Como ele foi constituído? Antes de percorrermos os roteiros,

vamos atentar para nosso ponto de partida.

   A história do MDS é, antes de tudo, uma história de lacunas, talvez como toda história.

É uma história de reaberturas, as quais foram muitas para uma instituição de apenas 50

anos. A mudança acompanha o Museu, sendo que, nem seu nome permaneceu: veio como

Museu da Pena de Ouro e está como Museu do Seridó. Tanto pela época quanto pela

formação de seu fundador, a constituição do acervo do Museu do Seridó não foi

institucionalizada nos parâmetros hoje corriqueiros em um projeto assim. Por isso,

significativa que parte do acervo não tem termos de doação e, igualmente comum,

identificação de seu doador. A extensão e variedade das peças e seus doadores, assim

como o meio século desde sua abertura, dificultam a identificação pelo próprio fundador,

Monsenhor Antenor, como ficou registrado em entrevista a equipe do próprio Museu.

  O prédio teve seus tijolos transformados em parede em um tempo em que nem se

imaginava o Museu do Seridó ou da Pena de Ouro. Aliás, tempo em que ainda não existia a

concepção moderna de museu. A função do prédio era de uma instituição bem diferente: a

Casa de Câmara e Cadeia. Em 1812 a edificação estava erguida para funções

administrativas e judiciais na Vila Nova do Príncipe, vila dos tempos coloniais, hoje cidade

de Caicó, Rio Grande do Norte. 

 A cadeia manteve-se ativa até 1935. O completo abandono permaneceu até 1968, quando

o prefeito Francisco de Assis Medeiros tombou o prédio e, cinco anos depois, sancionou

uma Lei Municipal tornando possível a doação à Universidade Federal do Rio Grande do

Norte (UFRN), em 1981. Foi a partir disso, que o até então Museu Pena de Ouro passou a

ter o atual nome de Museu do Seridó, em 1973. O evanescente nome anterior foi dado pela

família Felipe Guerra pela doação de uma caneta de ouro a qual, no entanto, por questão de

segurança, nunca foi para o museu, mas para uma igreja local. E com esse nome foi

inaugurado em primeiro de maio de 1968.

Em 1989 o Museu passou por uma reabertura. Como as notícias mencionam apenas as

reaberturas, mas não os fechamentos, é difícil precisar com exatidão quanto tempo a

instituição ficou fechada. Em 1999 a UFRN instituiu o MDS como unidade suplementar de

seu Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES). Em 2008 o Museu passou por outra 

 PONTO DE PARTIDA: O MUSEU DO SERIDÓ
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reabertura, sob a direção do professor Muirakytan Macedo. A proposta era manter as

exposições permanentes no prédio, a saber: Terra e homem: ecossistema das

caatingas; História e cultura das sociedades pré-cabralinas e indígenas; Religiosidade

no Seridó: devoções e festas; Produção da vida material: artes e ofícios no Seridó;

Cotidiano doméstico e vida familiar: morar nas fazendas, vilas e cidades. Além disso, o

Museu, em parceria com a Secretaria Municipal de Caicó, ampliou sua área de atuação

ao organizar visitas para divulgação do seu acervo nas escolas municipais.

  Em julho de 2019 houve a última reabertura, agora sob a direção da professora

Vanessa Spinoza. O acervo estava exposto a agentes químicos e biológicos de

degradação. Desde a reabertura até o fechamento da UFRN e do Museu em virtude do

isolamento social de prevenção à Covid-19, foram arroladas e higienizadas

aproximadamente 650 peças. São esculturas em materiais diversos, armaria, vestuário,

moedas, medalhas comemorativas, selaria, documentos em suporte papel, pinturas e

outros.

  Atualmente, há uma equipe de bolsistas que cursam, como parte de suas obrigações

funcionais, cursos básicos de conservação preventiva e museologia, além de ter o Museu no

corpo técnico, um historiador voltado para a área. A primeira exposição, após mais de uma

década, foi virtual: Devoções do Seridó. Nas edições de 2020 e 2021 da Festa de Santana,

no contexto de isolamento social de prevenção ao Covid-19, o Museu do Seridó a

desenvolveu, em parceria com o Museu Câmara Cascudo/UFRN e Departamento de História

da UFRN, Campus Natal.

   O museu não pode ser pensado sem levar em consideração as determinações sociais e

culturais que o cercam. Ao perderem sua função utilitária e primeira, os objetos, ao

comporem um acervo para exposição, são musealisados. Elas viram outra coisa sem mudar

fisicamente. Tal relação tem simetria com o fazer historiográfico ao transformar, sem

alteração molecular, uma certidão de casamento ou fotografia em fonte histórica pelo

processo de investigação que lhe é próprio.

   O Museu do Seridó recria um Seridó, um Seridó musealisado, portanto. Processo que só

se completa com o público que traz seu olhar, sua modificação ao fazer uso do espaço. A

relação dialética entre acervo e público, entre passado e presente, entre Seridó do Museu

e outros Seridós (inclusive que podem ou não abarcar o do Museu, que compõem um cabedal

de variáveis das quais o Museu é uma delas) e entre espaço acadêmico e religioso formam o

complexo processo de formação do Museu do Seridó e nele nos situamos para pensá-lo.

  O museu está em constante transformação, com epicentros nos séculos XVIII e XIX

(fins do primeiro e início do segundo) e no último quartel do XX. Assim, se acentuou um

deslocamento da noção de museu ligado ao colecionismo do século XVIII para um museu

mais próximo da reflexão sociocultural, mais democrático, mais inventivo, dinâmico e

interessante (aos olhos contemporâneos, claro).
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    O Museu do Seridó foi criado com a preocupação do então padre Antenor Salvino de ter

em Caicó um lugar para preservar, no sentido mais usual do termo, objetos que contivessem

elementos da identidade sertaneja seridoense. Um prédio que em si já despertasse esse

imaginário de algo que transpassa o tempo, que remete a algo anterior aos próprios

seridoenses, mas que neles encontram eco. A identidade cultural regional nos moldes do

museu clássico era a ideia. A passagem do Museu para a Universidade iniciou um processo

de aprofundamento mais técnico, mais ligado à pesquisa, mas ainda assim, nos anos 1980-

1990, o Museu do Seridó permanecia no passado conceitual museológico das coleções

ligadas à apologia de uma nacionalidade, no caso, de uma regionalidade. 

   Museu do Seridó é um ponto de apoio material dessa cultura identitária e tem nela sua

razão de existir. Por outro lado, por ser locus também de pesquisa, por ser ligado à

universidade, reflete sobre essa identidade, a desnuda ao investigar sua construção

histórico-social. Esse processo de retroalimentação e retrodesconstrução é o próprio

Museu. 

   O Museu configura-se como um espaço de produção da ciência fora das salas de aula,

laboratórios e auditórios da universidade. Nesse espaço se encontram a história, a

museologia, a geografia e o turismo, entre outras áreas do conhecimento. Se a vida é a

arte do encontro, como dizia Vinícius de Moraes, a Museologia é a ciência desse encontro.

Esse espaço, que aqui analisamos metamorfoses em suas quase seis décadas de existência,

também teceu diferentes relações com o povo do Seridó: ao ser administrado pela Igreja

estava mais próxima do povo, recebendo visitas por eventos realizados pela própria

Diocese de Caicó. Ao passar para a universidade, o público se concentrou mais em

estudantes/pesquisadores, mas cada fase não anula a anterior. Hoje o MDS procura

reativar sua ligação com a comunidade, ainda que de modo distinto de seu tempo católico.

Um museu múltiplo: colonial e contemporâneo, popular e acadêmico, identitário e

desidentitário (porque também desfaz estereótipos de identidade no processo de pesquisa

e comunicação), enfim, um museu dos seridoenses para coletivamente construírem e

imaginarem seridós musealisados. 

  Preparados e preparadas para percorrem os roteiros temáticos? Vamos embarcar

nesses percursos de conhecimento!
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   Para abrir o eixo dos Saberes e Fazeres, vamos percorrer o roteiro dos doces, doceiras e

doceiros. Assim como nos próximos roteiros, partiremos de uma peça do Museu do Seridó e, na

sequência, vamos percorrer três cidades que, de alguma forma, apresentam sujeitos, lugares

e/ou objetos que contribuem para analisar a importância do tema do roteiro para a região do

Seridó.

   A escolha pelo tema da produção doceira se dá pela importância da cana-de-açúcar e dos

produtos dela derivados para a história seridoense. Conforme destacam Joelma Tito da Silva e

José Antônio Soares de Araújo (2004), a pecuária foi uma das primeiras atividades econômicas

estabelecidas do sertão seridoense. A criação de gado acabou levando à produção da cana e,

consequentemente, dos seus derivados. Dentre esses derivados estão a rapadura e os melados

que, conforme veremos, foram e são utilizados como base para a produção doceira.

 Sendo assim, vamos realizar este percurso atentando não apenas para os doces em si, mas para

o seu processo de produção, os saberes que envolvem seu preparo, as pessoas que se empenham

neste processo, sua importância econômica, social e cultural para a região, etc. Muitas peças do

Museu do Seridó nos permitem pensar sobre a doçaria seridoense. Escolhemos um conjunto

delas que, de forma geral, podem ser utilizadas para instigar os alunos a refletirem. Dessa

forma, apresente a imagem das peças a seguir.

EIXO DOS SABERES E FAZERES 
ROTEIRO 1 - DOCES, DOCEIRAS E DOCEIROS

APRESENTAÇÃO

2

Imagem 1 - Formas de doce

Fonte: Museu do Seridó, peças nº 131 a 137

Os roteiros que compõem este eixo contaram com a colaboração e revisão de Maristela Pereira de Araújo

(Professora da Educação Básica de Caicó e Jucurutu) e Raio de Luar Paulino (Graduando em

Turismo/FELCS).
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  Para iniciar a atividade, você pode projetar ou exibir a imagem sem título. Após os alunos

observarem as peças por alguns instantes, faça alguns questionamentos. Em que consistem essas

peças expostas no museu? De que materiais elas foram feitas? Qual o uso a elas atribuído antes

de serem musealizadas? Por que elas foram guardadas? O que elas representam dentro da
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narrativa do museu? 

  Após as reflexões suscitadas, apresente e discuta algumas das informações referentes à 

imagem: as peças salvaguardadas no museu consistem em um conjunto formado por espátulas para 

mexer doce, espátulas para mexer chouriço e formas para a fabricação de rapaduras. Todas as 

peças foram confeccionadas em madeira, possuem tamanhos e formatos diferentes e apresentam 

marcas de uso.

  Questione as alunas e os alunos a respeito do conhecimento sobre a prática doceira na sua 

cidade, no seu bairro ou família. Já provaram alguns dos doces regionais? Conhecem pessoas que 

dominam o ofício da doçaria? Conhecem receitas típicas, de importância para a região do Seridó?

   Após estas apresentações iniciais, convidamos você e a turma para percorrerem o roteiro 

dos doces, doceiras e doceiros. Ao longo deste percurso, faremos três paradas: na primeira, 

vamos conhecer a produção de rapadura em Timbaúba dos Batistas, especialmente a partir da 

Fazenda Tapuia. Após conhecer a produção da rapadura e de alguns derivados da cana, iremos 

explorar a produção de chouriço, especialmente na cidade de Carnaúba dos Batistas. Para 

finalizar nosso roteiro, a última parada será na cidade de Caicó, na qual iremos conhecer um 

pouco mais do filhós com mel, bem como sobre os eventos que reúnem diferentes pessoas 

para comercializar, comprar, experimentar e divulgar os doces regionais.

   Depois de realizar o percurso do roteiro, teremos um momento de reflexão, a partir de 

uma atividade de Educação Patrimonial. Fique atento ao percurso, faça suas anotações e 

descubra um pouco mais sobre os doces do Seridó.

3

De forma geral, estes questionamentos poderão ser adaptados de acordo com as necessidades de cada

professora ou professor. Não se limite a eles, provocando outras reflexões que julgar importante. Além

disso, esses serão os questionamentos das análises das peças que abrem cada roteiro. Para evitar

repetição, não iremos apresenta-los em todas as apresentações dos percursos. Dessa forma, sempre que

achar necessário, retorne à esta página e relembre as perguntas.



Acompanhando o feijão, a farinha, o queijo e a 

batata, acalentando a fome, viva em momentos de 

seca e de fartura, a rapadura esteve sempre 

presente na mesa do homem simples e abastado do 

Seridó. Quando transportada era do homem 

errante de longínquos campos iguaria desejada. Do 

corpo fino da cana era extraído o doce néctar, 

motivo de alegrias dos homens e mulheres 

seridoenses e que ainda continua presente na vida 

cotidiana de um povo forte, porém doce (SILVA; 

ARAÚJO, 2004, p. 13).

   No período entre os séculos XIX e XX, a 

localidade de Timbaúba dos Batistas teve 

destaque no cultivo da cana. Alguns 

fragmentos deste cultivo e da produção de 

rapadura podem ser observados na Fazenda 

Tapuia. De acordo com Nathália Maria 

Montenegro Diniz (2008), essa fazenda conta 

com uma casa erguida sobre alicerce de pedra, 

contando com paiol e dois compartimentos. Em 

2008, o local apresentava um bom estado de 

conservação, permitindo identificar elementos 

do engenho de rapadura. Vamos conhecer um 

pouco do local? 

   A produção da cana-de-açúcar marca a

história do Nordeste, sobretudo nas regiões

dos atuais estados de Pernambuco e Bahia. No

Rio Grande do Norte, embora a pecuária tenha

sido uma das atividades econômicas

predominantes, a cana e os seus derivados

deixaram marcas que perpassam os séculos de

produção (SILVA; ARAÚJO, 2004).

    Dentre os derivados da cana, destaca-se a

produção de rapaduras e dos diferentes

melados. Esta produção está atrelada às

atividades do engenho, ocupando um espaço

específico. Dessa forma, podemos afirmar que

muitos sujeitos escravizados dedicaram suas

vidas ao trabalho pesado, seja na plantação,

manutenção e colheita da cana ou, na produção

dos caldos quentes utilizados na fabricação de

diferentes produtos. Devido ao trabalho

constante com os caldos, é possível que alguns

dos sujeitos escravizados foram

aperfeiçoando-se, como os caixeadores.

    No processo de produção, a calda quente

era disposta nas formas e, na sequência,

colocadas para secar. Depois de seco, o doce

poderia ser consumido ou armazenado, sendo

que o armazenamento da rapadura era feito

em tábuas afastadas da parede. Ao longo dos

anos, a rapadura foi adquirindo importância

para Seridó, sendo que:

Ver Fazenda Tapuia (p. 17-18) 

PRIMEIRA PARADA: TIMBAÚBA DOS BATISTAS – FAZENDA 
TAPUIA E A PRODUÇÃO DE RAPADURA
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   Apresente as imagens da Fazenda Tapuia

para as alunas e os alunos, propondo

questionamentos acerca do espaço físico

apresentado nas imagens, sua relação com a

produção de rapadura, situação de

preservação e usos que esse espaço pode

adquirir na atualidade.

    Apesar do açúcar produzido e utilizado nos

engenhos e fazendas, as relações de trabalho

que se estabeleciam não eram assim doces.

Aproveite para refletir acerca das relações de

trabalho que se estabeleciam nos engenhos e

na produção do açúcar, tensionando o uso da

mão-de-obra escrava: quais as condições de

trabalho dos escravizados e escravizadas 

que trabalharam na produção do açúcar?

Quem produzia, teria acesso ao açúcar e seus

derivados? Como estes homens e mulheres

são apresentados nas narrativas de memória e

identidade do Seridó?

   As rapaduras e os melados poderiam ser

utilizados tanto para o consumo imediato ou,

como ingredientes para diferentes doces, os

quais foram produzidos e saboreados pelos

seridoenses. Dentre estes doces, destaca-se

um que possui importância significativa para a

memória e identidade seridoense: o chouriço. 

Na próxima parada, vamos conhecer um pouco

mais sobre essa iguaria, sua produção e

importância para a região.
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SEGUNDA PARADA: CARNAÚBA DOS DANTAS – PRODUÇÃO 
DO CHOURIÇO

  Dentre as peças apresentadas no início do

roteiro, estão os mexedores de chouriço.

Questione seus alunos acerca deste doce:

conhecem o chouriço? Sabem como funciona o

processo de produção? Quem são os sujeitos

envolvidos? É possível observar relações de

gênero articuladas à fabricação do doce?

  O chouriço é uma combinação culinária de

sangue e banha de porco, farinha de mandioca,

especiarias (canela, erva-doce, cravo, pimenta

do reino e gengibre) e água. De acordo com

Maria da Paz Medeiros Dantas, Maria Isabel

Dantas e Helder Alexandre Medeiros de

Macedo (2005), o preparo do chouriço é uma

prática recorrente em quase toda a região do

Seridó, com especial destaque para o

município de Carnaúba dos Dantas. A prática

do chouriço remonta ao princípio da

colonização da região do Seridó, quando a

sociedade era organizada, basicamente, em

torno na trilogia gado, algodão e agricultura

de subsistência

  A produção deste doce está atrelada a

outra prática difundida em alguns municípios

da região do Seridó: a criação de porcos.

Este animal está dentre aqueles trazidos

por portugueses e luso-brasileiros que

colonizaram a região, como os gados, porcos,

cavalos e galinhas. Assim como aconteceu na

Europa, também no Brasil o porco

desempenha um papel central na economia

agropecuária, sendo sua carne, sangue e

vísceras utilizadas no preparo dos mais

variados pratos, como as carnes assadas,

banha, linguiças e, neste caso, o chouriço.

  No município de Carnaúba dos Dantas, 

historicamente, a atividade de criação 

doméstica de porcos esteve presente tanto no 

campo quanto na cidade. Além disso, observa-

se que, em muitos casos, esta é uma prática 

atribuída às mulheres, chegando a garantir a 

sobrevivência de muitas pessoas. Assim como a 

criação dos porcos, a fabricação do chouriço 

também é considerada uma atividade 

majoritariamente feminina, com algumas 

tarefas feitas por homens, desde que 

supervisionados por senhoras experientes.

   De forma geral, a produção do chouriço 

envolve um conjunto de outros processos que, 

têm início com o engorde do porco e seu 

posterior abatimento (o processo de engorda 

está bastante ligado à produção de queijo de 

coalho e manteiga, pois o soro era uma parte 

importante de sua alimentação). É na sangria 

que acontece a separação do sangue da carne, 

sendo aquele utilizado para a produção do 

chouriço. A preparação do doce, geralmente 

supervisionada por senhoras experientes, 

envolve quase todos os integrantes da família, 

vizinhos e amigos. A chouriçada é o momento 

de preparo do chouriço e, também, de 

convivência. A produção do doce pode envolver 

dias, culminando, no final, com um encontro no 

qual se serve carne de porco e o doce. A 

feitura do doce em si requer sabedoria e 

paciência, uma vez que seu cozimento é lento e 

gradual, sendo todos os ingredientes 

cuidadosamente dosados.
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  Na imagem a seguir, podemos observar a

reunião de uma família de Carnaúba dos Dantas

na produção do doce. Analise a imagem com

suas alunas e alunos:

Essas particularidades refletem, ainda, nos

tipos de utensílios (tachos, espátulas,

colheres) e nas formas de comercializar (rifas,

por exemplo) o chouriço. Aproveite para

destacar a importância da preservação das

receitas e das práticas específicas,

contribuindo para uma visão mais plural dessa

iguaria.

     Muitas das feitoras de chouriço, nasceram,

moraram ou ainda habitam a região rural. As

marcas de muitas mestras do chouriço ainda

marcam o imaginário da população carnaubense,

sejam pelas suas receitas, pelos seu modos

específicos de preparo do doce, etc. Vamos

conhecer algumas dessas mulheres que

dominam a prática de fabricação do Chouriço

em Carnaúba dos Dantas?
Fonte: Arquivo pessoal de Maria Eduarda do

Nascimento Azevedo e de Raimundo Nonato de

Azevedo 

Imagem 2 - Seu Tota Azevedo e os filhos, no preparo do

chouriço, em Carnaúba dos Dantas/RN .

4

4
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Ver doceiras

   Em que momento do preparo do doce seu

Tota se encontra? Quais os instrumentos

relativos ao preparo do doce são observados

na imagem? Como as demais pessoas se

distribuem no espaço?

  Destaque com a turma que, em algumas

receitas, observa-se a presença de algumas

especiarias, as quais podem tornar o prepar o

do doce caro para algumas famílias. Além

disso, as receitas podem variar em relação às

formas de medir, por exemplo, ao invés de

informar o peso necessário de rapaduras,

informam uma quantidade, o que é menos

exato considerando o tamanho e peso

individual de

cada uma.

   Selecione as doceiras de Carnaúba dos

Dantas e apresente as imagens destas mestras

do Chouriço para os alunos e alunas. Instigue-os

a buscar saber mais sobre elas: quem são?

Quais suas receitas? Como produzem o doce?

Investigue se na sua cidade existem pontos de

venda do chouriço. Depois destas reflexões,

vamos para nossa terceira parada do roteiro

dos doces, doceiras e doceiros?

 A imagem não possui data. Porém, sua proprietária informe que possivelmente tenha sido tirada no final dos anos 

1990.

Dentre elas, estão: Angelita Dantas, Angelita Dantas Filha, Maria Santos e Terezinha Dantas Silva5

5

http://docesdoserido.com.br/Doceiras.html


    Depois de explorar a produção da rapadura

e do chouriço, vamos nos dirigir para nossa

terceira parada, na cidade de Caicó, na qual

vamos aprender um pouco mais sobre o filhós

com mel. Conforme aponta Juliana Taline

Gomes Dantas (2019), dentre a vasta tipologia

da gastronomia, destaca-se a confeitaria,

entendida como segmento que se baseia na

produção e decoração de pratos doces, como

bolos, sobremesas e tortas.

   É neste segmento que podemos situar o

filhós com mel. Assim como no caso da

produção do chouriço, apesar de observadas

algumas exceções, a produção deste doce

também é considerada uma prática

majoritariamente feminina. Observa-se que

as receitas e os processos da produção

tendem a ser controlados pelas mulheres, as

quais contam com a participação masculina em

momentos específicos, como para atividades

que requeiram esforço físico e para mexer os

grandes tachos . Mas em que consiste esse

doce?

O doce [filhós com mel] é feito com farinha de 

trigo, podendo ser substituído por fécula de 

milho, batata doce ou macaxeira, é frito em 

formato de bolinhas moldadas a mão e comidas 

com mel de rapadura. É muito famosa 

principalmente em Caicó, onde nas festas 

principais do local, como o carnaval e nas festas 

sócio-religiosa, como o da padroeira do município 

Sant’Ana, é presença garantida [sic] (DANTAS, 

2019, p. 11).

     Assim como no caso do chouriço, observamos

mais um doce que, em seu preparo, conta com o

uso de derivados da rapadura. A presença deste

elemento aponta para a permanência de práticas

e produtos característicos do período colonial e,

que atravessaram os séculos, adquirindo

importância para a região do Seridó.

TERCEIRA PARADA: CAICÓ – FILHÓS COM MEL
 

Imagem 3 – Produção de Filhós

Imagem 4 – Produção de Filhós

Fonte: Nathália de Lucena Freitas

Fonte: Nathália de Lucena Freitas
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Podemos, mais uma vez, questionar os alunos e as alunas a respeito destas construções de gênero: o que faz que a

prática doceira seja considerada uma atividade feminina? Como estas concepções estão atreladas a papéis de

gênero socialmente construídos? Explore estes questionamentos, articulando-os ao roteiro percorrido.

6

6



    A importância dos doces em geral e, do

filhós com mel em específico, pode ser

observada a partir da promoção do “1º

Encontro das doceiras do Seridó”, realizado

nos dias 27 e 28 de setembro do ano de

2019, no município de Caicó, em frente à

igreja Matriz de Sant’Ana, na Praça

Monsenhor Walfredo Gurgel (DANTAS,

2019).

     Em pesquisa realizada neste evento, Juliana

Dantas (2019) entrevistou alguns dos doceiros

e doceiras que estavam no evento, identificando

que, dentre os principais doces produzidos

estavam os doces de tacho (doce de leite, doce

de leite com frutas, doce de frutas), Caju-

Ameixa, chouriço e os filhóses. Além disso, ao

entrevistar os participantes do evento, a

pesquisadora constatou que, dentre os doces

mais presentes nas suas memórias estavam o

chouriço, doce de leite, os filhós, doces de

frutas e doces secos ,

   Além deste evento, a cidade de Caicó

também conta com algumas mestras e alguns

mestres da doçaria tradicional, as quais

possuem suas receitas e segredos para a

produção do filhós:

  Instigue os alunos e as alunas a

pesquisarem mais sobre esses doceiros e

doceiras, bem como sobre o 1º Encontro das

doceiras do Seridó. Provoque-os a pensar a

respeito da importância destes sujeitos

para a memória e a identidade regional, bem

como para o movimento das atividades

econômicas. Depois de explorar a produção

de três doces e percorrer três municípios

diferentes da região do Seridó, vamos

refletir sobre este roteiro?

Embora não contemplado na pesquisa citada, é importante destacar que a cidade de Caicó conta com feitores de

licores, derivados tanto da cana de açúcar quanto de outros ingredientes tradicionais.. 

Ver Joaquim Araújo

Ver Matilde de Andrade

Ver Euza Monteiro de Araújo e

Eldy Monteiro de Araújo

Ver Iracema de Araújo Santos
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7

7

http://docesdoserido.com.br/DoceiraBiografia.html#Joaquim%20Ara%C3%BAjo
http://docesdoserido.com.br/DoceiraBiografia.html#Matilde%20de%20Andrade
http://docesdoserido.com.br/DoceiraBiografia.html#Euza%20e%20Eldy
http://docesdoserido.com.br/DoceiraBiografia.html#Iracema%20de%20Ara%C3%BAjo
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VAMOS REFLETIR?
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: DOCES, DOCEIRAS E

DOCEIROS

  Conforme destacamos anteriormente, a Educação Patrimonial é entendida como a

metodologia para o ensino que está centrada nos bens culturais, tomando-os como ponto de

partida para o desenvolvimento da tarefa pedagógica. Além disso, entendemos que a

realização de atividades de Educação patrimonial contam com quatro etapas básicas, sendo

elas: observação, registro, exploração e apropriação (GRUNBERG, 2000). De forma geral,

são estes os pressupostos que irão direcionar esta e as próximas atividades práticas

propostas.

 Observação

    Para iniciar a atividade, apresente o Museu Virtual Doces do Seridó para a turma. O site

do museu é: Museu  Virtual Doces do Seridó

Inicialmente, solicite que explorem o site, atentando para as diferentes abas e os

conteúdos oferecidos.

 Solicite que visitem as abas, que atentem para as informações disponibilizadas. Questione

aos alunos a respeito do museu: que tipo de museu é esse? Seria possível um museu virtual?

Quais suas semelhanças e diferenças em relação ao Museu do Seridó?

 Registro

    Depois deste contato inicial, no qual os alunos e as alunas puderam observar alguns dos

principais doces da região do Seridó, bem como conhecer alguns dos sujeitos envolvidos na

prática doceira, solicite que entrem na aba “Doceiras”:

A partir desta aba, solicite que, individualmente ou em grupos, as alunas e os alunos

escolham uma das doceiras ou um dos doceiros para aprofundar sua investigação. Sugira que

façam anotações a respeito das principais informações desta pessoa: quem é ela? De qual

cidade do Seridó? Qual sua especialidade doceira? Quais suas principais receitas? Destaque

a possibilidade de uso de outros sites para buscar informações sobre esses sujeitos.

    Aproveite a atividade para tensionar algumas questões de gênero e também geracionais.

Muitas mulheres produziram receitas tradicionais e desenvolveram ou desenvolvem

produtos gastronômicos para suas famílias, mas não possuem reconhecimento social. Você

conhece algum caso? Quem são essas mulheres? Com quem aprenderam seus preparos?

Vocês aprenderam ou aprendem algo com pessoas mais velhas?

http://docesdoserido.com.br/index.html
http://docesdoserido.com.br/index.html
http://docesdoserido.com.br/index.html


 Exploração

    Na sequência, solicite que os alunos e as alunas reúnam os materiais da sua pesquisa. Indique

que sistematizem as informações, a partir da construção de um banner online, no qual poderão

utilizar textos, imagens, receitas dos doceiros e doceiras, links de vídeos, etc. A proposta é que

possam apresentar para os demais colegas o que aprenderam. Instigue-os a pensar elementos

relacionados ás questões sociais e culturais da produção doceira, bem como às relações de

gênero que marcam esse ofício.

 Apropriação

   Para finalizar a atividade, organize um momento de apresentação no qual os discentes

possam expor aos colegas a respeito da personalidade estudada, bem como sua importância

para a produção doceira e para a região do Seridó. Procure articular com o roteiro realizado

e com as temáticas suscitadas ao longo do percurso.
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    O segundo roteiro do eixo dos saberes e fazeres é o eixo dos ofícios. Inicie questionando

os seus alunos: o que vocês entendem por ofícios? Saberiam dar alguns exemplos? Conhecem

algum ou alguns ofícios importantes para a história da Região do Seridó?

  Os ofícios fazem parte de um conjunto de saberes, entendidos como conhecimentos

tradicionais, que estão associados a atividades desenvolvidas por atores sociais reconhecidos

como conhecedores de técnicas específicas. Podem estar associados à produção de objetos /ou

prestação de serviços, os quais podem ter sentido prático ou ritual. Os ofícios são parte do Livro

de Registros dos Saberes, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

   A existência de ofícios específicos de alguma região perpassa m a memória dos diferentes

grupos sociais, contribuindo para a construção de uma identidade regional. Pergunte se as alunas

e os alunos saberiam listar saberes relacionados à região do Seridó e de seus habitantes. Na

sequência, convide-os para explorarem o Museu do Seridó e, apresente a seguinte peça do

acervo:

    Analise com os alunos o objeto da imagem, atentando para sua materialidade (matéria-prima,

cor, tamanho, formato) e seus usos. O cachimbo, da marca “Ena Brezo” encontra-se

salvaguardado no Museu do Seridó. Embora este seja um cachimbo de marca, identificaremos

que, dentre os ofícios característicos da Região do Seridó, está o das cachimbeiras e dos

cachimbeiros.

   Desta forma, nosso roteiro dos ofícios vai contar com três paradas em diferentes cidades

seridoenses. Após “sairmos” do Museu, nossa primeira parada será na cidade de São Vicente, na

qual iremos conhecer o seu museu e um ofício importante para a cidade: o das cachimbeiras e

cachimbeiros.

Imagem 5 - Cachimbo

Fonte: Museu do Seridó, peça nº 126

ROTEIRO 2 – OFÍCIOS 
APRESENTAÇÃO

28



   Na sequência, o roteiro dos ofícios conta com uma parada na cidade de Cruzeta. A

importância das rezadeiras para este município fez com que este ofício tenha sido aprovado

como patrimônio cultural pela sua Câmera de Vereadores. Sendo assim, iremos conhecer um

pouco mais sobre as práticas de reza e cura, bem como conhecer algumas das personalidades

que marcam a memória da cidade.

    A terceira parada será na cidade de Currais Novos, na qual poderemos conhecer o ofício

de ferreiro e a prática de marcar gado com ferro quente. Ao longo do percurso de Currais

Novos, iremos conhecer um pouco mais sobre quais as atividades desenvolvidas por

ferreiros, quais os instrumentos utilizados no seu trabalho e qual a sua importância na

confecção de peças específicas.

    Após concluir o roteiro, aproveite para retomar e sistematizar os conhecimentos cosntruídos

ao longo do percurso. Dessa forma, realize a atividade de Educação Patrimonial “Os ofícios do

Seridó”. 

29



PRIMEIRA PARADA: SÃO VICENTE – REDE MUSEU HISTÓRICO 
DE SÃO VICENTE E O OFÍCIO DE CACHIMBEIRAS E 

CACHIMBEIROS
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  Contando com aproximadamente 7 mil

habitantes, o município de São Vicente,

localizado na Região do Seridó, é culturalmente

rico, possuindo com uma diversidade de bens

culturais: festa do padroeiro, musicalidade de

orquestras, sabores das queijeiras e doceiras e

os importantes ofícios de rezadeiras e

cachimbeiras, dentre outros. É para esta

riqueza cultural que voltam-se as atividades de

salvaguarda da Rede Museu Histórico de São

Vicente (MINISTÉRIO, 2021).

Imagem 6 - Museu Histórico de São Vicente

Fonte: Acervo do Museu, 2021.

   Visando preservar referenciais culturais e

artísticos do município de São Vicente, este

museu procura servir à vida, articulando a

tríade escola – cidade – museu. Ao voltar-se

para a vida, o museu histórico tornou-se um

espaço de reconhecimento e valorização dos

moradores do município, contribuindo para a

manutenção de sua história, cultura e artes,

através de ações de salvaguarda, pesquisa e

exposições. Além disso, o conjunto de

atividades realizadas pelo museu contribui

para a promoção da educação e para a

valorização do patrimônio cultural do

município e do Seridó.

    Segundo Rafaela Cláudia dos Santos (2021),

foi realizado um inventário participativo a

partir de três eixos: Setor Urbano; Setor Rural

e; Serra de Sant’Ana. Desse inventario,

resultaram mais de 100 bens culturais

catalogados. Dentre estes bens, encontram-se

lugares e edificações, formas de expressão,

celebrações e os ofícios e os modos de fazer.

    A riqueza do inventário demonstrou que e o

prédio do museu não seria suficiente para

abrigar a riqueza cultural da cidade de São

Vicente, sendo necessário extrapolar as suas

paredes. Sendo assim, o museu valoriza a

comunidade e suas referências, tendo um forte

referencial turístico. Nesta lógica, o museu

possui um acervo vivo, composto por pessoas,

lugares e espaços (MINISTÉRIO, 2021).

 Um dos ofícios salvaguardados pelo museu é

o das cachimbeiras. Questione seus alunos e

alunas a respeito desse ofício. Após ouvir as

respostas, solicite que assistam ao vídeo “A

história de Dona Elvira cachimbeira se mistura

às origens de São Vicente/RN”, disponível em:

Assistir vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=_pdWUbV-NEk.
https://www.youtube.com/watch?v=_pdWUbV-NEk.
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  O ofício de cachimbeira consiste na

produção de cachimbos, como aquele exposto

no Museu do Seridó. Para produzir a peça,

utiliza-se um pedaço de madeira, o qual é

trabalhado com diferentes ferramentas, como

serra, lixa, lima, entre outros instrumentos.

Depois de confeccionada, a peça é coberta

com verniz, para dar brilho.

      A partir do depoimento de Dona Elvira, é

possível observar que este ofício passou de

uma geração para outra, sendo herdado de

seu pai. Convide as alunas e os alunos a

refletirem sobre o vídeo de Dona Elvira e, na

sequência, partiremos para a segunda parada,

para conhecer outro oficio: o das rezadeiras.



  Depois de percorrer o Município de São

Vicente em busca das cachimbeiras e

cachimbeiros seridoenses, vamos nos dirigir

para Cruzeta, município no qual encontraremos

outro ofício de significativa importância para a

região do Seridó: o das rezadeiras.

  Segundo Francimário Vito dos Santos

(2009), o fício de rezadeira é considerado

patrimônio imaterial, se inserido dentro das

discussões de Inventários realizados pelo

IPHAN. No caso do município de Cruzeta, a

importância destas mulheres para a cultura

regional fez com que o ofício fosse aprovado

como patrimônio cultural do município pela

Câmera de Vereadores. Mas em que consiste

este ofício? Esta pode ser uma boa

interrogação para aproximar alunas e alunos

da discussão.

   O ofício de rezadeira abrange um conjunto

de rituais de cura, processos de aprendizagem

destes rituais, rezas, conhecimento de tipos

de doenças, entre outros elementos. Também

chamadas de benzedeiras, essas mulheres

evocam conhecimentos do catolicismo popular,

visando estabelecer o equilíbrio físico e

espiritual das pessoas que recorrem a elas,

pedindo ajuda. 

  Esse ofício é majoritariamente feminino,

embora seja possível observar alguns homens

que realizam benzimentos, sendo chamados de

curadores. No caso de Cruzeta, Santos (2007)

identificou o predomínio de mulheres, com

idades entre 49 e 87 anos. Para compor o

ritual de cura, as rezadeiras de Cruzeta

utilizam diversos elementos acessórios, como

ramos verdes, gestos em cruz feitos com a

mão direita, agulhas, linhas, panos e rezas.

  Os rituais de cura são destinados ao

tratamento e cura de diversas doenças,

chamadas doenças de rezadeiras, sendo elas:

olhado; vento caído ou ventre virado; espinhela

caída; carne triada; isipa, fogo selvagem e mal-

de-monte; cobreiro, entre outras. Os

benzimentos e rezas destinados a estas

doenças podem ocorrer tanto na presença do

enfermo ou à distância, desde que alguém

chame pelo nome da pessoa.

 Outro elemento importante de ser

destacado é que, ao se observar as práticas

das rezadeiras, é possível identificar um

certo tipo de especialização, através dos

quais tendem a se aperfeiçoar. Esta

especialização pode ser observada tantos nas

práticas quanto nos diversos utensílios

utilizados nas rezas. 

  Além de rezar pessoas, essas mulheres

rezam também animais e objetos. As práticas

de reza identificadas em Cruzeta apresentam

elementos do catolicismo popular, bem como

influência das rezadeiras portuguesas,

conforme observou Santos (2007; 2009).

Além disso, algumas das rezadeiras se

consideram evangélicas, juremeiras ou

adeptas de outras religiões. Esses elementos

do sincretismo religioso podem ser

explorados com a turma durante a visita,

contribuindo para o respeito as diferentes

religiões e para a promoção de uma sociedade

mais justa.

SEGUNDA PARADA: CRUZETA – REZADEIRAS
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Rezadeira Dona Gilberta (SANTOS, 2007, 

p. 102)

Rezadeira Dona Santa (SANTOS, p. 122)

Rezadeira Barica (SANTOS, p. 120)

Rezadeira Rita de Ramim (SANTOS, p. 141)
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  Questione se as suas alunas e alunos

conhecem alguma rezadeira ou curador.

Procure discutir sobre a importância deste

ofício para a região do Seridó, bem como da

importância em respeitá-lo e valorizá-lo. Na

sequência, apresente algumas das

personalidades de Cruzeta que praticam este

ofício:

Ver rezadeiras de Cruzeta

      Sugira que as alunas e os alunos pesquisem

mais sobre essas personalidades e outras

rezadeiras da região. Além disso, essas

práticas contribuem para pensar e discutir

questões de gênero com as alunas e alunas,

uma vez que, observa-se uma tendência em

relacionar as mulheres às atividades voltadas

para o cuidado, para a saúde. Aproveite e

proponha reflexões sobre os papéis de gênero

na sociedade.

   Para finalizar o roteiro, faremos uma

parada na cidade de Currais Novos, na qual

iremos conhecer um terceiro ofício. Vamos lá?

https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/12291/1/Of%C3%ADcioRezadeirasEstudo_Santos_2007.pdf


TERCEIRA PARADA: CURRAIS NOVOS – FERREIROS
   A terceira parada do roteiro dos ofícios

será na cidade de Currais Novos, na qual

iremos conhecer um pouco mais sobre o

ofício de ferreiro. De acordo com Josetônio

dos Santos Fernandes (2004), essa é uma

profissão muito antiga, sendo possível que os

primeiros ferreiros tenham chegado junto

com os primeiros criadores de gado na

região. Apesar de muitos dos utensílios

necessários no cotidiano serem de madeira, a

profissão era requisitada, sendo necessária

para a produção de objetos específicos.

  De acordo com Adriana Machado Dias

(2018), o ofício de ferreiro tem forte

influência africana, sendo que, em algumas

sociedades do continente africano, a atividade

de ferreiro é comparada à magia, o que dá esse

profissional prestígio, ao mesmo tempo em que

é temido. Na perspectiva da autora, a tradição

da metalurgia no Brasil recebeu significativa

contribuição dos escravizados de origem

banto, dentre os quais encontravam-se

sujeitos especializados na produção de ferro

para engenho, agricultura e ofícios artesanais.

    Considerando a antiguidade dessa profissão,

não apenas no Brasil, é possível que ela tenha

um caráter hereditário, passando de pai para

filhos ou, entre mestres e aprendizes. Mas em

que consiste o ofício de ferreiro? Instigue as

alunas e os alunos a refletirem a respeito,

destacando se conhecem alguém que domina

essa prática, se sabem o que faz um ferreiro.

  Os ferreiros trabalham com o ferro,

matéria prima para a produção de diferentes

objetos, empregados em diversas atividades.

Na região do Seridó, os ferreiros

destacavam-se por produzir foices, ferros

de marcar gado, machados, facas e outras

ferramentas, além de armas, espadas e até

brinquedos. Neste processo de produção, o

ferreiro trabalha com a chama do fogo em

altas temperaturas, bem como com água fria

para esfriar as peças.

    Além do ferro e da água, diversos outros

instrumentos fazem parte do trabalho dos

ferreiros. Alguns destes objetos podem ser

encontrados em museus, não apenas do

Seridó. O Museu de Cultura Sertaneja,

localizado no município de Pau dos Ferros, por

exemplo, traz em seu acervo um fole de

ferreiros.

Imagem 7 – Fole de ferreiros

Fonte: Foto feita por Jarmeson Vidal. Pertence ao

acervo do Museu de Cultura Sertaneja da UERN -

Campus de Pau dos Ferros

Facebook, Acervo do Museu de Cultura Sertaneja

(2020)
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  Apresente esta imagem para os alunos e

alunas, perguntando se conhecem o objeto e

seu uso. O fole de ferreiro ou fole de forja é

uma ferramenta feita de uma sanfona de pele

de animal entre dois pedaços de madeira com

cabo que, quando aproximadas, expulsam o ar

para fora da sanfona. Esse fole é utilizado

para atiçar o fogo durante o trabalho de

forjar o metal.

   Dentre os municípios seridoenses, Currais

Novos é um dos que conserva significativa

documentação sobre o ofício de ferreiros,

especialmente sobre a prática da marca de

ferro no gado. Assim como as prefeituras de

Caicó, São João do Sabugi, São José do Seridó

e Carnaúba dos Dantas, a prefeitura de

Currais salvaguarda registros de legislação

referente a essa prática, podendo ser um

espaço para o conhecimento destas atividades.

    Segundo Maria José Medeiros Araújo, Vania

Maria de Medeiros e Helder Alexandre

Medeiros de Macedo (2006), o hábito de

marcar o gado com ferro incandescente,

visando identificar o proprietário e sua família,

pode ser entendido como uma prática cultural

da população seridoense. Dessa forma,

podemos aferir que, para que essa prática

ocorresse, deveria ser precedida pela

confecção dos ferros, realizada pelos

ferreiros. A importância da prática de marcar

gado pode ser observada pela legislação a ela

relacionada, bem como pelas particularidades

da marca de cada município. A genealogia

dessas marcas é evidenciada em algumas

imagens, como nas do texto a seguir:

Couro marcado a ferro e fogo: cotidiano e

vivência da marca de ferrar gado no Seridó

(p. 138) 

     O que significa a letra “S” e as diferentes

formas como aparece nas marcas? Qual o

significado dos detalhes? Ao que se referem

essas datas? Esses são questionamentos que o

aluno poderá ser instigado a procurar

responder.

ver texto
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  Inicie a atividade retomando os ofícios apresentados ao longo do roteiro. Na sequência,

solicite que as e os estudantes façam um levantamento dos ofícios que acreditam serem

importantes para sua cidade ou região. Solicite que perguntem para as pessoas com quem

moram, que consultem a internet, etc. Na sequência, apresente as seguintes peças do acervo do

Museu do Seridó:

   Ao longo do roteiro dos ofícios, percorrendo as cidades de São Vicente, Cruzeta e Currais

Novos, pudemos conhecer três ofícios característicos da região do Seridó, respectivamente os

das cachimbeiras e cachimbeiros, rezadeiras e o de ferreiros. Essas são apenas algumas das

práticas típicas do Seridó, dentre as quais encontram-se ainda ceramistas, parteiras,

bordadeiras, lavadeiras de roupas, passadeiras, entre outras. Para aprofundar a temática,

proponha para as alunas e alunos a atividade de Educação Patrimonial “Os ofícios do Seridó”.

Imagem 8 - Pano bordado

Imagem 9 - Ferro de marcar gado

Fonte: Museu do Seridó, peças nº 71

Fonte: Museu do Seridó, peças nº 542

Imagem 11 – Objeto de barro

Fonte: Museu do Seridó, peças nº 54

Fonte: Museu do Seridó, peças nº 23

Imagem 10 – Imagem sacra em Madeira

Observação

VAMOS REFLETIR?
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: OS OFÍCIOS DO 

SERIDÓ
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 Apropriação

   Para finalizar a atividade, organize um momento de apresentação no qual os alunos e as

alunas possam expor aos colegas a respeito da peça musealizada investigada, bem como sua

relação com os ofícios do Seridó. Procure articular com o roteiro realizado e com as

temáticas suscitadas ao longo do percurso. 

   Solicite que os alunos observem as imagens. Instigue-os a pensar a respeito do que seriam

esses objetos, seu uso e possíveis relações com os ofícios pesquisados.

 Registro

  Depois deste contato proporcionado pela pesquisa e pela observação dos objetos

musealizados, solicite que seja feito o registro, de modo físico (cadernos, folhas, cartolina,

etc.) ou virtual (computador, celular, etc.) das respostas às seguintes questões: o que é esse

objeto? Qual o seu uso antes de ser musealizado? De que material ele foi confeccionado? Você

possui ou conhece algum desses objetos? Estão relacionados a algum ofício?

 Exploração

    Na sequência, solicite que os alunos e as alunas reúnam os materiais da sua pesquisa sobre

os ofícios com as respostas às questões sobre os objetos musealizados. Indique que

escolham um dos objetos e aprofundem sua pesquisa, relacionando-os aos ofícios de

bordadeira, ferreiro, confecção de santo em madeira ou de ceramista. A proposta é que

possam apresentar para os demais colegas o que aprenderam. Assim, como para o roteiro dos

doces, doceiras e doceiros, é possível tensionar elementos relacionados às questões sociais

e culturais dos ofícios, bem como às relações de gênero que marcam cada um deles. Porque a

prática de rezadeira é vista como feminina e a de ferreiros como masculina? É possível

traçar relações com a história do país?
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Imagem 12 - Sant’Ana

Fonte: Museu do Seridó, peça nº 70

Os roteiros que compõem este eixo contaram com a colaboração e revisão de Luiz Eduardo do Nascimento 

Neto (UERN) e Maria Cecília Albino de Azevedo (Curso de História/CERES - Museu do Seridó).

   Após os alunos observarem a peça escolhida para a realização do roteiro, faça alguns

questionamentos. Conhecem peças semelhantes? Onde elas estão localizadas? 

    Após percorrermos os roteiros do eixo dos Saberes e Fazeres, vamos agora percorrer os

roteiros do eixo das celebrações. Para dar início, vamos realizar o percurso das Festas

Religiosas, passando por três municípios seridoenses e, aprendendo um pouco sobre os festejos

de cada um deles.

   A escolha do tema das Festas Religiosas se dá pela importância destes eventos para a

região. Segundo Julie A Cavignac, Muirakytan K. de Macedo, Paula Sônia de Brito e Maria

Isabel Dantas (2010), uma destas festas locais, a de Sant’Ana, realizada no município de

Caicó, pode ser entendida como um dos eventos mais significativos, responsável pela

aglutinação da memória e produção de uma identidade regional.

   A importância da religiosidade católica e das festas de padroeiras e padroeiros para a

região, podem ser identificadas no acervo do Museu do Seridó. Diversas imagens sacras estão

salvaguardadas do Museu, dentre elas de Jesus Cristo, Maria, Anjos e Sant’Ana. Após

conhecer o Museu e seu acervo, vamos selecionar uma destas peças sacras para darmos início

aos nossos roteiros:

EIXO DAS CELEBRAÇÕES 
ROTEIRO 1 – FESTAS RELIGIOSAS

APRESENTAÇÃO
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Para saber mais sobre a artista, ver o roteiro Mãos que Esculpem: o entalhe em madeira, no Eixo das 

Formas de Expressão.

Quem está representada nesta imagem? De que materiais ela foi feita? Qual o uso a ela

atribuído antes de ser musealizada? Por que você acredita que essa peça foi guardada? O que ela

representa dentro da narrativa do museu?

   Após as reflexões suscitadas, apresente e discuta algumas das informações referentes à

imagem: a peça consiste em uma imagem de Sant’Ana, produzida em madeira, possivelmente de

autoria de Luzia Dantas . Questione os alunos a respeito do processo de fabricação da escultura,

se foi feita de forma artesanal, se conhecem alguém que fabrique peças como essa, etc.

    Além disso, instigue os alunos a pesquisarem sobre Luzia Dantas: quem é esta artista?

Quais suas técnicas? Quais suas especialidades? Destacamos que, em um dos roteiros, essa

artista será retomada.

   Vamos conhecer um pouco mais sobre as festas religiosas do Seridó? Sairemos do museu

e, faremos nossa primeira parada na cidade de Caicó, na qual iremos conhecer um pouco

mais sobre a Festa de Sant’Ana. Nesta parada, vamos conhecer um pouco mais sobre as

diferentes atividades que compõem as festividades da padroeira de Caicó, como as

peregrinações urbanas e rurais, procissões, missas e o beija. Ao longo do roteiro das

festividades, identificaremos a importância da Festa de Sant’Ana como elemento

aglutinador para a memória e identidade seridoense.

    Nossa segunda parada será na cidade de Jardim do Seridó, na qual vamos participar das

festividades de Nossa Senhora do Rosário e São Sebastião, as quais se inserem dentro de um

contexto social e cultural mais amplo, marcado pela Irmandade dos Negros do Rosário do Seridó.

Vamos conhecer algumas das particularidades desta festa, em especial as danças que simulam um

combate ou sua preparação e, coreografam o cortejo dos reis pelas ruas e igrejas.

    A terceira e última parada do roteiro das festas religiosas se dará na cidade de São

Vicente, com a participação na festa do padroeiro São Vicente Ferrer. Nesta cidade,

acompanharemos os festejos que culminam com a festa no dia 27 de setembro, data

atribuída ao padroeiro. Conheceremos algumas das atividades da festa, como os desfiles e as

cavalgadas. Prontas e prontos para esta viagem de conhecimento?

9
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   De acordo com Cavignac, Macedo, Brito e

Dantas (2010), as festas de padroeiro

aparecem, no Seridó, como importantes

momentos de sociabilidade local e como

marcos identitários. Além do caráter

religioso, também são momentos de

rememorar a história da cidade, rever amigos

e parentes, reafirmar valores e reforçar a

identidade seridoense.

  As comemorações religiosas da Festa de

Sant’Ana, em Caicó, ocorrem anualmente,

entre o final de julho e início de agosto. Ao

rememorar os mitos de fundação do Seridó,

as narrativas evocam as dificuldades

enfrentadas no processo de evangelização que

teve início no período colonial. Dessa forma, a

festa dedicada à santa, funda-se ao mito de

origem que enaltece o povo de Caicó, sendo

capaz de gerar um sentimento de

pertencimento local fortemente consolidado.

   O calendário da festa de Sant’Ana, assim

como das demais festas, conta com diversas

atividades ao longo de sua duração. Dentre

estas atividades, destacam-se as

“Peregrinações Urbanas e Rurais”, que

precedem a festa em um mês, movimentando

muitos dos fiéis. Nas peregrinações, várias

imagens de Sant’Ana deixam a catedral e

visitam as casas dos fiéis, visando arrecadar

fundos para a realização da festa. Essas

peregrinações são marcadas por missas,

novenas, e outras atividades religiosas. As

peregrinações terminam oficialemente nas

vésperas do início de realização da festa.

Esses momentos são complementados ainda com atividades socioculturais diversas, dentre as quais destacam-se:

apresentações de artista locais e de autos teatrais, realização de exposições, almoços e jantares festivos, leilões,

festa de ex-alunos, cavalgadas, caminhadas, procissão dos motoristas, motoqueiros e ciclistas, feira de artesanato,

além de eventos privados de caráter festivos em clubes locais. Essa dinâmica de eventos sociais juntam-se aos

eventos religiosos e fornecem uma tônica festiva que diferencia-se no espaço seridoense como uma das maiores

festas religiosas do interior do estado.

Conforme aponta Luiz Eduardo do Nascimento Neto (2021), em espaço reservado depois do altar principal, a

população faz suas preces em agradecimento e doam quantias financeiras, as quais serão utilizadas para manutenção

da catedral, sendo este momento conhecido como o "Beija na Santa".

PRIMEIRA PARADA: CAICÓ – FESTA DE SANT’ANA
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  Outra atividade marcante que se insere 

dentro dos quadros da Festa é a Missa Solene, 

na qual muitos fiéis aproveitam o momento 

para pagarem suas promessas. É um espaço 

festivo, mas também de sociabilidade, de 

encontros e reencontros, nos quais laços de 

sociabilidade são criados e revistos.

 Após a preparação da imagem e sua 

ornamentação, ocorre a procissão da festa de 

Sant’Ana, a qual percorre as ruas de Caicó, 

contando com participantes das diferentes 

cidades da região do Seridó e de regiões 

vizinhas. A imagem é carregada nos braços dos 

devotos e não em carros, como geralmente 

observado em outras celebrações. Este é 

também um momento de registro, seja por 

fotografias ou pelo registro na internet, a 

partir da qual, os fiéis que não puderam 

participar, podem acompanhar os festejos. 

Observa-se que, ao longo dos últimos anos, é 

crescente o número de mídias nas quais a 

festa é transmitida.

    Ao término da procissão, quando se chega 

na Matriz, é celebrada a missa campal e, em 

seguida, a imagem retorna ao interior da 

Igreja. Neste espaço, a imagem fica 

disponível para o momento conhecido como o 

“beija”, no qual a imagem fica à disposição 

para gestos votivos, ofertas em dinheiro e, 

para a tentativa de se pegar uma das flores 

que ornam a imagem.
11
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Vamos conhecer um pouco mais das atividades que compõem a festa de Sant’Ana? Procure

imagens das festividades nos sites de busca, analisando-as com os alunos.

    Analise as imagens, instigando as alunas e os alunos a refletirem sobre as etapas da Festa à

qual elas se referem. Instigue-os a refletirem sobre as festividades relacionadas à Sant’Ana,

sua importância para a memória e identidade seridoense, bem como sobre a possibilidade de

atração de turistas para a região.

    Para finalizar o roteiro da Festa de Sant’Ana, sugira às alunas e aos alunos que assistam ao

vídeo Festa de Sant'Ana de Caicó/RN,  instigando-os a relacionarem as atividades mencionadas

no vídeo com o que aprenderam no percurso.

Assistir vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ou6yo1RPGcs


  Após percorrermos as festividades de

Sant’Ana, na cidade de Caicó, vamos conhecer

a Festa de Nossa Senhora do Rosário e São

Sebastião, realizada no município de Jardim do

Seridó. De acordo com Diego Marinho de Gois

(2016), essa festa, anualmente celebrada na

cidade de Jardim, tem seu marco inaugural no

ano de 1863. De forma geral, esta festa se

insere em um contexto social e cultural mais

amplo, marcado pela Irmandade dos Negros do

Rosário do Seridó. Questione suas alunas e

alunos a respeito dos conhecimentos prévios

sobre as Irmandades.

   Mas em que consiste as Irmandades dos

Negros do Rosário do Seridó? Muirakytan

Macêdo (2016) afirma que, a primeira

confraria do Seridó foi criada na cidade de

Caicó, então Freguesia da Gloriosa Senhora

Sant’Ana. Sua criação ocorreu no ano de 1771,

contando com a iniciativa de um grupo de

negros cativos e livres, os quais fundaram a

Irmandade do Rosário dos Homens Preto. Os

membros da irmandade passaram a acumular

recursos financeiros para a construção de um

templo próprio, que foi erigido na segunda

metade do século XVIII.

    Para além da região da atual Caicó, outras

irmandades foram sendo criadas em

diferentes municípios seridoenses, como em

Currais Novos, Acari, Serra Negra do Norte e

Jardim de Piranhas. Atualmente, encontram-se

atuantes somente as confrarias de Caicó,

Jardim do Seridó e Serra Negra do Norte

(MACÊDO, 2016). 

  Em relação à Irmandade do Rosário de

Jardim do Seridó, é possível observar

diferentes versões em relação a data de sua

criação. 

Segundo Macêdo (2016), a sua fundação é

tradicionalmente datada de 1863, sendo

considerado seu fundador Joaquim Antônio do

Nascimento. De acordo com o autor, “até a

Abolição da escravidão no Brasil, aquela

confraria foi composta pelos negros cativos e

forros da Vila de Jardim do Seridó e da

comunidade Boa Vista” (MACÊDO, 2016, p.

333-334).

Outra versão é apresentada por Gois

(2016). Para esse, o ano de 1863 marca o

início da festa de Nossa Senhora do

Rosário, e não da criação da sociedade

religiosa reconhecida pela Igreja e também

pelo Estado, que teria ocorrido apenas em

1885, quando a Assembleia Legislativa teria

aprovado o estatuto da congregação.

Indiferentemente da data exata de criação

da Irmandade, podemos afirmar que

estamos diante de uma congregação e de

uma festa centenárias, que marcaram e

marcam gerações. Aproveite para mobilizar

essas diferentes narrativas com as alunas e

alunos, discutindo o processo de escrita da

História.

    Devido a diversidade cultural e geográfica,

as festas das diversas Irmandades do

Rosário tomaram formas diferentes. No caso

específico do Seridó, observa-se que os

festejos são realizados com danças que

simulam um combate ou sua preparação e,

coreografam o cortejo dos reis pelas ruas e

igrejas. Além disso, observa-se a presença de

missas, procissões, banquetes, bailados

baseados em danças e lutas africanas,

novenários, missas e procissões, festejos

socioculturais, etc.

SEGUNDA PARADA: JARDIM DO SERIDÓ – NOSSA SENHORA 
DO ROSÁRIO E SÃO SEBASTIÃO
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    Após sugerir que as alunas e alunos assistam

ao documentário, reflita com eles: por que a

Festa de Nossa Senhora do Rosário e São

Sebastião é realizada?

    Outro elemento que diferencia as festas do

Rosário seridoenses são as datas de sua

realização. Em Jardim do Seridó a celebração

do festejo ocorre no período de 30 de

dezembro ao dia primeiro de janeiro no ano

seguinte, em Caicó acontece entre os dias 20 e

30 de outubro e a Comunidade Boa Vista dos

Negros, em Parelhas/RN festeja sua devoção

em sua própria capela entre os dias 5 e 14 de

outubro. Na Igreja matriz de Jardim do Seridó,

dedicada à Nossa Senhora da Conceição, há um

altar consagrado à Senhora do Rosário, ao qual

se devota a irmandade jardinense (MACÊDO,

2016).

    Para aprofundar seus conhecimentos sobre a

Festa de Nossa Senhora do Rosário e São

Sebastião, assista ao documentário “Histórias

de um Jardim do Seridó”.

Quais os grupos que participam das

atividades festivas? Como a festa é

representada no vídeo e quais os elementos

são apresentados no vídeo? Quem são esses

músicos e “saltadores” que aparecem na cena

selecionada da imagem supracitada? Quais

os instrumentos utilizados pelos músicos?

     Instigue os alunos e alunas a discutirem:

em tempos de racismo e preconceito como

essa festa pode ajudar no processo de

resistência e luta do povo negro no seu

espaço cotidiano? Para além das

festividades religiosas, que elementos ou

práticas sociais podem ser detectados nos

participantes da festa? Qual a importância

de uma comunidade quilombola e sua

participação no contexto festivo religioso?

    Após estas reflexões, iremos percorrer a

terceira festa religiosa selecionada para

compor nosso roteiro: Festa de São Vicente

Ferrer.      
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assistir ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Nsqp8R_Ssrg


em 05 de abril, porém, na cidade de São

Vicente, o a data reservada para o santo é o

dia 27 de setembro. Se adentrarmos no

calendário religioso, identificamos que o dia

27 de setembro é o dia dedicada a um santo

homônimo, São Vicente de Paula. O que levaria

a essas diferenças nas datas? Aproveite o

espaço para discutir com as alunas e os alunos

as marcas do catolicismo popular no Seridó e,

no Brasil.

    Ao longo do mês de setembro acontecem

as festividades dedicadas ao padroeiro, as

quais são conhecidas como festa de

setembro. Silva (2018) destaca que,

tradicionalmente, são dedicados dez dias

de programação ao santo, sendo nove dias

de missas (novenas) seguidos pela festa no

décimo dia.

    Assim como vimos nas paradas em Caicó e

em Jardim do Seridó, em São Vicente, a

festa também ocupa um lugar central no

calendário festivo e religioso da cidade,

transformando o cotidiano dos habitantes da

cidade, que torna- se palco de fervorosas

atividades. Além de homenagear o padroeiro,

a festividade configura-se também como uma

oportunidade para agradece-lo pelas graças

alcançadas. Dentre as atividades da festa,

estão o desfile e as cavalgadas, conforme

podemos observar no Blog de São Vicente:

  Nesta imagem, podemos identificar que o

santo é representado de braços abertos, com

um livro nas mãos. . É esta imagem, de tamanho

relativamente menor que as demais que é

utilizada nas peregrinações. Pelo calendário

católico oficial, o dia do santo é comemorado

   Dentre as celebrações que marcam presença

no município de São Vicente, estão as festas

juninas, os desfiles cívicos, as cavalgadas,

bandas harmônicas e, em especial, as

celebrações ao padroeiro São Vicente de

Ferrer (SANTOS, 2021). De acordo com

Sheila Ramos da Silva (2018), a devoção ao

santo pode ser observada já na construção da

primeira capela no povoado, a qual data de

1898, sendo sua construção atribuída a

iniciativa do capitão Cocó. O templo foi

dedicado a São Vicente e, tão logo foi inserida

uma imagem sua no interior da igreja. Para

além das missas, essa primeira capela era o

local para a realização de casamentos e

batizados para os habitantes da região de São

Vicente.

  Os motivos da construção da igreja são

incertos, parecendo estarem atrelados ao

caráter de cura de São Vicente. É importante

destacar que, para além da igreja, o nome do

povoado também foi dedicado a São Vicente.

Com a construção de uma segunda igreja, a

Igreja anteriormente chamada de Igreja de

São Vicente, passou a ser dedicada a São

Francisco (SILVA, 2018).

    Você conhece a imagem de São Francisco

de Ferrer? A Paróquia da Igreja Principal

apresenta uma peça que é tida como a

imagem primitiva do padroeiro. Consulte ela

na página 72 da Dissertação de Sheila

Ramos da Silva (2018).

Ver Blog de São Vicente

Ver desfile e cavalgadas

    Se quiser saber mais sobre as festividades

de São Vicente Ferrer, explore o Blog de São

Vicente, assista aos vídeos e observe as

imagens disponíveis.

TERCEIRA PARADA: SÃO VICENTE – SÃO VICENTE DE FERRER

45

Ver imagem de São Francisco de Ferrer

Primitivo

http://blogdesaovicente.com.br/videos-e-fotos-cobertura-completa-de-como-foi-a-cavalgada-missa-e-desfile-do-agricultor-na-festa-de-sao-vicente-ferrer-2017-neste-sabado-16/
http://blogdesaovicente.com.br/videos-e-fotos-cobertura-completa-de-como-foi-a-cavalgada-missa-e-desfile-do-agricultor-na-festa-de-sao-vicente-ferrer-2017-neste-sabado-16/
http://blogdesaovicente.com.br/videos-e-fotos-cobertura-completa-de-como-foi-a-cavalgada-missa-e-desfile-do-agricultor-na-festa-de-sao-vicente-ferrer-2017-neste-sabado-16/
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/26705/1/%c3%8dndiasantoalmas_Silva_2018.pdf


    Observação

   Inicie a atividade retomando as festas de religiosas, de padroeiras e padroeiros conhecidas

ao longo do roteiro. Na sequência, solicite que as e os estudantes acessem o site da exposição

Virtual “Devoções do Seridó”, disponível em:                                           . Instigue que explorem

as guias do site, atentando para os textos e imagens que compõem a exposição virtual. Procure

refletir a respeito de como se estrutura uma exposição virtual,

apontando suas particularidades.

 A partir desta aba, solicite que, individualmente ou em grupos, os alunos e alunas analisem

o módulo da exposição destinado à Sant’Ana. Inspirados nela, solicite que realizem uma

pesquisa sobre o padroeiro do município onde moram (se for Sant’Ana, provoque-os a

buscarem por mais informações).

 Registro

   Depois deste contato inicial, no qual os alunos e as alunas puderam observar alguns dos textos

e imagens que compõem a exposição, solicite que entrem na aba “Devoção à Sant’Ana”:

   Ao longo do roteiro das festas religiosas, ao percorrer as cidades de Caicó, Jardim do

Seridó e São Vicente, pudemos conhecer três festas características da região do Seridó,

respectivamente a Festa de Sant’Ana, a de Nossa Senhora do Rosário e São Sebastião e a de

São Vicente de Ferrer. Essas são apenas algumas das festividades típicas do Seridó. Para

aprofundar a temática, proponha para as aulas e alunos a atividade de Educação Patrimonial

“Exposições dos Padroeiros”.

VAMOS REFLETIR?
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: EXPOSIÇÕES DOS 

PADROEIROS
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Fonte: MUSEU, 2020

Imagem 13 – Aba “Devoção à Sant’Ana”

Ver exposição

https://museudoseridoufrn.wixsite.com/exposicao/c%C3%B3pia-apresenta%C3%A7%C3%A3o


   Peça que reúnam textos sobre história do município e do padroeiro, imagens sacras,

fotografias de festividades locais, notícias de jornais e redes sociais, etc. Essa pesquisa pode

contar com a consulta a pessoas mais velhas, às quais podem fazer relações de como as festas

se constituíram e as mudanças da atualidade. Sugira que façam anotações a respeito das

principais informações levantadas e, que comecem a pensar em como poderiam organizá-la em

uma exposição virtual (site, PowerPoint, postagem em redes sociais, aplicativos diversos, etc.).

 Exploração

   Nesta etapa, recomende que as alunas e os alunos organizem os materiais da sua pesquisa,

pensando na construção da exposição. Auxilie na seleção dos textos e imagens que farão parte da

exposição.

 Aproveite para pensar uma narrativa que reúna as pesquisas dos alunos. Como organizar esta

exposição? Por módulos? Temáticas? Por padroeiros e padroeiras? Que recursos utilizar? Um

conjunto de postagens? Uma exposição física quando do retorno às atividades presenciais? Assim

como a turma, pense um formato final.

 Apropriação

    Para finalizar a atividade, organize uma exposição, preferencialmente digital, na qual as

alunas e alunos possam identificar a sua pesquisa e a relação com o todo. Pense em formas nas

quais os estudantes possam falar sobre a pesquisa, não apenas para os colegas, mas toda a

comunidade local. Procure articular com o roteiro realizado e com as temáticas suscitadas ao

longo do percurso, propondo, se possível novos roteiros religiosos.

 Ao longo da finalização da atividade, procure refletir com o grupo a respeito das diferentes

celebrações e religiões do Seridó. Procure destacar que, apesar da importância do catolicismo

para a região, outras religiões se fazem presente, merecendo atenção e respeito. Procure fazer

aproximações entre as diferentes religiões e suas celebrações.
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   Considerando a importância que as festas religiosas adquiriam para o Seridó, o roteiro

anterior nos permitiu visitar, especificamente, três festividades que, de alguma forma,

contribuem para a construção da identidade regional. Neste roteiro, intitulado de “Celebrações

Diversas”, vamos percorrer duas outras celebrações de significativa importância para o Seridó:

a vaquejada e o carnaval.

   O enquadramento da vaquejada e do carnaval como celebrações se dá pela abrangência da

definição apresentada pelo IPHAN que, ao caracterizar o Livro de Registro das Celebrações

entende que:

Celebrações são ritos e festividades que marcam a vivência coletiva de um grupo social, sendo 

considerados importantes para a sua cultura, memória e identidade, e acontecem em lugares ou 

territórios específicos e podem estar relacionadas à religião, à civilidade, aos ciclos do calendário, etc. 

São ocasiões diferenciadas de sociabilidade, que envolvem práticas complexas e regras próprias para a 

distribuição de papéis, preparação e consumo de comidas e bebidas, produção de vestuário e 

indumentárias, entre outras (INSTITUTO, 2014, online).

    Conforme podemos observar, as celebrações reúnem ritos e festividades que caracterizam

a vivência coletiva de determinado grupo, envolvendo práticas complexas e regras de papéis,

consumo de comidas e bebidas específicas, vestuário, entre outros. Ao atentarmos para a

vaquejada e o carnaval, poderemos identificar diferentes nuances destes elementos.

     A escolha destas duas celebrações se deu pela importância que exercem para os municípios

nos quais são realizadas e para a Região do Seridó como um todo. A partir do Plano de

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável Polo Seridó (GOVERNO; SECRETARIA,

2011), identifica-se que, dentre os acontecimentos programados por município, a vaquejada

aparece em cinco deles: Acari, Cerro Corá, Currais Novos, Jucurutu e Serra Negra do Norte.

  Em relação ao Carnaval, entendido pelo documento como parte das Manifestações e

Festividades Populares, aparece como central para 3 cidades: Caicó, Cerro Corá e Currais Novos.

No caso de Caicó, o Carnaval ocupa espaço central: “o Carnaval de rua é animado por bandas e

blocos, sendo o mais famoso deles o Bloco do Magão. É um período em que a cidade recebe

pessoas de todo o Rio Grande do Norte e de outros estados do Nordeste [...]” (GOVERNO;

SECRETARIA, 2011, p. 142).

   Como nos demais roteiros, vamos iniciar nosso percurso a partir do Museu do Seridó,

analisando uma das peças do seu acervo. Apresente a imagem a seguir para as alunas e alunos:

ROTEIRO 2 – CELEBRAÇÕES SOCIOCULTURAIS: A VAQUEJADA, A 
PEGA DE BOI E O CARNAVAL

APRESENTAÇÃO
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  Após os alunos observarem a peça por alguns instantes, faça os questionamentos

direcionadores: que roupa está representada nesta imagem? De que materiais ela foi feita? Em

que local essa roupa foi confeccionada? Quem a utilizava? Qual o uso a ela atribuído antes de

ser musealizada? Por que você acredita que essa peça foi guardada? O que ela representa

dentro da narrativa do museu?

    Depois de refletir a respeito das questões, vamos iniciar nosso roteiro. A primeira parada

será na cidade de Currais Novos, considerada berço da vaquejada. Nessa cidade, iremos

conhecer um pouco mais sobre em que consiste a vaquejada, suas regras, personagens

envolvidos e suas modificações ao longo dos últimos anos.

    Na sequência, faremos uma parada na cidade de Acari, na qual iremos conhecer um pouco

mais sobre a Pega de Boi no Mato, identificando algumas relações desta celebração com a

história e cotidiano da sociedade sertaneja. Conheceremos um pouco da cultura material

pastoreia bem como alguns vaqueiros conhecidos: Hermes Medeiros, Zé Leite, Felinho, Zeca

de Totô e Toinho Medeiros.

    Para finalizar o roteiro, nossa última parada será na cidade de Caicó. Após conhecermos a

vaquejada e a Pega do Boi no Mato, vamos conhecer um pouco mais sobre o carnaval e, em

especial, sobre o Bloco do Magão. Vamos nessa?

Imagem 14 – Roupa de Couro

Fonte: Museu do Seridó, peça nº 552
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 Segundo Andréa Oliveira (2019), a

vaquejada pode ser entendida como um

esporte ou competição característica do

Nordeste brasileiro, especialmente do

estado do Rio Grande do Norte. Apesar de

ser encontrada em diferentes estados

nordestinos e, até mesmo na região Sudeste

(Rio de Janeiro e Minas Gerais), a vaquejada

tem sua emergência da cidade de Currais

Novos. Mas em que consiste essa

competição? Quem são os sujeitos

envolvidos? Quais as suas regras? 

   As origens desta competição remetem às

práticas de marcação a ferro e captura do

boi no sertão nordestino. Depois de

marcados a ferro, os animais eram soltos na

mata. Após alguns meses, peões a cavalo,

contratados pelos fazendeiros, entravam na

mata cerrada na busca dos animais. A

perseguição não era fácil, contando com a

ferocidade do gado e com o espaço que

deveria ser percorrido.

  É difícil datarmos exatamente o início

destas práticas. No entanto, Oliveira (2019)

destaca que, possivelmente, antes dos anos

1870 já eram realizadas, conforme aponta a

existência de currais de apartação de bois,

os quais deram origem ao nome da cidade de

Currais Novos. Esses currais possivelmente

foram feitos em 1760, para a apartação e

feira do gado. Destas apartações teriam se

constituído as primeiras vaquejadas. 

  Nos últimos cinquenta anos, observa-se a

sistematização destas atividades, nas quais

fazendeiros e/ou empresários organizam um

tipo de vaquejada na qual os vaqueiros pagam

uma taxa de inscrição, sendo o montante

utilizado para a premiação dos vencedores e

organização do evento. Esse processo de

popularização da competição levou a criação

de associações e clubes de vaqueiros.

    Analise as imagens com os alunos e alunas:

quais os personagens da vaquejada aparecem

nestas fotografias? Quais momentos da

vaquejada foram registrados? Em que local a

disputa está ocorrendo?

   No ano de 2001, a partir do decreto lei

10.220, a atividade de peão de rodeio passou a

ser equiparada com a atividade de atleta

profissional. O decreto estabelece que são

considerados atletas profissionais os peões

cuja atividade consiste na participação

remunerada em provas de destreza no dorso

Questione os alunos e alunas se conhecem

alguma dessas associações ou clubes, bem

como se conhecem vaqueiros.

    De forma geral, durante a competição, um

boi é perseguido por dois homens, que tentam

emparelha-lo entre seus cavalos, visando levar

o animal até as duas últimas faixas de cal, que

encontram-se marcadas no chão do local no

qual ocorre a competição. Um dos vaqueiros é

o puxador, que tem a função de derrubar o

boi. O outro vaqueiro é o batedor de esteira,

que tem a função de levar o boi para o

derrubador.

Além dos dois vaqueiros e do boi, outro

personagem importante na competição é o juiz,

responsável por fiscalizar e conferir se o boi

foi derrubado no local certo. Caso o boi esteja

no espaço delimitado pela faixa, a dupla de

vaqueiros pontua. Caso contrário, não agregam

pontos ao seu placar.

Para saber um pouco mais sobre a

competições de vaquejada em Currais Novos,

acesse às notícias:

45 anos e muitas atrações em Currais 

PRIMEIRA PARADA: CURRAIS NOVOS – VAQUEJADA
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Ver vaquejada de Currais Novos- RN

https://www.jornaldovaqueiro.com.br/noticias.php?id=820
https://www.jornaldovaqueiro.com.br/noticias.php?id=820
https://assovarn.com.br/noticias.php?id=590


de animais equinos ou bovinos, em torneios

patrocinados tanto por entidades públicas

quanto privadas (BRASIL, 2001). Dentre as

provas de atuação dos vaqueiros estão a

vaquejada, provas de laço, entre outras

modalidades.

    Além do reconhecimento dos vaqueiros como

atletas, o evento das vaquejadas tem se

aprimorado ao longo dos anos. Observa-se, por

exemplo, que as montarias, que eram formadas

por cavalos nativos da região, foram sendo

gradativamente substituídos por animais de

melhor linhagem. Além disso, o espaço no qual

a competição ocorre também foi se alterando:

“o chão batido deu lugar a uma superfície de

areia, com limites definidos e regulamento  ”

(OLIVEIRA, 2019, online).

    Dentro deste processo de aprimoramento

do evento realizado em Currais Novos, ele

tem sido considerado uma fonte de atração

turística e uma atividade lucrativa,

movimentando a região. Observa-se o

aumento significativo do público das

vaquejadas, transformando-o em um evento

conhecido e divulgado, contando com shows

de bandas e artistas diversos. Após conhecer

o município no qual as vaquejadas se

organizaram, nossa segunda parada será em

Acari, para conhecermos a pega do boi.
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Instigue os alunos e alunas a pesquisarem um pouco mais sobre os regulamentos, destacando as questões 

relacionadas a política de controle aos maus tratos dos animais e à segurança dos participantes.
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   Na parada anterior conhecemos um pouco sobre a vaquejada de Currais Novos, cidade

considerada berço dessa prática. Nesta parada, vamos explorar um pouco mais sobre os vaqueiros

e as vaquejadas na cidade de Acari. De acordo com Nathália Diniz (2018), a formação de

fazendas na região do semiárido nordestino está atrelada a criação de gado e ao cultivo do

algodão, que estimularam a ocupação de novas terras e a fundação e o crescimento de povoados.

    A formação destas fazendas levou à constituição de uma sociedade pastoreia, na qual as

fazendas contavam com uma organização social complexa. Dentro desta estrutura pastoreia, os

vaqueiros são uma das figuras mais importantes, pois tinham as obrigações essenciais das

fazendas. O pagamento dos vaqueiros não necessariamente ocorria em dinheiro, podendo ser

feito em cria de gado, contando, geralmente, com a quarta parte das crias nascidas no ano.

 Eram atribuições do vaqueiro as principais atividades das fazendas de criar, como o cuidado e

o trato com o gado na propriedade. Dentre estas demandas, uma delas parece ter exercido

importância significativa e será vista em outros roteiros: a prática de marcar o gado a ferro.

Através do ofício de vaqueiro, observa-se o desenvolvimento de elementos até hoje marcantes na

cultura nordestina, como a produção de objetos voltados para a lida.

 Analise as imagens dos apetrechos dos vaqueiros, sobretudo as da página 81 do link. Instigue

os alunos e as alunas a pensarem a respeito dos objetos: o que são? Quais suas utilidades?

Conhecem ou utilizam alguns destes objetos? Existem semelhanças com a peça do museu

apresentada no início do percurso?

 Esses e outros elementos da cultura sertaneja se encontram e se articulam nas festividades

de Acari, especialmente na Pega de Boi no Mato, no Encontro dos Vaqueiros da Ribeira do Acari e

na Missa do Vaqueiro, realizadas anualmente, pela Fazenda Pitombeira. Reunindo centenas de

pessoas, essas atividades podem ser compreendidas como uma forma de homenagear e

salvaguardar a memória do povo sertanejo.

 De forma geral, essas celebrações retomam elementos da vida sertanejo, em especial das

atividades dos vaqueiros nas fazendas, conforme anteriormente destacado. Embora a pega do boi

no mato tenha deixado de ser parte das atividades dos vaqueiros, a Fazenda Pitombeira retoma

esta prática, tornando-a um momento de celebração.

Diversos vaqueiros participam ou já participaram destes encontros: Hermes Medeiros, Zé

Leite, Felinho, Zeca de Totô, Toinho Medeiros, entre outros. Para entender um pouco mais desta

prática, apresente algumas imagens da Pega do Boi no Mato:

Ver apetrechos do vaqueiro Ver Pega do Boi no Mato (p. 82)

SEGUNDA PARADA: ACARI – PEGA DE BOI NO MATO
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Ver vídeo 
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   Conforme podem observar nas imagens, os

vaqueiros preparam-se, com suas roupas de

couro e cavalos, seguindo atrás do boi. A

prática não é fácil, uma vez que adentra no

espaço da caatinga, sendo que muitos

vaqueiros acabam arranhados pelos espinhos

de Jurema. Para conhecer um pouco mais

sobre a prática, sugerimos que assista,

juntamente com seus alunos e alunas, o vídeo

“Pega de Boi no Mato na Fazenda Pitombeira,

em Acari RN”, disponível em: 

Ao assistirem o material, procurem elencar

quem são os sujeitos envolvidos na Pega de

Boi, quais as etapas da celebração, entre

outros elementos que podem ser explorados.

Aproveite para relacionar, mais uma vez,

essas atividades com as construções de

gênero, como no caso das doceiras.

    Preparem-se para a nossa terceira parada

deste roteiro, que será na cidade de Caicó.

Vamos nessa!

https://www.youtube.com/watch?v=dARj_RY3zT0
https://www.youtube.com/watch?v=dARj_RY3zT0


   Além das festas religiosas, da vaquejada e

da pega de boi no mato, outra celebração que

merece destaque na região do Seridó é o

Carnaval, celebrado especialmente em Caicó.

É neste município que faremos nossa última

parada deste roteiro.

   Conforme você poderá observar em outros

roteiros, a cidade de Caicó conta com diversas

contribuições para a cultura seridoense, como

a Festa de Sant’Ana, a produção de Filhós com

Mel, o Encontro das Doceiras, entre outras.

De acordo com o Plano de Desenvolvimento

Integrado do Turismo Sustentável Polo Seridó

(GOVERNO; SECRETARIA, 2011), ao lado da

festa da padroeira, o Carnaval de Caicó está

entre um dos principais atrativos turísticos do

município, contribuindo para a produção e

circulação da economia local.

  Durante o período de celebração do

Carnaval, é comum que a cidade receba

pessoas de todo o estado do Rio Grande do

Norte, bem como de outros estados da

região Nordeste. Para dar conta de tamanho

público, além das pousadas, é comum

observar algumas famílias alugando suas

casas por temporada para os foliões

(GOVERNO; SECRETARIA, 2011). Desta

forma, para além das comemorações

específicas desta festividade, o Carnaval

corrobora para a promoção de outras

atividades e prestação de serviços e

produtos do município.

    Dentre as atividades do Carnaval, estão as

bandas e os blocos, sendo o mais famoso deles

o Bloco do Magão. Segundo Heitor Gregório

(2020), a agremiação popularmente conhecida

como Bloco do Magão tem sua emergência nos

anos 1980, a partir da chamada Ala Ursa do

Poço de Sant’Ana, coordenada por Ronaldo

Batista de Sales e um grupo de amigos.

  Ao ser criada, a ala tinha o objetivo de

chamar a atenção da comunidade para o

lendário Poço de Sant’Ana, bem como para

tornar a folia mais democrática. Algumas

figuras chamam atenção no Bloco, como as

burrinhas, papangus e os bonecos gigantes, bem

como o estandarte da Ala Ursa. Estas figuras

estão diretamente ligadas a histórias e lendas

da região e da cidade de Caicó. Desta forma,

instigue as alunas e os alunos a pesquisarem

sobre estas histórias e personagens.

    Para estimular a discussão e possibilitar uma

análise mais específica sobre o Bloco do Magão

e sua História, sugerimos que assista com as

alunas e alunos o documentário:

     Conforme podemos observar na imagem, um

dos elementos que se destacam no Bloco do

Magão são os Bonecos Gigantes, de papel

machê, confeccionados por Magão e sua equipe,

os quais começaram a compor o Bloco ainda nos

anos 1990. Esses bonecos, confeccionados pelo

próprio Magão, passaram a ganhar destaque no

Carnaval caicoense, despertando e atraindo o

interesse do público. A importância dos

bonecos fez com que, em momentos da

existência do Bloco, alguns comerciantes da

cidade patrocinassem o Bloco, desde que

contassem com suas marcas no corpo dos

bonecos, o que contribuía de forma

significativa para a divulgação dos seus

estabelecimentos.

    Outros elementos que marcam o Bloco são

as fantasias, marchinhas, frevos e

orquestras. Esse Bloco, com mais de 40 anos

de existência, marca de forma significativa

a cultura seridoense, revivendo anualmente

os elementos significativos para essa

população.

Ver “As Histórias do Bloco Ala Ursa”

TERCEIRA PARADA: CAICÓ - CARNAVAL

55

https://www.youtube.com/watch?v=kvCbn-7M9ck


   De acordo com a idade dos alunos e alunas,

é possível sugerir atividades de produção de

bonecos, inspirados nos de Magão. Analise

essa alternativa e estimule alunas e alunos a

criarem personagens a partir de elementos

da história e cultura do seu município. 

  Após as três paradas realizadas, vamos

fechar o roteiro das “Celebrações

Socioculturais: Vaquejada, Pega de Boi e

Carnaval” com uma atividade de Educação

Patrimonial.
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Cidade 3– Cerro Corá 

Cidade 1

Cidade 2

Cidade 3

Cidade 1– Caicó

Cidade 3– Cerro Corá

Cidade 2– Jardim do Seridó

Cidade 1

Cidade 2

Cidade 3

 Cidade 2 – Acari

Cidade 1 – Currais Novos

Fonte: elaborado pelo autor (2021)

Quadro 2 – Sugestão de grupos para os roteiros

Cidade 1

Cidade 1

Cidade 2

Cidade 3

Cidade 2

Cidade 3

 Observação

    Informe os alunos e alunas que realizarão uma atividade de Educação Patrimonial na qual

terão o desafio de elaborar roteiros sobre as celebrações no Seridó. Apresente a situação

hipotética que receberão um grupo de pessoas que gostariam de conhecer o Seridó a partir das

celebrações locais.

 Para tanto, divida a turma em grupos de alunos a partir de diferentes celebrações. Peça

que retomem os diferentes roteiros que conheceram com as atividades do e-book (mesmo

que seja este o primeiro). Solicite que pensem em três paradas, em diferentes cidades da

Região, que poderiam compor o seu roteiro. 

 Uma sugestão de divisão pode ser observada no quadro dois:

    Ao longo do roteiro das celebrações socioculturais, ao percorrer as cidades de Currais

Novos, Acari e Caicó, pudemos conhecer três celebrações características da região do

Seridó, respectivamente a Vaquejada, a Pega de Boi no Mato e o Carnaval. Essas são apenas

algumas das festividades típicas da região, responsáveis por reforçarem a identidade e a

memória local, bem como por estimular o Turismo e o comércio local. Para aprofundar a

temática, proponha para as aulas e alunos a atividade de Educação Patrimonial “Roteiros das

Celebrações”.

Grupo 1 – Festas dos 
Padroeiros

Grupo 2 – Vaquejada Grupo 3 – Pega de Boi no 
Mato

Grupo 4 - Carnaval Grupo 5 - Festas Juninas Grupo 6- Encontro de 
Culinária

VAMOS REFLETIR?
 ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: ROTEIROS DAS 

CELEBRAÇÕES
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   O Quadro 1 apresenta apenas um exemplo de divisão de grupos, bem como de algumas

cidades possíveis dentro destes roteiros. Elabore os grupos com os alunos e alunas, sugerindo

que façam suas pesquisas sobre os temas.

 Registro

   Depois de traçados os roteiros possíveis, bem como da realização das primeiras pesquisas,

solicite que os alunos e alunas comecem a sistematizar e registrar as informações que

conseguiram. Peça para elencarem, em cada cidade, algum elemento que possa ser tomado como

ponto para o roteiro. Estimule que se utilizem da internet, de entrevistas com seus familiares,

etc. Destaquem a importância de começarem a montar os seus roteiros para, na sequência,

apresentá-los.

 Exploração

   Nesta etapa, recomende que as alunas e os alunos organizem os materiais da sua

pesquisa, pensando na construção do roteiro. Auxilie na seleção dos textos e imagens que

farão parte do documento. Diferentes ferramentas podem ser utilizadas para

sistematizar os roteiros, como o Word, PowerPoint, entre outras. Aproveite para

estimular a capacidade criativa das alunas e dos alunos.

 Apropriação

    Para finalizar a atividade, organize um momento de apresentação, preferencialmente digital,

no qual as alunas e os alunos possam apresentar os roteiros construídos. Pense em formas pelas

quais os estudantes possam falar sobre os roteiros e, ao mesmo tempo, socializar o material

produzido.

 Uma sugestão importante para esta atividade é reforçar que, a Universidade Federal do

Rio Grande do Norte (UFRN), no campus de Currais Novos, na Faculdade de Engenharia,

Letras e Ciências Sociais (FELCS) conta com um curso de Turismo, no qual os profissionais

realizam atividades parecidas com esta. Estimule as alunas e alunos a pensarem sobre o

curso e convide algum dos professores da Universidade para a mostra. O professor do

projeto está disponível para colaborar!
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   Para iniciarmos, apresente às alunas e aos alunos as peças do museu representadas na

Imagem 43.Instigue-os a pensar: de que essas peças são feitas? O que elas representam?

Qual sua relação com as questões econômicas da região do Seridó? Por qual motivo elas

teriam sido salvaguardadas?

   Destaque que, as três peças, moldadas em ferro, representam a prática de diferentes

atividades econômicas ligadas ao Seridó. A agricultura pode ser observada tanto na primeira

imagem, na qual alguém soca algo no pilão, quanto na terceira, na qual alguém pratica a capina. A

segunda imagem remete às práticas da mineração.

  Depois dessa apresentação geral, se preparem para iniciar o roteiro dos lugares da

Economia: mineração, pecuária e algodão. Conforme o nome do roteiro sugere, o seu percurso

será marcado por paradas relacionadas a estas três práticas econômicas.

    Apesar das particularidades das cidades que compõem o Seridó potiguar, pode-se dizer que,

ao lado da agricultura, a mineração, a pecuária e o algodão foram atividades importantes para a

subsistência regional (DANTAS; DANTAS; MACEDO, 2005). Dessa forma, é para os lugares da

economia que o primeiro roteiro do eixo dos lugares se direciona. Para iniciar nossos roteiros,

vamos explorar um pouco mais do acervo do Museu do Seridó, atentando para a peça a seguir:

Fonte: Museu do Seridó, peças nº 152, 153 e 154

Imagem 15 - Miniatura em ferro: pilão, mineração e agricultura

Os roteiros que compõem este eixo contaram com a colaboração e revisão de Hericelma Maria da Silva 

(Graduando do Curso de Turismo/FELCS, bolsista do projeto) e Silas Samuel dos Santos Costa 

(Geoparque Aspirante Seridó - bacharelando em Geologia/UFRN).

EIXO DOS LUGARES 
ROTEIRO 1 - LUGARES DA ECONOMIA: MINERAÇÃO, PECUÁRIA E 

ALGODÃO
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   A primeira parada do nosso roteiro será na cidade de Currais Novos. Inicialmente, iremos

conhecer um pouco mais sobre o processo de colonização da cidade, atentando para a

importância da pecuária, algodão e mineração, sendo sobre a última destas atividades que o

roteiro vai centrar. Após conhecermos um pouco sobre a mineração na região do Seridó, vamos

atentar especificamente para a Mineração em Currais Novos, na Mina Brejuí. Nesta parada, além

de conhecer um pouco mais sobre a Mina, iremos descobrir alguns dos principais minérios

extraídos da região do Seridó, bem como visitar o Museu Mineral Mario Moacyr Porto e o

Memorial Tomaz Salustino.

   Na sequência, nosso roteiro segue pela cidade de Ouro Branco, na qual iremos conhecer um

pouco mais sobre a produção de algodão na Região do Seridó, em especial a partir das suas

relações com a pecuária. Depois de conhecermos um pouco das etapas e processos que envolvem

a produção deste “ouro branco”, nos direcionaremos para a Fazenda Timbaúba dos Gorgônios, na

qual iremos conhecer alguns dos resquícios da cultura material da cotonicultura.

   A terceira parada se dará na cidade de Acari, especificamente no seu Museu Histórico.

Neste museu, iremos conhecer um pouco mais das atividades econômicas do Seridó para além

da mineração e da cotonicultura. Os módulos do Museu Histórico de Acari permitem

percorrer elementos relacionados à pecuária, ao algodão e à pesca na região.
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   Ao longo dos anos 1980, considerando o

contexto internacional de oscilação dos preços

de minérios, a mineração entra em declínio,

levando a Mina Brejuí à diminuição das

atividades de extração mineral, bem como à

busca por novas alternativas econômicas.

Atualmente, a Mina Brejuí pode ser

considerada um dos maiores parques temáticos

do Rio Grande do Norte, atraindo turistas

brasileiros e estrangeiros.

 Situados juntamente à Mina, encontram-se

o Museu Mineral Mario Moacyr Porto e o

Memorial Tomaz Salustino, os quais

apresentam uma parte das riquezas minerais

da Região do Seridó. Assim como a Mina,

ambos podem ser visitados, recebendo

anualmente turistas estrangeiros e nacionais.

O Museu foi construído pela Mineração Tomaz

Salustino, sendo inaugurado em 06 de

setembro de 2006. Sua criação contou com a

atuação, em especial, da assessora de

marketing e Turismo Nia Dutra e de Jerônimo

Alves (MINERAÇÃO, online).

Vamos conhecer um pouco mais sobre a

Mina Brejuí e sobre o Museu? Entre no site

e explore as imagens:

  O processo de colonização da cidade de

Currais Novos se deu, inicialmente, por

criadores de gado, ao longo da segunda

metade do século XVIII. Ao lado da pecuária,

observa-se a emergência da importância do

algodão, posteriormente, do ciclo da

mineração. Dentro desse ciclo, destaca-se a

importância da Mina Brejuí e da extração de

scheelita (GOVERNO; SECRETARIA, 2011). 

     Apesar da importância da Mina Brejuí e da

cidade de Currais Novos para a indústria

extrativa mineral, outros municípios também

contaram com a atividade mineradora, como,

por exemplo, Jucurutu (minério de ferro),

Parelhas e Equador (mármores, granitos,

caulim, feldspato, quartzo, tantalita, columbita

e gemas), Caicó (britas e calcário) e Acari,

Carnaúba dos Dantas e Cruzeta (argila). Vamos

conhecer um pouco mais sobre a Mina Brejuí?

    Considerada a maior mina de Scheelita da

América do Sul, a Mina Brejuí começou a ser

explorada no ano de 1943, no qual se

descobriu a presença desse mineral no

município. No ano de 1954 a mina passou a ser

constituída como empresa, recebendo o nome

de Mineração Tomaz Salustino S/A

(MINERAÇÃO, online).

    O apogeu da economia mineradora ocorreu

durante a Segunda Guerra Mundial, período no

qual a mina fornecia minérios para às

indústrias do aço. Dessa forma, em paralelo ao

aumento da exploração mineradora, observa-

se o crescimento da região, com a construção

de hotel, cinema, posto de puericultura,

emissora de rádio, escolas, hospitais, dentre

outras instituições.            

PRIMEIRA PARADA: CURRAIS NOVOS – MUSEU MINERAL MARIO 
MOACYR PORTO

Ver Mina Brejuí e Museu Mineral

Mario Moacyr Porto 
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     Após conhecermos a Mina Brejuí, o Museu

Mineral Mario Moacyr Porto e o Memorial

Tomaz Salustino, vamos dos direcionar para

nossa segunda parada, na qual iremos aprender

um pouco mais sobre outra atividade

econômica: o cultivo do algodão.
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      Analise as imagens do site com as alunas e

os alunos: ao que se referem? Quais peças

encontram-se em exposição? Quais as

características do Museu Mineral Mario

Moacyr Porto? Quais as peças que compõem

seu acervo? Procure fazer relações com o

acervo do Museu do Seridó, apontando as

particularidades dos acervos museológicos, ao

mesmo tempo em que destaca a importância

deste espaço para a preservação da Memória

e da História seridoenses.

  É possível ainda propor discussões a

respeito da relação entre a mineração e o

Meio Ambiente. Proponha que a turma

pesquise a respeito dos impactos ambientais

da mineração, propondo atividades de cunho

interdisciplinar, entre História, Biologia e

Geografia, bem como com as demais

disciplinas.



   Segundo Danilo Cortez Gomes (2017), o

cultivo do algodão no Seridó Potiguar está

diretamente atrelado à atividade pecuarista,

a qual, além de proporcionar a criação de

diversos municípios, possibilitou a produção

agrícola de alimentos de subsistência e para

o mercado, sendo este último o caso do

algodão.

 Ao longo da produção econômica seridoense,

a cotonicultura (produção do algodão) pode ser

vista de forma atrelada às lavouras

alimentares. Além disso, em alguns momentos

de dificuldades em relação à criação do gado,

o algodão acabava por permitir que os

sertanejos superassem parte das dificuldades

econômicas. Mas como ocorre a produção e o

comércio do algodão? Questione os alunos e

alunas a respeito do conhecimento dos

processos que envolvem a cotonicultura.

 De forma geral, no Rio Grande do Norte, a

produção de algodão ocorreu no interior de

grandes fazendas, nas quais observamos que,

além de produzido, o algodão era descaroçado

e preparado. O caroço era utilizado como

alimento para o gado, enquanto a pluma era

vendida para empresas que as colocavam nas

praças comerciais das diferentes regiões do

país, sobretudo na região Centro-Sul. Além da

venda no país, a matéria-prima também era

vendida para o exterior (GOMES, 2017).

 A importância da produção de algodão fez

com que ele fosse conhecido, em alguns

momentos, como “ouro branco”. Assim como

os diversos produtos agrícolas, o “ouro

branco” seridoense possuía diferentes tipos,

sendo que, nesta região, destacava-se o

chamado “algodão mocó”, o mais adequado

para a indústria têxtil. 

     De acordo com Gomes (2017), desde o final

do século XVIII até meados dos anos 1970, o

algodão foi um produto central para a

economia potiguar. No entanto, ao longo da 

 década de 1970, essa atividade econômica

passou por diversas crises, às quais

repercutiram nas fazendas e na maquinaria do

algodão.

    Apesar da crise da produção de algodão,

algumas fazendas e maquinários ainda

resistem, podendo ser pensados como lugares

de visitação, os quais contribuem para pensar

a respeito da história seridoense. Interrogue

os alunos e alunas se conhecem alguma

fazenda antiga de cotonicultura ou maquinário

nelas utilizados.

    Dentre os municípios seridoenses que

contam com fazendas e fragmentos do

maquinário utilizado na produção de algodão

está o de Ouro Branco. Nesta cidade, vamos

conhecer um pouco mais sobre a Fazenda

Timbaúba dos Gorgônios e, a partir dela,

conhecer alguns elementos da cultura

material do algodão. 

    Nathália Diniz (2018) destaca que essa

fazenda foi fundada no ano de 1833, por

Gorgônio Paes de Bulhões, que dá nome, ainda

hoje, ao local. Além da fazenda em si, a

propriedade conta com uma antiga casa, cuja

construção teve início em 1856 e término em

1862. Após ficar viúvo do seu primeiro

casamento, no qual teve um filho, Gorgônio

Paes de Bulhões casou-se com Mariana

Umbelina da Nóbrega, tendo com ela mais

oito filhos. Os filhos de Bulhões foram

construindo fazendas nas proximidades da

localidade em que o pai residia, como a

Fazenda Buriti Gurupá e a Fazenda Pedreira.

SEGUNDA PARADA: OURO BRANCO – FAZENDA TIMBAÚBA DOS 
GORGÔNIOS
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Ver descascador de algodão (p. 74)

Ver casa da Fazenda Timbaúba dos

Gorgônios (p. 73)

    Embora esteja desocupada, a fazenda ainda

conta com a casa, a qual foi “[...] implantada

num alto, com fachada principal voltada para o

nascente, possui um açude próximo e outro

nos fundos para o gado beber água” (DINIZ,

2018, p. 73). A casa, bem como resquícios do

maquinário do algodão podem ser observados

no material a seguir:

   Observe a casa da fazenda, a qual encontra-

se em um estado regular de conservação,

estando desocupada no momento do registro

(2018). Trata-se, de forma geral, de "casa

térrea com sótão, construída sobre alicerses

de pedra, com paredes em tijolos, rebocadas

e caiadas. A cobertura é uma estrutura de

madeira, com corpo principal coberto em

duas águas” (DINIZ, 2018, p. 74).

   Além disso, de atenção para um objeto

particularmente interessante para a

cotonicultura: o descaroçador de algodão.

Mas qual a utilidade desse instrumento?

Como ele era utilizado? Esses são

questionamentos que podem despertar

pesquisas pelos alunos e alunas. Para finalizar

o roteiro dos Lugares da Economia, vamos

para nossa última parada, no Museu Histórico

de Acari.
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TERCEIRA PARADA: ACARI – MUSEU HISTÓRICO DE ACARI

   Nas paradas anteriores, conhecemos um

pouco sobre a atividade mineradora e a

cotonicultura na Região do Seridó Potiguar.

No entanto, estas não foram as únicas

atividades econômicas características da

região. Segundo Danilo Cortez Gomes

(2017), ao lado delas, destaca-se a pecuária,

sobretudo a bovina. Além disso, embora

tenha se destacado nas regiões da Bahia e

Pernambuco, Joelma Tito da Silva (2004)

entende que, também no Rio Grande do

Norte, a produção da cana-de açúcar deixou

suas marcas , sobretudo no Seridó.

   De forma geral, a pecuária é entendida

como a primeira atividade econômica

estabelecida no sertão do Seridó, sendo

logo acompanhada pelo cultivo da cana e pela

produção do açúcar e dos seus derivados

(SILVA, 2004; GOMES, 2017). Essas

atividades econômicas interferiram

diretamente no desenvolvimento cultural da

região, contribuindo para a emergência de

práticas e saberes, os quais podem ser

prestigiados em alguns dos roteiros

sugeridos neste livro. Como podemos

conhecer um pouco dessa diversidade das

práticas econômicas características da

região? Uma possibilidade está na visita à

cidade de Acari, em especial ao seu Museu

Histórico.

    O Museu está localizado em um prédio do

período Imperial, com características da

arquitetura colonial, cuja construção foi

terminada em 1887. Tombando pelo IPHAN

Para saber mais sobre a agricultura e a produção do açúcar, sugerimos que visite o roteiro “Doces, doceiras e 

doceiros”, no qual, em paralelo à produção dos doces regionais, apresentamos a importância da produção da 

cana-de-açúcar.

    Analise a imagem do prédio do Museu

com os seus alunos e suas alunas. Quais as

características gerais do prédio? Quantos

andares ele possui? Quais elementos

sugerem que sua arquitetura tenha traços

coloniais? Você conhece algum prédio

semelhante a esse?

14

Fonte: Nelder Medeiros - Museu Histórico de Acari 

(2021)
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Imagem 16 – Museu Histórico de Aca

 em 1964, o prédio que abriga o museu teve, ao

longo de sua existência, diferentes usos: cadeia

e intendência municipal, espaço para aulas de

música e datilografia, salão de festas,

bibliotecas, entre outras (VACONFERIR,

online). Vamos conhecer um pouco mais sobre

esse prédio? Na sequência, apresentamos uma

imagem que pode ser analisada junto aos alunos:

14



Fonte: Adriano Campelo, Museu Histórico de 

Acari.

Imagem 17 – Acervo do Museu Histórico de Acari

Fonte: Adriano Campelo, Museu Histórico 

 de Acari.

Imagem 18 – Acervo do Museu Histórico 

de Acari
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    Após conhecermos o prédio que abriga o

museu, vamos percorrer o seu acervo, o qual

encontra-se organizado a partir de três

módulos representativos para a economia

seridoense: pecuária, algodão e pesca. Para

além da narrativa de uma história econômica

da cidade de Acari ou da região, o museu

possibilita uma leitura possível a respeito da

identidade dos homens e mulheres do sertão

(VACONFERIR, online).

  Os ambientes do museu convidam a

percorrer diferentes cenários da cultura

sertaneja. No módulo da pecuária,

encontramos elementos relativos às fazendas

de gado e suas famosas casas, elementos da

cultura material do vaqueiro e sua lida, seja

com o gado ou com o couro. No módulo do

algodão somos convidados e convidadas a

rememorar a importância do algodão mocó

para a região que, para além de ser comprado

em diferentes partes do Brasil, 

chegou a ser levado para outros países. O

módulo da pesca volta-se para uma economia de

subsistência de atual, praticada principalmente

no Açude Gargalheiras. Vamos conhecer um

pouco desse acervo?

     Analise as imagens do acervo com os alunos

e as alunas. Instigue-os a refletirem sobre o

que essas peças representam. Para além da

pecuária, algodão e pesca, quais outras

atividades podem ser identificadas? Quais

ofícios podem ser identificados nas imagens?

Para finalizar o roteiro, convide os discentes

para participarem de uma atividade de

Educação Patrimonial.



 Observação

   Inicie a atividade retomando os lugares da economia seridoense, bem como as atividades

econômicas estudadas ao longo do roteiro. Na sequência, solicite que as e os estudantes leiam a

matéria intitulada “Os homens-tatu do sertão”, instigue os alunos e as alunas a lerem o texto

disponível em: 

     Ao longo do roteiro dos lugares da economia, ao percorrer as cidades de Currais Novos,

Ouro Branco e Acari pudemos conhecer algumas das atividades econômicas características da

região do Seridó, em especial a mineração, a cotonicultura, a pecuária e a pesca. Essas são

apenas algumas das atividades que movimentam a economia regional. 

Você já se perguntou sobre como se deu e se dá o trabalho nessas atividades? Quem são os

homens e mulheres que movimentaram e movimentam a economia seridoense? Para

sistematizar os conhecimentos do nosso roteiro, bem como responder a esses

questionamentos, vamos conhecer os sujeitos da economia seridoense?

 Exploração

  Nesta etapa, recomende que as alunas e os alunos organizem os materiais da sua

pesquisa, pensando na construção do espaço de memória dos sujeitos da economia

seridoense. Aproveite para pensar uma narrativa que reúna as pesquisas dos alunos. 

   Conforme sugere a chamada da matéria, o texto aborda as condições precárias dos

garimpeiros de minas da cidade de Equador, em 2003. Instigue os alunos e as alunas a

refletirem a respeito das condições de trabalho, os direitos básicos e a importância de

direitos trabalhistas, fazendo links com o roteiro visitado. Destaque ainda que a matéria foi a

ganhadora do prêmio Vladimir Harzog, estimulando que busquem saber quem foi este

jornalista e qual sua relação com a História brasileira.

 Registro

     Depois da leitura da matéria, sugira que os alunos e alunas façam uma pesquisa a respeito

das condições de trabalho dos homens e mulheres seridoenses, especialmente para as

atividades econômicas conhecidas no roteiro. Solicite que procurem elementos tanto do

passado quanto do presente, procurando identificar as relações entre os diferentes momentos.

    Peça que reúnam textos e imagens sobre a história de homens e mulheres, trabalhadores

e trabalhadoras de suas famílias e, que sejam pouco conhecidos na região. Sugira que façam

anotações a respeito das principais informações levantadas e, que comecem a pensar em

como poderiam organizá-las em postagens em alguma rede social ou site (Facebook,

Instagram, blogs, etc.), construindo um espaço de memória para esses sujeitos comuns.
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VAMOS REFLETIR?
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: OS SUJEITOS DA 

ECONOMIA SERIDOENSE

Ler "Os homens-tatu do sertão"

https://reporterbrasil.org.br/2003/03/os-homens-tatu-do-sertao/


Como organizar os materiais referentes a diferentes sujeitos? Por módulos? Temáticas? Que 

recursos utilizar? Um conjunto de postagens? Uma exposição física quando do retorno às 

atividades presenciais? 

 Apropriação

  Para finalizar a atividade, organize uma exposição sobre este espaço de memória,

preferencialmente digital, na qual as alunas e alunos possam identificar a sua pesquisa e a

relação com o todo. Pense em formas nas quais os estudantes possam falar sobre a pesquisa,

não apenas para os colegas, mas toda a comunidade escolar. Procure articular com o roteiro

realizado e com as temáticas suscitadas ao longo do percurso, propondo, se possível, novos

roteiros, voltados para outras atividades econômicas e para outros sujeitos da economia.
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   Dentre os livros do Tombo do IPHAN está o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e

Paisagístico, no qual estão inscritos os bens culturais relacionados a vestígios da ocupação

humana pré-histórica ou histórica, os de valor etnográfico e os de valor paisagístico, que

englobam “tanto áreas naturais, quanto lugares criados pelo homem aos quais é atribuído valor à

sua configuração paisagística” (IPHAN, online).

   Além disso, encontramos dentre os livros de Registro, o Livro de Registro dos Lugares, nos

quais estão inscritos os lugares que “possuem sentido cultural diferenciado para a população

local, onde são realizadas práticas e atividades de naturezas variadas, tanto cotidianas quanto

excepcionais, tanto vernáculas quanto oficiais” (IPHAN, online). Os lugares registrados são

aqueles que participam “da construção dos sentidos de pertencimento, memória e identidade dos

grupos sociais” (IPHAN, online). Alguns lugares e paisagens estão salvaguardados no Museu do

Seridó, a partir da sua representação em pinturas: 

    Analise a imagem com seus alunos e alunas. O que essa pintura representa? Que elementos

você observa? Que lugar/lugares você imagina que sejam representados? Dentre os lugares que

marcam a Região do Seridó, estão aqueles contemplados pelo território do Geoparque Seridó.

Mas o que é um Geoparque?

    De forma geral, esse conceito emerge nos anos 1990, a partir da necessidade de melhorar

as áreas de importância geológica na História da Terra, bem como preservar suas áreas.

“Geoparques são áreas geográficas únicas e unificadas, onde os locais e paisagens de

significado geológico internacional são gerenciadas com um conceito holístico de proteção,

Imagem 19 – Pintura

Fonte: Museu do Seridó (peça 637)

ROTEIRO 2 – LUGARES DO PATRIMÔNIO NATURAL
APRESENTAÇÃO
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educação e desenvolvimento sustentável” (GEOPARQUE SERIDÓ, online).

    Em relação ao Geoparque Seridó, a sua configuração como tal tem início ainda nos anos

2010. A partir da realização de inventários, de pesquisas e da identificação com a população

local, o Geoparque começou a se constituir. A paisagem da região é composta por “serras, picos

e depressões, além das exposições rochosas de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares”

(GEOPARQUE SERIDÓ, online), bem como registros de povos antigos. O Geoparque Seridó

envolve o território dos municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Currais Novos,

Lagoa Nova e Parelhas. Vamos conhecer alguns desses “Lugares do Patrimônio Natural?

    Nossa primeira parada será na cidade de Cerro Corá, na qual iremos conhecer 4 geossítios,

respectivamente Serra Verde, Cruzeiro de Cerro Corá, Nascente do Rio Potengi e Vale

Vulcânico. Ao longo do percurso, serão apontadas algumas das características de cada um destes

geossítios, bem como a sua importância regional, nacional e/ou internacional.

   Na sequência, vamos percorrer a cidade de Lagoa Nova. Após uma apresentação geral do

município e de sua história, vamos conhecer um pouco mais sobre os seus atrativos turísticos

naturais, culturais, econômicos, atrações de realizações técnicas, científicas e artísticas, bem

como eventos programados. Ao explorarmos os atrativos naturais, vamos conhecer o geossítio

Mirante Santa Rita e o geossítio Tanque dos Poscianos.
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    O Geoparque Seridó possui 21 geossítios

inventariados, distribuídos entre os

municípios já citados de Cerro Corá, Lagoa

Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos

Dantas e Parelhas (GEOPARQUE SERIDÓ,

online). Nossa primeira parada será no

município de Cerro Corá, no qual iremos

conhecer os geossítios de Serra Verde,

Cruzeiro de Cerro Corá, Nascente do Rio

Potengi e Vale Vulcânico.

  O geossítio de Serra Verde está

localizado no extremo norte do Geoparque.

De forma geral, destaca-se a presença de

uma diversidade significativa de geoformas

destacando-se a Pedra do Caju, a Pedra da

Baleia, a Pedra do Nariz e a Cabeça de

Cachorro/Dinossauro. Além das geoformas,

o geossítio conta com um tanque,

periodicamente preenchido por água. A

rocha predominante desse geossítio é um

granito equigranular . Devido aos interesses

geomorfológicos, paleontológicos e

arqueológicos, o geossítio possui valor

nacional.

 O segundo geossítio, o Cruzeiro de Cerro

Corá, localiza-se na área urbana da cidade,

sobre a Serra de Santana. Destaca-se a

presença de diversos blocos de granito

Imagem 21 – Cruzeiro de Cerro Corá

Imagem 20 – Geossítio de Serra Verde

Fonte: Marcos Nascimento (GEOPARQUE 

SERIDÓ)

Fonte: Fonte Matheus Silva (GEOPARQUE SERIDÓ, 

online)

PRIMEIRA PARADA: CERRO CORÁ - GEOSSÍTIOS DE SERRA 
VERDE, CRUZEIRO DE CERRO CORÁ, NASCENTE DO RIO POTENGI 

E VALE VULCÂNICO

No roteiro dos Lugares do Patrimônio Natural serão encontrados diversos conceitos relacionados à Geografia 

Física, a Biologia e também às formas geométricas. Dessa forma, este percurso converte-se em um espaço 

potente para a realização de atividades interdisciplinares. Caso exista o interesse de realização de projetos 

interdisciplinares, sugerimos a leitura do texto “Tempos e espaços da dinâmica planetária: possibilidades de 

trabalho interdisciplinar entre os alunos do Ensino Médio” (SILVA; ALBUQUERQUE, 2019).

Instigue os alunos e as alunas a procurarem pelos significados desses termos.
16
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inequigranular. Sobre o granito posiciona-se

um cruzeiro e um mirante que dá visão à

cidade e à Serra de Santana. Vamos ver

algumas imagens desses geossítios?



   Analise as imagens com os alunos e as

alunas. Procure identificar as diferentes

formações geomórficas, o tanque, a vegetação

característica, etc. Questione se conhecem

algum desses geossítios. Na sequência, vamos

conhecer a Nascente do Rio Potengi.

     Esse geossítio é considerado como um dos

principais atrativos da cidade de Cerro Corá,

identificado no pórtico de entrada da cidade.

O Rio Potengi é um dos principais afluentes do

Rio Grande do Norte, estando diretamente

associado à História potiguar. Na região do

geossítio são encontradas quatro nascentes,

sendo uma central e três secundárias. Assim

como no caso do geossítio de Serra Verde,

possui valor nacional, destacando-se pelos

interesses geomorfológicos e hidrológicos.

    Para finalizarmos nossa passagem por Cerro

Corá, vamos visitar o Geossítio Vale Vulcânico,

localizado 15 km a sudoeste da cidade de

Cerro Corá. Para chegar ao geossítio, é

necessário percorrer uma trilha de

aproximadamente 800 metros pela borda da

Serra de Santana. Ao longo do percurso

observam-se as mudanças de litologias,

passando por arenitos, conglomerados,

pegmatitos e xistos.

   Os principais minerais de rochas vulcânicas

encontradas são clinopiroxênio e plagioclásio,

assim como olivina. Além disso, a presença de

blocos rolados ao longo da encosta forma um

expressivo depósito de talus no geossítio.

Devido a sua importância científica, o

geossítio possui valor internacional. Vamos

conhecer um pouco mais dessas estruturas?

    Analise as imagens dos diferentes sítios.

Aproveite esse momento para expor os

significados dos diversos conceitos

empregados ao longo do percurso, sobretudo

aqueles voltados para o formato e

características das rochas.

Imagem 23 – Geossítio Vale Vulcânico

Fonte: Matheus Silva (GEOPARQUE SERIDÓ)

Imagem 22 – Geossítio Nascente do Rio Potengi

Fonte: Marcos Nascimento GEOPARQUE 

SERIDÓ, online)
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     Com uma área territorial de 176,302km², o

município de Lagoa Nova possui, atualmente,

uma população aproximada de 15.800

habitantes (IBGE, 2020). De acordo com o site

da prefeitura (online), Lagoa Nova foi elevada à

categoria de distrito do município de Currais

Novos em 5 de dezembro de 1958, a partir da

lei n 2.321. No ano de 1962, o decreto 2.777,

de 10 de maio, desmembra-a de Currais Novos,

elegendo-a município (PREFEITURA, online).

   De acordo com o Inventário Turístico do

Município (TAVEIRA, 2016, p. 30), Lagoa Nova

possui diversos atrativos turísticos, que são

entendidos como “locais, objetos,

equipamentos, pessoas, fenômenos,

manifestações capazes de motivar o

deslocamento de pessoas para conhecê-los. De

forma geral, os atrativos são de diferentes

esferas: naturais, culturais, econômicas,

atrações de realizações técnicas, científicas e

artísticas, bem como eventos programados.

   Dentre os atrativos naturais do município

estão o seu clima ameno, a Serra de Santana e

uma lagoa (que dá nome ao município). Em

relação aos atrativos culturais, identificam-se

o cruzeiro, a casa paroquial, o coreto da Praça

João Marinho Dantas, o Mercado de Carne, a

Feira Livre, a Paróquia de São Francisco de

Assis, a Igreja do Véu e a horta comunitária. O

principal atrativo econômico consiste na

fruticultura, especialmente voltada para o caju

e, o principal atrativo técnico é o Parque Eólico.

Destacamos ainda alguns eventos programados

que são realizados no município, como a Festa

do Agricultor, a Festa de São Francisco de

Assis, o Natal Iluminado e a Festa da

Emancipação.

 O município conta ainda com dois geossítios

que compõem o Geoparque Seridó, sendo eles o 

    Analise a imagem com suas alunas e alunos.

Questione se conhecem o geossítio ou o

município de Lagoa Nova. Aproveite para

destacar que, devido à sua importância, o

geossítio possui valor regional e local.

Mirante Santa Rita e o Tanque dos Poscianos

(GEOPARQUE SERIDÓ, online). Em relação

ao primeiro, destaca-se a predominância de

arenitos grossos a muito grossos. Dentre os

conglomeráticos de arenitos, encontram-se

os de coloração castanha clara a

esbranquiçada, bem como os de coloração

avermelhada. “Na Serra de Santana, o relevo

em chapada, identificado pelo topo tabular, é

definido a partir das curvas de nível 600 a

650 m, atingindo atitudes de até 750 m”

(GEOPARQUE SERIDÓ, online). A partir do

geossítio é possível ter uma visão panorâmica

da cidade de Currais Novos, bem como da

Serra da Umburana. Na sequência,

apresentamos uma imagem da vista dos

geossítios:

Imagem 24 – Geossítio Mirante Santa Rita

Fonte: Marcos Nascimento (GEOPARQUE 

SERIDÓ, online)

SEGUNDA PARADA: LAGOA NOVA – GEOSSÍTIO MIRANTE SANTA 
RITA E TANQUE DOS POSCIANOS
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  Na sequência, ainda neste município,

podemos conhecer o geossítio Tanque dos

Poscianos. Esse geossítio está localizado na

região rural do município, sendo necessário

um percurso de 900 metros a pé em uma

trilha. Destaca-se a presença de granito,

bem como tanques formados pela erosão e

pelo intemperismo, nos quais ocorre o

acúmulo de águas pluviais.

   A partir do sítio é possível ter uma vista

panorâmica para toda a região sul do

Geoparque, o que atribui-lhe um valor

geomorfológico. Destaca-se ainda o interesse

petrológico, o que atribui valor regional e local

para o geossítio. Na sequência, apresentamos

uma imagem do geossítio:

   Após percorremos o município de Lagoa

Nova, conhecendo um pouco dos seus

diversos atrativos turísticos, bem como

visitarmos os dois geossítios localizados no

município, vamos para a última parada do

nosso roteiro, na cidade de Parelhas. 

Imagem 25 – Geossítio Tanque dos Poscianos

Fonte: Humberto Lopes (GEOPARQUE SERIDÓ)
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    Localizado na mesorregião Central Potiguar

e na Região do Seridó, o município de Parelhas

destacou-se, ao longo do seu povoamento, pela

presença de uma economia voltada para a

pecuária, a qual passou a atrair e desenvolver

outros setores produtivos, como a agricultura

e o comércio. Contando com um clima quente e

semiárido, a cidade é marcada,

predominantemente, pela formação vegetal da

Caatinga hiperxerófila, com predomínio de

cactáceas e plantas de porte mais baixo.

Parelhas emerge como parte do município de

Jardim do Seridó. No ano de 1926, a partir da

lei n° 630, conquista sua independência

política, episódio que influencia no processo de

urbanização subsequente, ao longo da década

de 1930 (MARTINS, 2019).

  Dentre as características culturais da

cidade destaca-se a presença das

irmandades religiosas de Nossa Senhora do

Rosário, dentre as quais, o grupo de Negros

do Rosário. Esse grupo, juntamente com os

“Caçotes” de Jardim do Seridó destacam-se

pelos festejos realizados na festa de Nossa

Senhora do Rosário, especialmente por uma

dança típica, conhecida como “espontão”

(GOIS, 2016).

  Outro elemento que chama a atenção no

município é a presença de sítios arqueológicos,

como o caso do sítio “Mirador”. De forma

geral, o sítio é marcado pela presença de um

conjunto de pinturas rupestres, as quais

sugerem a presença de grupos agricultores de

estrutura social complexa (MARTIN, 1985).

O município de Parelhas conta com dois

geossítios que compõem o Geoparque Seridó,

sendo eles o Açude Boqueirão e o Mirador. Em

relação ao primeiro, recebe esse nome por

compreender a área que cerca o chamado

Açude Boqueirão. De forma geral, o geossítio

possui uma geodiversidade composta por

diferentes litologias, As rochas presentes na 

região são objeto de extração mineral em

diversas aplicações, especialmente para a

exploração ornamental (GEOPARQUE SERIDÓ,

online).

  A região conta ainda com um relevo

positivo, conhecido como Serra das

Queimadas. A ação da erosão fluvial,

aproveitando as fragilidades litológicas e

estruturais, causou um corte na serra,

formando uma espécie de boqueirão, o qual é

entendido na cultura local como a silhueta de

uma mulher dormindo, que recebeu o nome

de Princesa Adormecida, tornando-se um dos

símbolos da cidade. Devido aos interesses

mineralógicos, geomorfológicos e

hidrológicos, o geossítio possui valor

internacional.

TERCEIRA PARADA: PARELHAS – GEOSSÍTIO AÇUDE BOQUEIRÃO
E MIRADOR 
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Devido a sua importância não apenas geológica, mas também arqueológica, o Sítio Mirador também será parada

no roteiro Permanência e Resistência: pintura rupestre e artefatos líticos.
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O segundo geossítio é o Mirador. Assim como

o anterior, também está localizado nas

proximidades do Açude Boqueirão. Nesse

geossítio, é possível identificar a ação das

intempéries que produzem a dissolução da

rocha. Esse processo de erosão levou a

formação de uma cavidade chamada Tafoni,

Chegamos ao fim do roteiro dos Lugares do

patrimônio natural. Vamos finalizar o percurso

com uma atividade de Educação patrimonial?

Imagem 27 – Geossítio Mirador

Fonte: Matheus Silva (GEOPARQUE SERIDÓ, online)
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Imagem 26 – Geossítio Açude Boqueirão

A região conta ainda com um relevo

positivo, conhecido como Serra das

Queimadas. A ação da erosão fluvial,

aproveitando as fragilidades litológicas e

estruturais, causou um corte na serra,

formando uma espécie de boqueirão, o qual

é entendido na cultura local como a silhueta

de uma mulher dormindo, que recebeu o

nome de Princesa Adormecida, tornando-se

um dos símbolos da cidade. Devido aos

interesses mineralógicos, geomorfológicos

e hidrológicos, o geossítio possui valor

internacional.

Vamos conhecer esse sítio? Na imagem a

seguir, apresentamos uma imagem que pode

ser analisada com os alunos antes das

explicações supracitadas. Instigue-os a

refletir acerca do contorno do relevo,

buscando identificar se conhecem ou

identificam a formação conhecida como

Princesa Adormecida:

Fonte: Neya Araújo (GEOPARQUE SERIDÓ)

localmente conhecida como Pedra da Boca, a

qual foi utilizada como abrigo de povos pré-

históricos, o que foi possível de identificar

a partir da presença de câmaras mortuárias

e registros rupestres. Esse local é tombado

como patrimônio cultural nacional,

possuindo estrutura de visitação. O local

possui valor geomorfológico e arqueológico.

Na sequência, assim como para o geossítio

anterior, analise a imagem com os alunos:



 Observação

  Inicie a atividade retomando os geossítios conhecidos ao longo do roteiro. Na sequência,

solicite que as e os estudantes acessem o site do Geoparque Seridó:                                    

Instigue que explorem as guias do site, atentando para os textos e imagens que compõem o

material de divulgação. Procure refletir a respeito da importância da publicitação dos

conhecimentos produzidos sobre e a partir dos geossítios. 

Ver material

Assistir documentário

    Ao longo do roteiro dos lugares do patrimônio natural, ao percorrer as cidades de Cerro

Corá, Lagoa Nova e Parelhas, pudemos conhecer alguns dos geossítios que compõem o

Geoparque Seridó. Esses são apenas alguns dos geossítios presentes na Região do Seridó.

  Você deve ter percebido que, ao longo deste roteiro, muitos termos relacionados aos

geossítios foram empregados. Você sabe o significado de palavras como: geodiversidade?

Conglomeráticos? Clinopiroxênio? Além desses termos, você já se perguntou como se dá a

relação entre as pessoas e os geossítios? Para sistematizar os conhecimentos do nosso

roteiro, bem como responder a esses questionamentos, vamos explorar um pouco do site do

Geoparque Seridó?

 Registro

   Depois deste contato inicial, no qual os alunos e as alunas puderam observar alguns dos textos

e imagens presentes no site, solicite que assistam ao Vídeo Documentário Geoparque Seridó: 

     A partir do vídeo, solicite que, individualmente ou em grupos, os alunos e alunas analisem os

geossítios de alguma das cidades apresentadas: Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari,

Carnaúba dos Dantas. Destaque a importância de atentar para os diferentes sujeitos apresentados

no vídeo documentário. Solicite ainda que, ao longo da atividade, busquem sinônimos ou formas de

explicar as palavras desconhecidas.

   Inspirados no vídeo documentário, instigue que aprofundem sua pesquisa sobre a cidade

elencada. Sugira que façam anotações a respeito das principais informações levantadas e, que

comecem a pensar em como poderiam organizá-las em uma forma de apresentar para os colegas

e/ou comunidade.

Considerando a idade do público com o qual o roteiro for desenvolvido, indica-se a utilização das atividades materiais 

e jogos educativos produzidos pelo Geoparque Seridó junto a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rio 

Grande do Norte (PROEX-UFRN). São oferecidos diversos materiais voltados para a geoeducação, os quais podem 

ser adaptados para atividades de educação patrimonial. Além disso, o material pode ser consultado para a 

apropriação de alguns conceitos específicos do campo da Geologia. Para ver o material, acesse: 

VAMOS REFLETIR?
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: GEOSSÍTIOS DO SERIDÓ: 

CONCEITOS E SUJEITOS
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Acessar o site

http://geoparqueserido.com.br/?page_id=9305
https://www.youtube.com/watch?v=G6pwFBHq8Bs&t=2s
https://geoparqueserido.com.br/


 Apropriação

    Para finalizar a atividade, organize uma forma de expor os trabalhos produzidos pelos

alunos e alunas. Pense em formas nas quais os estudantes possam falar sobre a pesquisa, não

apenas para os colegas, mas toda a comunidade escolar. Procure articular com o roteiro

realizado e com as temáticas suscitadas ao longo do percurso, propondo, se possível, novos

roteiros com os geossítios. 

 Exploração

    Nesta etapa, recomende que as alunas e os alunos organizem os materiais da sua pesquisa,

pensando na construção de algum produto virtual. Auxilie na seleção dos textos e imagens que

farão parte da apresentação. Algumas sugestões podem ser postagens para Facebook, cards de

divulgação, um jornal da turma, entre outros.
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   Dentre os bens culturais reconhecidos como Formas de Expressão pelo Iphan encontramos

pinturas, danças, literatura, teatro de bonecos, capoeira, dentre tantos outros. Conforme vimos

no roteiro dos Lugares da Beleza e da Natureza, no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e

Paisagístico, estão inscritos os bens culturais relacionados a vestígios da ocupação humana pré-

histórica ou histórica, os de valor etnográfico e os de valor paisagístico.

Neste roteiro iremos realizar uma aproximação entre estes diferentes bens, entendendo as

pinturas rupestres e a produção de artefatos líticos como formas de expressão que, ao

atravessarem os séculos, podem ser compreendidas como mecanismos de resistência e

permanência da memória dos povos originários. De acordo com Julie Cavignac e Carmem Alves

(2019, p.11):

Em todo o estado do Rio Grande do Norte, existem marcas da presença indígena, sejam lugares, com suas 

denominações de origem tupi ou tarairiú, sejam sítios arqueológicos ou ainda monumentos 

históricos que se referem a uma contínua ocupação do espaço por populações que foram invisibilizadas.

   Contribuindo para a preservação da memória dos povos indígenas que ocupavam a região do

Seridó em tempos pré-coloniais, o acervo do MDS salvaguarda bens que remetem às práticas e

saberes destes povos. Dentre esses bens, estão os artefatos líticos. Para iniciar esse roteiro,

convide seus alunos e alunas a conhecerem e analisarem um desses artefatos:

EIXO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO
ROTEIRO 1 - PERMANÊNCIA E RESISTÊNCIA: PINTURA RUPESTRE E

ARTEFATOS LÍTICOS
APRESENTAÇÃO
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Imagem 28 – Parte de objeto lítico com parte polida

Fonte: Museu do Seridó (peça 175)

Os roteiros que compõem este eixo contaram com a colaboração e revisão de Cristiano Enrique de Brum

(Professor do Curso de História do CERES/UFRN), Gabriel da Silva Freire (Graduando do Curso de História-

CERES/UFRN) e Isadora Shirlayne Silva Adelino (Turismóloga/UFRN – Comunidade).
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   Reflita com a sua turma sobre o objeto apresentado. Que objeto é esse? A partir de qual

material ele foi produzido? Quais as técnicas empregadas na sua produção? Qual seria o seu uso

para aqueles que o produziram? Por que esse objeto encontra-se no Acervo do Museu? 

Após essas reflexões iniciais, convide a turma a percorrer o roteiro. A primeira parada será na

cidade de Carnaúba dos Dantas, a qual conta com 50 sítios arqueológicos, em parte dos quais é

possível encontrar diferentes artefatos líticos e pinturas rupestres. Dentre os diversos sítios

do município, iremos percorrer dois deles, Casa Santa e Xiquexique 4, nos quais teremos

contato com pinturas rupestres, as quais apresentam diferentes formas.

  Nossa segunda parada será na cidade de Parelhas, na qual iremos conhecer um pouco mais

sobre o Sítio Mirador. Assim como nos sítios de Carnaúba, é possível identificar diferentes

registros rupestres, os quais representam e expressam diferentes elementos da vida dos povos

originários. Para além da pintura, esse sítio nos permite conhecer um pouco mais sobre

artefatos arqueológicos de ossos e conchas nele encontrados.

  A terceira parada do nosso roteiro será na cidade de Santana do Matos, na qual iremos

conhecer um pouco mais sobre as pinturas rupestres, marcas da presença humana nos

diferentes sítios da cidade. Dentre os sítios arqueológicos, iremos atentar para Saquinho I e

Malhada Funda, nos quais encontram-se registros da subtradição Seridó.
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   De acordo com Marília Perazzo e Carlos

Rios (2016), foram identificados, no

Município de Carnaúba dos Dantas, um

total de 50 sítios, dos quais 3 com

ocorrências arqueológicas. Dentre os

vestígios arqueológicos que encontram-se

no município, destacam-se as pinturas

rupestres. Mas o que são pinturas

rupestres? Como eram realizadas?

Instigue os alunos e alunas a refletirem a

respeito da importância desses registros

para os primeiros habitantes da região do

Seridó.

  De forma geral, as pinturas rupestres

foram desenhadas em abrigos sob rochas e

lajedos, apresentando figuras antropomorfas

(formas humanas), zoomorfas (formas de

animais) e grafismos puros (símbolos

abstratos para nossa cultura). Além disso, o

local em que essas pinturas se encontram

costuma contar com resquícios de materiais

líticos e/ou cerâmicos, fruto das práticas

desses primeiros habitantes. Em relação às

técnicas de produção dessas pinturas,

consistiam, geralmente, em aplicar tinta de

base mineral nas rochas. Em relação às

gravuras, é possível identificar técnicas de

raspagem, polimento e picoteamento

(CAVIGNAC; ALVEAL, 2019). 

   Dos 50 sítios de Carnaúba dos Dantas, 26

estão cadastrados no Iphan (até 2016). Além

disso, destaca-se ocorrência arqueológica e

de pintura rupestre nos sítios Córrego do

Cata- vento, Zezinho do Cobra, Serrote das

Areias e Matacão do Dean. Os sítios

arqueológicos 

Ver sítios Casa Santa (p, 120-121)

Ver sítio Xique-Xique 4. (p. 122)

podem ser classificados de diferentes

formas. Uma delas divide-os em sítios a céu

aberto e sítio em abrigo sob-rocha. Destaque

para os alunos e alunas que, a localização do

sítio interfere diretamente na forma como os

artefatos estão preservados (PERAZZO,

RIOS, 2016).

    Dos 50 sítios localizados em Carnaúba dos

Dantas, 45 apresentam grafismo rupestre,

com diferentes graus de complexidade,

produzidos em diferentes suportes rochosos

(posição, tipo da rocha, inserção no relevo),

com diferentes caracterizações gráficas

(dimensões temáticas, cenográficas e

técnicas) e com diferentes estados de

conservação.

   Vamos conhecer alguns desses sítios? Na

sequência iremos analisar algumas das pinturas

encontradas nos sítios Casa Santa e

Xiquexique 4. Apresente algumas imagens para

a sua turma solicitando que as observe

atentamente, visando identificar o que as

imagens representam, como as formas foram

utilizadas e, na medida do possível, instigue-os

a pensar sobre sua importância para a

compreensão da História desses povos.

PRIMEIRA PARADA: CARNAÚBA DOS DANTAS – CASA SANTA E 
XIQUEXIQUE 4
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    Analise as pinturas rupestres dos dois sítios

com os alunos e alunas. Em relação às formas

pintadas, é possível identificar se são

zoomórficas, antropomórficas ou se consistem

em grafismos diversos? É possível identificar

figuras humanas. Como elas se encontram

distribuídas no espaço? Estão sozinhas? Em

grupos? Como essas figuras estão distribuídas

no espaço? As figuras humanas estão portando

algum artefato conhecido?

   Em algumas imagens predominam grafismos,

enquanto em outras, figuras antropomórficas.

Instigue a turma a refletir a respeito das

formas representadas, das cores utilizadas, da

sua distribuição do suporte lítico, entre outras

tantas análises possíveis. Procure estabelecer

aproximações e diferenciações entre as

imagens, destacando elementos comuns ou não

a elas.

  Após esse percurso por Carnaúba dos

Dantas, vamos conhecer as diferentes

formas de expressão presentes nos sítios da

cidade de Parelhas. Prepare-se para

conhecer mais sítios arqueológicos do Seridó.
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De forma geral, o sítio pode ser entendido

como um grande e único painel, com

centenas de figuras, com diferentes

detalhes, formas e traços, dentre as quais

destacam-se as figuras com forma humana

em representações coletivas (MARTIN,

1985).  

  Gabriela Martin (1985) afirma que a

temática das pinturas encontradas no sítio

arqueológico permite reconstruir parte da

diversidade do universo antropológico dos

povos indígenas que as registraram. Parte

dessas pinturas já foram copiadas,

catalogadas e analisadas, contribuindo para

a discussão sobre a história e a memória

dos seus produtores.

   Vamos conhecer algumas das pinturas do

sítio Mirador? Assim como para as pinturas

analisadas nos sítios de Carnaúba dos

Dantas, instigue as alunas e os alunos a

refletirem a respeito das representações

presentes nessas imagens. São figuras

humanas? São representações de animais?

Em que suporte foram pintadas? É possível

identificar semelhanças com as figuras dos

outros sítios? Existem diferenças

significativas?

  Apresente algumas imagens para os

alunos e as alunas:

20

SEGUNDA PARADA: PARELHAS – SÍTIO MIRADOR 
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    Na parada anterior, pudemos conhecer

um pouco mais sobre como os povos

originários se expressavam a partir da

pintura rupestre na Região do Seridó,

especialmente nos sítios de Casa Santa e

Xiquexique4, localizados na cidade de

Carnaúba dos Dantas. Nesta parada iremos

conhecer um pouco mais sobre as formas de

expressão em pintura rupestre em parte da

região abrigada pelo município de Parelhas.

   Em relação aos sítios arqueológicos de

Parelhas, eles estão presentes,

especialmente, em três comunidades

distritais: Santo Antônio de Cobra,

Joazeiro e Boa Vista dos Negros. Foram

identificados no município seis sítios

arqueológicos e seis ocorrências

arqueológicas. Os sítios arqueológicos são

Boqueirão de Parelhas, Mirador de Parelhas,

Pedra do Chinelo, Pedra do Vem-Vem, Toca

do Olho D'água das Gatas e Sol e Lua.

Desses sítios, 4 estão cadastrados no Iphan

(PERAZZO, RIOS, 2016).

   Dentre os sítios citados, faremos uma

parada no sítio Mirador. Segundo Gabriela

Martin (1985), o sítio está localizado sobre

o vale do rio Seridó, em uma barreira

calcária quase vertical. O sítio destaca-se

pela presença de pinturas rupestres, as

quais estão presentes desde o chão,

chegando até alturas de 4 a 5 metros.
Ver pinturas do Sítio Mirador (p.10-14)

Devido a sua importância não apenas arqueológica, mas também geológica, o Sítio Mirador será uma parada 

também do roteiro dos Lugares do Patrimônio Natural.
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    Analise as imagens com as alunas e os

alunos, instigando-os a pensar sobre o uso

desses artefatos, seu processo de

confecção, os materiais empregados, etc.

Na medida do possível, estabeleça relações

com a peça lítica do MDS, destacando a

possibilidade de se observar diferentes

formas de confecção de utensílios e de

expressão dos povos originários. Vamos,

agora, nos dirigir para nossa terceira

parada, na cidade de Santana do Matos.

  No caso do sítio Mirador, além das

pinturas rupestres, as escavações

arqueológicas realizadas permitiram

identificar colares, possivelmente parte de

um enxoval funerário, conforme consta na

imagem a seguir:

Ver Colar de ossos e conchas (p. 15)

https://periodicos.ufpe.br/revistas/clioarqueologica/article/view/247240/36091


  Santana do Matos está dentre os oito

municípios que compõem a área arqueológica

conhecida como Santana. Até o início do

processo de colonização, a região era ocupada

por grupos nômades, que viviam da caça, da

pesca, do consumo de raízes vegetais e da

coleta de frutos e mel. Devido aos constantes

deslocamentos, alguns dos grupos viviam em

permanente conflito (SANTOS JÚNIOR,

2005).

   De acordo com Valdeci dos Santos Júnior

(2005), muitos sítios arqueológicos dessa

região estão localizados às margens ou nas

proximidades de pequenos riachos. No

município de Santana do Matos, o autor atenta

para a presença de açudes, como o Alecrim e o

Rio de Pedra.

De acordo com pesquisadores da área da

Arqueologia (MARTIN, 1985; SANTOS

JÚNIOR, 2005), existe, na região do Seridó

Potiguar, a presença de uma tradição

Nordeste de pinturas rupestres, com uma

subtradição chamada de Seridó. Na

subtradição Seridó, predominam grafismos

reconhecíveis, em cor vermelha, de pequenas

dimensões e, com representações

antropomórficas e zoomórficas em movimento. 

  No município de Santana do Matos destacam-

se, dentre outros, os sítios de Saquinho I e

Malhada Funda. Em relação ao primeiro,

destaca-se que encontra-se próximo às

margens do açude do Saquinho, sendo

composto por uma formação granítica com 22

metros de extensão. Em todo o sítio, foram

localizados 143 grafismos, pintados com

temáticas e técnicas de execução

diferenciadas. Dentre as representações de

animais presentes no sítio, encontram-se uma

ema, cinco lagartos e nove antropomorfos,   

Ver sítios Saquinho I e Malhada Funda

 Nas imagens, podemos observar as

estruturas rochosas nas quais se encontram

os sítios de Saquinho I e Malhada Funda.

Analise com a turma as formações: o que o

formato dessas rochas sugere? Porque teriam

sido escolhidos como espaços para registro

dos homens e mulheres que aqui vivam em

momentos anteriores à colonização europeia e

à vinda dos africanos? Outras imagens

permitem observar de forma mais direta os

registros rupestres produzidos. Atente para

a cor, tamanho e formato.

  Após percorrermos esse percurso das

pinturas rupestres e artefatos líticos, vamos

sistematizar os conhecimentos produzidos?

Identificam-se ainda registros de mãos

(SANTOS JÚNIOR, 2005),

predominantemente na cor vermelha.

    O sítio Malhada Funda é composto por um

grande matacão granítico, localizado a 500

metros do Riacho Tapuio. Possui uma espécie

de abrigo, no qual foram realizados 30

grafismos. No caso desse sítio, os registros

são exclusivamente grafismos puros, todos

elaborados na cor vermelha, diretamente na

superfície rochosa. Destaca-se ainda que,

muitos dos grafismos encontram-se de forma

isolada.

  Vamos conhecer algumas das pinturas

rupestres encontradas nesses sítios?

Apresente algumas imagens para os alunos e

alunas. Como sempre, procure-os instigar a

refletirem a respeito do que representam,

como foram produzidas, qual sua importância

para a construção da História seridoense.

TERCEIRA PARADA: SANTANA DO MATOS – SAQUINHO I E 
MALHADA FUNDA
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    Instigue a turma a refletir: o que são esses artefatos? Do que foram confeccionados?

Foram utilizados materiais orgânicos ou inorgânicos? O que o seu estudo pode nos permitir

entender sobre os diferentes grupos da Região do Seridó?

   Ao longo do roteiro Permanência e Resistência: pintura rupestre e artefatos líticos, ao

percorrer as cidades de Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Santana do Matos pudemos conhecer

alguns dos sítios arqueológicos dessas cidades. Os sítios visitados são apenas uma pequena parte

de todos os outros que encontram-se na Região do Seridó

   Vamos fazer uma atividade de Educação Patrimonial, na qual iremos retomar alguns

elementos sobre os diferentes artefatos estudados. Essa atividade pode ser realizada de

forma interdisciplinar, articulando conhecimentos da História, Geografia, Ciências da

Natureza e Artes.

 Observação

    Inicie a atividade retomando os diferentes sítios arqueológicos e os diferentes artefatos

neles encontrados. Apresente imagens de alguns desses artefatos para a turma, como, por

exemplo, fósseis humanos (Sítio Arqueológico Serrote dos Caboclos, Santana do Matos –

SANTOS JÚNIOR, 2012); detalhes de pintura e gravura (Carnaúba dos Dantas - PERAZZO;

RIOS, 2016); Colar de ossos e conchas (Sítio Mirador, Parelhas - MARTIN, 1985); parte de

objeto lítico com parte polida (Museu do Seridó)

Fonte: Museu do Seridó (peça 176)

Imagem 29 – Parte de objeto lítico com parte polida

VAMOS REFLETIR?
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: PERMANÊNCIA E 

RESISTÊNCIA – ARTEFATOS ARQUEOLÓGICOS SERIDOENSES 
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 Registro

     Depois deste contato inicial, com os diferentes artefatos arqueológicos, divida a turma em

grupos a partir do material de composição dos artefatos: fósseis humanos – ossos e conchas –

pintura rupestre – artefatos líticos. Deixe cada grupo responsável por um desses tipos de

artefatos, solicitando que realizem uma pesquisa a respeito da presença destes materiais nos

diferentes sítios do Seridó.

    Na sequência, solicite que façam registros da sua pesquisa destacando trechos de textos,

imagens dos sítios, vídeos, entre outros materiais. É possível solicitar que façam reproduções na

forma de desenho, aproximando-se do ofício de arqueóloga e arqueólogo. Após sistematizadas as

informações, sugira que comecem a pensar em como poderiam organizá-las em uma forma de

apresentar para os colegas e/ou comunidade.

 Exploração

     Nesta etapa, recomende que as alunas e os alunos organizem os materiais da sua pesquisa,

pensando na construção de algum produto virtual. Auxilie na seleção dos textos e imagens que

farão parte da apresentação. Algumas sugestões podem ser postagens para Facebook, cards de

divulgação, um jornal da turma, entre outros.

 Apropriação

    Para finalizar a atividade, organize uma forma de expor os trabalhos produzidos pelos

alunos e alunas, tendo como tema permanência e resistência: artefatos arqueológicos

seridoenses. Pense em formas pelas quais os estudantes possam falar sobre a pesquisa, não

apenas para os colegas, mas para toda a comunidade escolar.

   Procure articular as discussões sobre os artefatos com o roteiro realizado e com as

temáticas suscitadas ao longo do percurso. Tensione a importância desses registros para a

Memória seridoense.
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   Nessa imagem podemos identificar uma das tantas peças da devoção católica presente no

Museu do Seridó. Analise a peça com os alunos e alunas: quem são as mulheres representadas?

Qual a matéria prima utilizada nessa produção? Quais as técnicas empregadas nessa produção?

Você imagina quem pode ser a ou o artista que produziu essa imagem? 

    A peça possui um valor importante para o acervo, sendo que no ano de 2021 foi escolhida

para compor parte da narrativa da exposição Devoções do Seridó: a fé em tempos de

isolamento (MUSEU, 2021). Aproveite para acessar o site da exposição e conhecer um pouco

mais sobre a peça (descrição técnica, seus diferentes ângulos, análises possíveis, etc.) bem

como de outras imagens sacras que fazem parte do acervo do MDS.

    De forma geral, a imagem apresenta Sant’Ana, acompanhada de Maria, transmitindo uma ideia

de rigidez. Sant’Ana é representada com uma distribuição corpórea assimétrica, com o rosto

possuindo uma pequena desproporção em relação ao corpo da peça (MUSEU, 2021). A autoria é

da artista Luzia Dantas, a qual ocupa a primeira parada do nosso roteiro.

     Dentre as formas de expressão reconhecidas pelo IPHAN estão as diferentes manifestações

artísticas, desenvolvidas por atores sociais reconhecidos pela sociedade. Estas manifestações

estão associadas ao sentimento de pertencimento e de construção de uma identidade específica.  

    Nesse roteiro, iremos conhecer as mãos de mulheres e homens que, a partir da madeira,

produzem peças únicas, de valor não apenas para o Seridó, mas também para o Brasil e o mundo.

O acervo do Museu do Seridó contém algumas peças, de artistas locais como a Sant’Ana que pode

ser observada a seguir:

Fonte: Museu do Seridó (peça 20)

Imagem 30 – Imagem de Sant’Ana e Maria

ROTEIRO 2 – MÃOS QUE ESCULPEM: O ENTALHE EM MADEIRA
APRESENTAÇÃO
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 Os ex-votos são objetos entregues em santuários religiosos como parte de pagamentos de promessas e/ou 

agradecimento por bênçãos alcançadas. De acordo com Ana Paulina de Lima Fagundes (2015), o termo deriva do 

latim clássico votum, que significa promessa, e de ex votum suscepto, que significa promessa sucedida.
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     Sendo assim, nos dirigiremos para a cidade de Currais Novos, na qual iremos conhecer

um pouco mais sobre a artista Luzia Dantas. Residindo e trabalhando neste município, Luzia

é conhecida pela sua produção em madeira, sobretudo de santos. Para além da produção

santeira, a artista destaca-se também pela produção de peças relacionadas à identidade

regional.

     A segunda parada do nosso roteiro será na cidade de Jardim do Seridó. Neste município,

iremos conhecer a produção de Neném Chicó, artista que, assim como Luzia Dantas,

destaca-se pela produção de peças em madeira, especialmente umburana. Na produção do

artista observamos as bandinhas de música, músicos individuais, negros do Rosário, santos,

ex-votos  e cenas diversas.

   A última parada será na cidade de Acari, para conhecermos a produção de Ambrósio

Córdula. Residente na cidade desde sua infância, o artista também destaca-se pelas mãos

que esculpem em madeira, dando forma e beleza a umburana. As peças do artista destacam-

se pela riqueza de detalhes, pelo uso de olhos de vidro e folhas de ouro, bem como pelo

acabamento.

21
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   Nascida em 27 de fevereiro de 1937, no

município de São Vicente, Luzia Dantas

começou a entalhar madeira ainda na infância,

no Sítio Cachoeira. De acordo com Iano Flávio

Maia (2021), quando criança, Luzia fazia os

próprios brinquedos, transformando a madeira

em animais como cachorros, gatos e coelhos,

possível inspiração dos bonecos que a mãe

fazia de casca de melancia.

  Da produção dos seus brinquedos, Luzia

passou a produzir objetos em madeira para a

vizinhança, a partir de encomendas recebidas.

Dos brinquedos, passou para a produção de

santos, aprimorando cada vez mais o seu olhar

e as ferramentas para a sua produção. A

artista passou a esculpir na madeira da

umburana, árvore comum na Caatinga.

 As produções da artista ultrapassam

fronteiras, tanto no Brasil quanto no exterior.

No Rio Grande do Norte, a obra de Luzia está,

dentre outros acervos, no Museu do Seridó e

no Museu Câmara Cascudo. Neste último, suas

peças são objeto de estudo desde os anos

1960, no então Instituto de Antropologia. 

  Segundo Taveira (2016), Luzia reside e

trabalha na cidade de Currais Novos há muitos

anos, tornando-se uma das principais artistas

da cidade. A predominância da produção de

santos resultou no título de “santeira”, o qual

não renega.

Ver obras de Luzia Dantas 

   Para além dos santos, a obra da artista

apresenta ainda outras temáticas, como

retirantes, cactos, vaquejada, dentre outras

que dialogam com a temática regional. Vamos

conhecer um pouco mais sobre as produções da

artista? Apresente para as alunas e os alunos

algumas peças, levando-os a refletir a respeito

da importância da artista para a Região do

Seridó. Procure analisar as peças tanto em sua

singularidade quanto em relação ao seu

conjunto:

    Analise com a turma as peças representadas

nas imagens. Atente para as temáticas

abordadas, para os detalhes de cada peça.

Instigue a turma a refletir a respeito das

produções de Luzia.

  Após conhecermos um pouco mais sobre

Luzia e sua produção, vamos nos dirigir para

Jardim do Seridó, na qual iremos conhecer

outro artista, Neném de Chicó. Vamos para a

próxima cidade?
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PRIMEIRA PARADA: CURRAIS NOVOS – LUZIA DANTAS
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    Nascido em 22 de fevereiro de 1948[?], na

cidade de Jardim do Seridó, Francisco de

Azevedo, chamado de Neném de Chicó,

começou a produzir a partir de sua

experiência com Júlio Cassiano, outro famoso

escultor da cidade, conhecido pela produção

de bandinhas e santos. Assim como Luzia

Dantas, destaca-se por esculpir madeira,

especialmente a umburana (SERIDÓ VISUAL,

online).

   A inspiração para o artesanato teria

vindo em 2001, quando o artista fez uma

promessa para o Sagrado Coração de Jesus,

pedindo que o iluminasse a pensar em uma

forma complementar de renda para ele e

sua família. Desta inspiração teria vindo a

ideia de dar continuidade à prática de

produção em madeira que havia aprendido

com o amigo.

   Para dar início à sua produção, o artista

montou um ateliê em sua casa, no qual

começou a esculpir em madeira. Dentre as

temáticas da sua produção, estão bandinhas

de música, músicos instrumentistas

individuais, negros do Rosário, santos, ex-

votos para pagamentos de promessas, cenas

como cirurgias médicas e odontológicas, júris

populares, animais, entre outras (ANTÔNIO

JÚNIOR, online).

Ver obras de Neném de Chicó

    Vamos conhecer um pouco sobre a produção

do artista? Na sequência, conheça algumas das

peças de Neném de Chico:

     Podemos observar diversas peças produzidas

por Neném de Chicó. Analise-as com a turma,

destacando quem ou o que essas peças

representam, qual sua relação com a Região do

Seridó, etc. Aproveite para fazer relações com

as peças de autoria de Luzia Dantas, procurando

identificar semelhanças e particularidades dos

artistas.

  Para finalizar nosso roteiro, vamos nos

dirigir para a cidade de Acari, na qual iremos

conhecer um pouco mais sobre o artista

Ambrósio Córdula. Preparadas e preparados?

SEGUNDA PARADA: JARDIM DO SERIDÓ– NENÉM DE CHICO
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TERCEIRA PARADA: ACARI– AMBRÓSIO CÓRDULA
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  Após o percurso pelas cidades de

Currais Novos e Jardim do Seridó, vamos

nos dirigir para Acari, na qual iremos

conhecer um pouco mais sobre Ambrósio

Silva Córdula. Nascido em Cruzeta, em 25

de julho de 1958, mudou-se para Acari um

ano depois, cidade na qual permanece até

os dias atuais. Assim como Luzia Dantas e

Neném de Chicó, Ambrósio também

destaca-se pela habilidade de esculpir em

madeira, especificamente na umburana

(SERIDÓ VIRTUAL, online).

     O tema mais recorrente em suas peças

é a arte sacra, destacando-se pela

produção, em seu ateliê, no qual conta com

o auxílio de assistentes. O artista já

expôs em Acari, Natal e outras cidades do

Rio Grande do Norte, sendo que suas

peças são comercializadas ao longo do

território nacional e, também, em

Portugal.

 De forma geral, sua produção artística

destaca-se pela riqueza de detalhes, o

cuidado com o acabamento, o uso de

processos de policromia, bem como o uso

de olhos de vidro e de aplicação de folhas

de ouro. Todos esses detalhes contribuem

para a importância atribuída ao artista.

    Vamos conhecer um pouco mais sobre a

obra de Ambrósio Córdula? Analise com a

turma as imagens que trazem alguma das

peças dos artistas, procurando fazer

relações com as outras peças e artistas

analisados ao longo do roteiro.

Analise as imagens: qual a temática dos

objetos esculpidos? O que eles

representam? Qual o seu uso? Para fazer o

fechamento do roteiro, vamos participar de

uma oficina de Educação Patrimonial.

Ver Obras de Ambrósio Córdula

http://www.seridovisual.com.br/ambrosio-cordula.html


Ver exposição virtual Território do Sagrado

     Observação

    Inicie a atividade retomando os artistas e as temáticas das obras apresentadas ao longo do

roteiro. Destaque que, embora predomine a temática religiosa católica nas obras dos artistas

apresentados, essa não é a única religião presente no Seridó Potiguar. Na sequência, solicite que

visitem a exposição virtual Território do Sagrado, a qual conta com obras do artista André

Vicente e Silva   e curadoria de Jailson Valentim dos Santos (2021). 

 Registro

  Depois deste contato com as imagens, solicite que as alunas e os alunos dividam-se em

grupos realizando pesquisas a respeito dos orixás selecionados. Destaque a importância de

que seja feito o registro, de modo físico ou virtual das suas descobertas. Além das pesquisas

sobre os Orixás, instigue a turma a refletir sobre a obra de arte, destacando suas

características, técnicas, cores, etc.

   Convide a turma a refletir a respeito da diversidade religiosa presente no Seridó, bem

como sobre a importância do respeito às diferentes religiões. Na sequência, selecione

algumas das obras que representam os Orixás. É aconselhável que o/a professor selecione

os Orixás a partir de uma problemática. Nesta oficina, propomos a escolha das

representações de Oxalá, Nanã, Ibeji e Oxumaré, visando aprimorar as discussões de

geração, sincretismo, infância e gênero. Solicite que os alunos observem as imagens.

    Ao longo do roteiro das mãos que esculpem, percorrendo as cidades de Currais Novos, Jardim

do Seridó e Acari, pudemos conhecer três artistas que produzem obras características da

região do Seridó, sendo ela e eles, respectivamente, Luzia Dantas, Neném de Chicó e Ambrósio

Córdula. Esses são apenas alguns dos artistas que se destacam na região, seja pela escultura em

madeira ou por outras formas de expressão.

Para aprofundar a temática, proponha para a turma a atividade de Educação Patrimonial “Mãos

que pintam no Seridó Potiguar”. A oficina tem o objetivo de ampliar o olhar das alunas e dos

alunos para outras formas de expressão, bem como apresentar elementos da religiosidade de

outras religiões para além da católica.

VAMOS REFLETIR?
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: MÃOS QUE DESENHAM 

NO SERIDÓ
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Nascido na cidade de Caicó em 14/02/1972, o artista é reconhecido pelos seus desenhos (considera-se um

desenhista, e não um pintor) que retratam o sertanejo e o cotidiano local, bem como a temática sacra. É

graduado em História pela UFRN (Caicó), tendo forte ligação com o movimento teatral da cidade. Expõe

seus trabalhos em feiras, galerias e espaços alternativos.
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Ver Território do Sagrado
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https://doity.com.br/sehis/blog/territorio-do-sagrado


 Apropriação

   Para finalizar a atividade, organize um momento de apresentação no qual os alunos e as

alunas possam expor aos colegas a respeito da pintura analisada, sua releitura e as

descobertas sobre o Orixá investigado. Procure articular com o roteiro realizado e com as

temáticas suscitadas ao longo do percurso.

 Exploração

    Na sequência, solicite que as alunas e os alunos reúnam os materiais da sua pesquisa sobre

os Orixás, com as respostas às questões sobre os desenhos de André Vicente Silva.

Proponha que façam uma releitura da obra, tentando expressar elementos que pesquisaram

sobre os Orixás.
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