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RESUMO 

Em fins da década de 70 do século XX, o semiárido do Rio Grande do Norte foi o 
cenário do Projeto Baixo-Açu, cujo ponto alto seria a construção da barragem Engº 
Armando Ribeiro Gonçalves, projetada para acumular 2,4 bilhões de m³ de água. 
Considerava-se que tal iniciativa traria desenvolvimento econômico e social para 
milhares de potiguares que sofriam as agruras da seca. Entretanto, a barragem 
atingiria várias cidades da região, chegando a cobrir totalmente uma delas: São 
Rafael. Em função disso, nos primeiros anos da década de 1980, próximo dali, uma 
nova cidade foi edificada pelo DNOCS. A presente tese visa discutir como, após três 
décadas, a população de São Rafael rememora esse fato e reconstrói a sua história 
por meio da oralidade, da escrita e da informática. Tendo por base a perspectiva 
moriniana de método como estratégia, foram realizadas visitas à cidade de São 
Rafael e entrevistas abertas (individuais e coletivas) com dois grupos de sujeitos: um 
composto por aqueles que viveram na sua antiga terra natal, e outro, por jovens que 
já nasceram na nova cidade. Além dos relatos desses sujeitos, foram observadas as 
narrativas visuais apresentadas pelas imagens, sobretudo fotográficas, 
disponibilizadas num perfil criado para a cidade na rede social Orkut. Também foram 
considerados como fontes para esse estudo os diálogos entre os rafaelenses que 
acessam o referido perfil. Tendo como centralidade a observação de Edgar Morin de 
que “o que não se regenera, degenera”, essa tese tem como argumento central a 
ideia de que o “orkut de São Rafael” cumpre hoje um duplo e interdependente papel: 
ser uma ferramenta que potencializa uma inteligência coletiva, por meio da 
cooperação, da troca de ideias e de reconstituição de narrativas visuais e escritas. 
Distante de uma concepção congelada do que seja a perspectiva histórica, 
defendemos a tese de que o orkut regenera, repara, reproduz, restaura, reorganiza e 
renova a memória e a história de uma cidade que sucumbiu à imensidão das águas 
de uma barragem há quase trinta anos.    

Palavras-chave: memória, narrativa, orkut, fotografia. 

 



ABSTRACT 

In the late 1970s, the semi-arid region of Rio Grande do Norte was the setting of 
Projeto Baixo-Açu whose highlight was the building of the dam Eng. Armando Ribeiro 
Gonçalves, designed to collect 2.4 billion cubic meters of water. Presumably, such an 
initiative would bring economic and social development for thousands of potiguares 
who suffered the hardships of drought. However, the dam would reach several cities 
in the region, reaching to cover one of them: São Rafael. As a result, the early years 
of the 1980s, nearby, a new town was built by DNOCS. This thesis aims to discuss 
how the population of São Rafael recalls this fact and reconstructs its history by 
speaking, writing and computing, after three decades. Based on the prospect 
moriniana method as a strategy, visits were made to the city of São Rafael and open 
interviews (individual and collective) with two groups of subjects: one composed of 
those who lived in their ancient homeland, and another, with young people who were 
born in the new city. Besides the reports of these subjects, they were observed the 
visual narratives presented by images, mostly photographic, available on a profile 
created for the city in the orkut social network. As sources for this study, they were 
also considered the dialogues between rafaelenses accessing the above profile. 
Having as a central observation by Edgar Morin about “what does not regenerate, 
degenerates”. This study is the central argument that the idea of orkut has 
performed, today, a dual and interdependent role: being a tool that promotes a 
collective intelligence through cooperation, exchange of ideas and reconstitution of 
visual and written narratives. Far from a frozen conception in a historical perspective, 
it has defended the thesis that orkut has regenerated, repaired, reproduced, restored, 
reorganized and renewed the memory and history of a city that has succumbed to 
the immensity of the  waters of a dam for almost thirty years. 

Key-Words: memory, narrative, orkut, photo. 

 



RESUMEN 

A finales de la década del 70 del siglo XX, la zona del semi-árido de la región de Rio 
Grande do Norte fue el escenario del Proyecto Baixo-Açu, cuyo punto culminante 
sería la construcción del embalse Ingeniero Armando Ribeiro Gonçalves, proyectada 
para acumular 2,4 billones de m³ de agua. Se consideraba que tal iniciativa 
contribuiría al desarrollo económico y social de millares de potiguares que sufrían la 
dureza de la sequía. Mientras tanto, el embalse afectaría varias ciudades de la 
región, llegando a cubrir totalmente una de ellas: São Rafael. En función de eso, en 
los primeros años de la década de 1980, próximo de São Rafael se construyó una 
nueva ciudad proyectada por el DNOCS. La presente investigación tiene como 
objetivo discutir como después de tres décadas, los pobladores de São Rafael 
rememoran ese hecho y reconstruyen su historia por medio de la oralidad, la 
escritura y la informática. Tomando como método la teoría moriniana, fueron 
realizadas visitas a la ciudad de São Rafael, además de entrevistas abiertas 
(individuales y colectivas) tomando como referencia dos grupos de sujetos: uno 
compuesto por aquellos que vivieron en su tierra natal, y otros, como jóvenes que ya 
nacieron en la nueva ciudad. Además de los relatos de esos sujetos, fueron 
observadas las narrativas visuales presentadas por las imágenes, sobre todo 
fotográficas, disponibles en un perfil creado para la ciudad en la red social Orkut. 
También fueron consideradas como fuentes para este estudio los diálogos entre los 
saorafaelenses que tienen acceso al mencionado perfil. Teniendo como eje central 
el planteamiento de Edgar Morín de que “lo que no se regenera se desregenera”, 
esta tesis tiene como argumento central la idea de que orkut cumple una doble 
función: ser una herramienta que potencia la inteligencia colectiva, por medio de la 
cooperación, el intercambio de ideas y la reconstrucción de narrativas visuales y 
escritas. Distante de esa visión congelada de la historia, defendemos la tesis de que 
orkut regenera, repara, reproduce, restaura, reorganiza y renueva la memoria y la 
historia de una ciudad que sucumbió ante la inmediatez de las aguas de un embalse 
hace casi treinta años. 

Palabras claves: memoria, narrativa, orkut, fotografia. 
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DE VIDA, IDEIAS, TRAJETÓRIAS  

 Os relatos raramente surgiam de propósito. Muitas vezes serviam para 

quebrar o gelo e os aborrecimentos causados pelas faltas de energia que impediam 

a todos de assistirem televisão. Outras vezes, partiam de um comentário qualquer, 

motivado por assuntos como a falta ou o excesso de chuvas, ou o reencontro com 

alguém que não se via há anos. Era sempre bom ouvir aquela senhora, pois, da 

mesma forma que Sherazade prendia a atenção do sultão, ela chamava a atenção 

dos seus filhos – em especial do mais novo – quando resolvia falar do “tempo 

antigo”, do que tinha visto, vivido ou ouvido falar.  

Ela falava sobre a sua infância num povoado situado no município de Pombal, 

no estado da Paraíba, das agruras das secas, da passagem dos retirantes nas 

terras do seu pai; das festas de casamentos e batizados; das procissões e preces 

aos pés dos santos; do grande medo que tiveram todos de um eclipse total do Sol; 

do horror que tinham dos cangaceiros; dos passeios pelas casas dos parentes e 

amigos; das cantorias promovidas na fazenda e que reuniam vizinhos e parentes; da 

chegada dos ciganos e dos aborrecimentos causados pelos seus incessantes 

pedidos; das viagens de trem e a cavalo; das travessuras das crianças.  

Tantas histórias e tantas perguntas! Perguntas que nem sempre eram 

respondidas, pois ela não se lembrava de tudo. As respostas levavam a outras 

histórias, muitas delas inconclusas e que suscitavam ainda mais curiosidades. Nada 

mais instigante do que ouvir relatos sobre um tempo que está apenas na memória, 

longe de uma realidade presente. 

O filho caçula, curioso e perguntador, era eu, sempre fascinado pelas 

“histórias do tempo antigo”. Com o passar dos anos, o meu interesse em conhecer a 

história aguçava-se cada vez mais. Era como ver um filme. Procurava conhecer as 

biografias dos chamados grandes vultos históricos. Devorava livros de história e 

achava divertido responder aos exercícios que se encontravam no final de cada 

capítulo. As culturas das civilizações antigas, dos povos da América e dos índios 

brasileiros me encantavam. Como as considerava exóticas! Era um prazer ler sobre 

elas. Eu praticava, sem saber, o que na época clássica era chamado de otium.  



17 
 

“O objeto dos nossos estudos é constantemente uma confissão 

autobiográfica”, disse Boris Cyrulnik em entrevista, quando da sua visita a Natal-RN. 

(2009). Retroagindo no tempo, certamente foi o prazer proporcionado pelas 

narrativas da minha mãe e pelas leituras sobre aqueles povos e seus mitos que me 

levaram a fazer o curso de História e me tornar professor dessa disciplina, o que 

faço com prazer até hoje no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, no campus de Mossoró.  

Na Universidade Federal da Paraíba, onde fiz a minha graduação em História 

na década de 1980, ao ter acesso a uma leitura mais economicista de Marx, 

compreendi que as biografias; as histórias dos costumes, das sensibilidades e da 

vida privada eram conhecimentos secundários, irrelevantes, e que não levariam à 

tão sonhada revolução. Como os escritos de Marx foram, durante muito tempo, 

tratados de uma forma mecânica e fragmentada por alguns autores, considerávamos 

mais importante conhecer as estruturas da sociedade capitalista para, depois, 

transformá-las. Era essa a principal meta do ensino de história, conforme aprendi e 

defendi durante muito tempo. Na verdade, sei bem hoje que a separação entre o 

Marx humanista e o técnico da economia inexiste.  

Graças à atualização pela qual vem passando a historiografia nas últimas 

décadas, vê-se a emergência de uma preocupação com a memória, com as 

narrativas, com as representações, com o imaginário, com as sensibilidades, com a 

vida privada, com os costumes, com as biografias e autobiografias, temáticas tão 

presentes na chamada História Cultural, um campo historiográfico muito caro para 

mim1. Felizmente, os historiadores da atualidade defendem que “não se faz história 

se não for com um grande prazer” (CORBIN, 2005, p. 12). Outros recriam a célebre 

frase de Leopold Von Ranke, “a história faz-se com documentos”, transformando-a 

em “a história faz-se com sensibilidades” (ERTZOQUE e PARENTE, 2006, p. 18).  

As alianças interdisciplinares e as mudanças na escrita historiográfica, com 

ênfase nas memórias e nas narrativas, permitiram a compreensão da prática 

historiográfica como uma forma de literatura, deixando os historiadores livres das 

                                                           
1 Nas últimas décadas, têm sido muitos os estudos influenciados pela História Cultural, o que pode 
ser observado nos simpósios nacionais da ANPUH (Associação Nacional de História). Para conhecê-
la melhor, sugiro as leituras das obras História & História Cultural, de Sandra J. Pesavento (2008), e 
Variedades de História Cultural e O que é história cultural?, ambas de Peter Burke (2000; 2008).  
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antigas amarras que impediam um encontro entre Clio, a musa da história e da 

criatividade, com a sua irmã mais velha Calíope, musa da epopeia e da poesia. 

Passei, pois, a reorganizar as minhas experiências do passado e voltei a me 

interessar mais por estas discussões da nova historiografia. Hoje, leio com enorme 

prazer obras de história que mais parecem textos literários, a exemplo de O príncipe 

maldito e A condessa de Barral, escritos pela historiadora brasileira Mary Del Priore, 

os quais relatam detalhes de nossa história política, certamente omitidos pela 

história oficial, por dizerem respeito aos dramas da condição humana, mesmo que 

os seus personagens sejam elementos da nobreza.    

Como um profissional da educação, estabeleci-me no Rio Grande do Norte, 

em Mossoró. Ali, dada a proximidade com o Vale do Açu, era comum ouvir falar de 

uma cidade, chamada São Rafael (figura 1), que foi coberta pelas águas de uma 

grande barragem há quase três décadas. Certamente, as leituras sobre a 

sustentabilidade das políticas públicas para o semiárido, realizadas durante o meu 

curso de mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, na UERN, aguçavam o 

meu interesse pelo fato. Fiquei curioso para conhecer mais detalhes sobre aquela 

cidade, pois achava original que o seu único vestígio arquitetônico ainda visível era a 

torre da antiga igreja, ilhada em meio a um mar de água doce, num espaço visitado 

por turistas e conhecido como prainha.  

 

Figura 1: Localização geográfica de São Rafael-RN. 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org>. Acesso em: 28 out. 2010. 
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A inundação dessa cidade e a transferência de sua população para uma 

outra, nos primeiros anos da década de 1980, deu-se em função do Projeto Baixo-

Açu, o qual fora executado com o pretexto de sanar os problemas decorrentes da 

falta de água no semiárido potiguar. Propagava-se que, por meio dele, o 

desenvolvimento econômico e o progresso chegariam àquela região, marcada pelo 

atraso em função, principalmente, das secas periódicas que assolam os sertões 

nordestinos. 

Como diz Alain Corbin, “tudo que é da ordem da experiência humana é útil 

para o historiador” (2005, p. 14). Não era apenas a curiosidade, mas o olhar de um 

amante da história, de alguém interessado pela condição humana, que me fazia 

imaginar o quanto teria sido difícil para aquelas pessoas o fato de serem obrigadas a 

se estabelecerem num outro local e de verem sumir, entre as águas, a antiga igreja 

onde se batizaram, casaram, assistiram missas, participaram das quermesses nas 

festas da padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Que aflição devem ter sentido ao 

saberem que não visitariam mais os túmulos dos seus parentes no dia de finados no 

antigo cemitério; que não veriam mais as casas onde passaram toda a sua vida; que 

não colheriam mais os frutos das árvores que plantaram nos quintais de suas casas. 

Era o pior dos exílios, pois não tinham a mínima possibilidade de retorno. 

O drama vivido em São Rafael é um campo aberto às indagações. São as 

grandes perguntas o motor propulsor do conhecimento, mereça ele o estatuto de 

cientificidade ou não. As respostas dadas serão sempre provisórias, jamais 

satisfarão a nossa sede de conhecer.  

Em suas reflexões, Morin afirma que conhecer “é um fenômeno 

multidensional, de maneira inseparável, simultaneamente físico, biológico, cerebral, 

mental, psicológico, cultural, social.” (2008b, p. 18). Dada essa vastidão de fatores 

presentes na sua apreensão, devemos considerar que todo conhecimento assenta-

se em bases não muito sólidas, estando, portanto, sob o constante risco da ilusão e 

do erro. Entretanto, ressalta Morin, “a dúvida e a relatividade não são somente 

corrosão; podem tornar-se também estímulo” (2008b, p. 23, grifo meu). 

Passei a elaborar algumas questões que me estimulavam, ainda mais, a me 

aventurar na busca de respostas, mesmo que inconclusas: como os moradores da 

antiga São Rafael rememoram o fato que mudou as suas vidas há mais de duas 

décadas? De que forma representam o passado e como percebem sua situação 
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presente? Diante do que foram submetidos, o que na sua memória foi alterado, 

esquecido, ressaltado ou ressignificado? Em outros termos: considerando que 

memória, no sentido básico do termo, é a presença construída do passado, como os 

rafaelenses tornam presente o passado de sua cidade? 

A partir dessas inquietações, resolvi conhecer as histórias de vida dos 

moradores daquela cidade. Senti-me na pele do historiador imaginado por Marc 

Bloch como aquele que “se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, 

sabe que ali está a sua caça” (2001, p. 54). Ao “farejar” a vida daquelas pessoas, ao 

levantar suposições e questionamentos, percebi que aquela realidade, como 

quaisquer outras, é multifacetada e exige do pesquisador a adoção de um operador 

cognitivo que religue os saberes e possibilite pensar o real de forma polifônica.  

Morin (2008a, p.16) afirma que o edifício do saber contemporâneo ergue-se 

como uma torre de Babel que nos domina porque não podemos dominar nossos 

conhecimentos. Pensamos, erroneamente, que controlamos o conhecimento, 

quando, na verdade, somos simultaneamente produtores e produtos dele. 

Produzimos incessantemente mitos em forma de razão e ideologias travestidas de 

ciência. Ou seja, o que, como, quando e porque produzimos sobre uma determinada 

temática depende do momento histórico que estamos vivendo, do nosso olhar sobre 

o mundo, das nossas escolhas e crenças, das nossas ideologias políticas. Isso fica 

muito evidente nas autobiografias. É por isso que, em determinadas épocas, alguns 

temas são tão presentes e vistos como imprescindíveis nas produções acadêmicas, 

enquanto outros são considerados sem importância.  

O Projeto Baixo-Açu e os seus efeitos foram discutidos principalmente em 

trabalhos de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de 

Sociologia e Economia, merecendo destaque nas universidades públicas do Rio 

Grande do Norte (UFRN e UERN).  

O Núcleo Temático da Seca e do semiárido do Rio Grande do Norte (Nut-

Seca), da UFRN, por exemplo, realiza, desde 1980, trabalhos interdisciplinares de 

pesquisa e extensão voltados para o estudo do fenômeno seca e as suas 

consequências. Durante esses trinta anos de existência, vêm-se acumulando um 

grande volume de trabalhos, sobretudo qualitativos, cujos temas versam sobre o 
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contexto socioeconômico do semiárido potiguar, estudos de impactos ambientais 

advindos da modernização agrícola no Vale do Açu, dentre outros temas2.    

É inegável a grande contribuição dada pelos pesquisadores do Nut-Seca da 

UFRN, e de outros centros de pesquisa, no que diz respeito às políticas públicas 

para o desenvolvimento regional no semiárido norte-rio-grandense nas últimas 

décadas do século passado. Seus trabalhos são fontes ricas nas quais podem beber 

os pesquisadores da atualidade. No entanto, alguns deles, principalmente os 

realizados nas últimas décadas do século XX, caracterizam-se pelas denúncias, 

pelas palavras de ordem, pelo rancor e pelo engajamento político de esquerda, tão 

próprios da época em que foram escritos3. Em plena efervescência política e 

ideológica das décadas de 1980 e 1990, no Brasil, quem, dentro das chamadas 

Humanidades, iria se preocupar com outras questões? Seria correr o risco de ser 

denominado de reacionário e alienado. 

Especificamente sobre o caso de São Rafael, considero que a violência vivida 

por milhares de pessoas, obrigadas a se adaptar em outra cidade é de grande 

relevância e não foi ainda estudada com mais acuidade. Salvo um pequeno livro 

publicado com os resultados de um projeto desenvolvido na UFRN, sob a 

coordenação de Carvalho (1999), e de algumas pesquisas monográficas de 

conclusão de cursos de graduação4, a cidade de São Rafael aparece apenas como 

uma parte dos estudos sobre o Projeto Baixo-Açu, algo que não poderia deixar de 

ser considerado, dado que esse município foi o mais diretamente atingido.  

Enfim, há pouquíssimas investigações sobre aquela cidade a partir das 

narrativas dos rafaelenses: cotidiano, experiências, dúvidas, intimidades, medos, 

expectativas, mudanças de espaços e de rotinas. As pesquisas falaram pelas 

                                                           
2 Informações mais detalhadas sobre o Nut-Seca podem ser adquiridas no site 
http://www.nutseca.ufrn.br. No relatório intitulado “Nut-Seca da UFRN - Diagnóstico e proposições 
para reativação”, disponível nesse site, encontramos um balanço das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão desenvolvidas por esse grupo. 
3 Nesse aspecto, considero merecedores de destaque os estudos de Nazira Abib Vargas (1987a, 
1987b, 1991). São pesquisas com um grande volume de depoimentos orais recolhidos ao longo de 
vários anos. Contudo, a preocupação com as denúncias se sobrepôs aos demais aspectos que 
aquelas falas poderiam elucidar. Tamanha é a preocupação dessa pesquisadora em anunciar os 
abusos das políticas e dos órgãos públicos durante a execução do Projeto Baixo-Açu, que ela chega 
a falar em um “extermínio de seres humanos”, um “genocídio em novo estilo” (1991, p. 46). 
4 Ver os trabalhos de COSTA (1981), RIBEIRO (1996), SOUZA (2001). O Núcleo de Estudos 
Arqueológicos da UERN realizou um documentário para um programa de televisão, em Mossoró, no 
qual faz referências à antiga São Rafael, mas esta não é objeto central da filmagem, haja vista que 
esses pesquisadores estavam mais preocupados em estudar as pinturas rupestres e a paleofauna da 
região. 
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pessoas: disseram quem eram elas, denunciaram as arbitrariedades que sofreram, 

apresentaram soluções para os seus problemas. 

Tal raciocínio levou-me a elaborar um projeto de pesquisa para o doutorado, o 

qual foi submetido e aprovado no Programa de Pós-Graduação em Educação, na 

linha de pesquisa Estratégias de Pensamento e Produção do Conhecimento, sob a 

orientação da Profª Drª Maria da Conceição Xavier de Almeida. Tornei-me, assim, 

um pesquisador do Grupo de Estudos de Complexidade – Grecom.  

O projeto inicial sofreu alguns ajustes, a partir dos conhecimentos que adquiri 

nas leituras, nas discussões com a minha orientadora e nas reuniões periódicas 

promovidas pelo Grecom. Dessa forma, o texto apresentado para arguições no 

Seminário Doutoral I, realizado em dezembro de 2009, tinha como título 

Escafandristas do tempo: relatos orais de vida e reconstrução histórica em São 

Rafael-RN. A banca foi composta pela minha orientadora e as professoras Dras Wani 

Fernandes Pereira e Maria da Conceição Passeggi. 

A metáfora do escafandrista, presente no título, é uma inspiração trazida pela 

composição musical de Chico Buarque de Hollanda, intitulada Futuros amantes, na 

qual o compositor, vestido da alma do historiador, imagina uma cidade submersa – 

uma coincidência com a velha São Rafael – e supõe que “os escafandristas virão 

explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão 

tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, 

retratos, vestígios de estranha civilização”.  

Escafandristas são mergulhadores, exploradores. O escafandro – uma 

invenção do século XIX – é a sua principal ferramenta de trabalho. Trata-se de uma 

pesada armadura de borracha e ferro usada para trabalhos no fundo das águas. 

Essa estrutura comunica-se com a superfície por meio de um duto que assegura a 

livre respiração e permite resistir à pressão da água. 

O texto submetido à banca do Seminário Doutoral I tinha como centralidade a 

apresentação da narrativa histórica, que emergiria das entrevistas de história oral, 

como um importante tutor de resiliência para a população de São Rafael. Com base 

na literatura sobre resiliência, presente nas obras de Boris Cyrulnik, eu argumentava 

que o conhecimento histórico, transmitido pela oralidade, não era apenas uma forma 

do entrevistado contar o que ocorreu, mas uma reelaboração do real, constituindo-se 
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num relevante operador de transformações, de autoafirmação da sociedade, de 

construção e reconstrução de identidades, de criação de novas perspectivas de ver 

o mundo e a si mesmo. Utilizaria prioritariamente como método as entrevistas orais 

para aflorar as lembranças dos rafaelenses e, como subsídio, usaria as imagens e 

os depoimentos disponíveis num perfil criado para a cidade de São Rafael numa 

rede social, o orkut. 

Mesmo que a banca do Seminário Doutoral I não manifestasse discordâncias 

quanto à minha percepção da história como um constructo do intelecto humano 

capaz de metamorfosear vidas, os arguidores observaram limitações no tocante ao 

método, e alguns pontos vulneráveis quanto à tese. Tais arguições me 

proporcionaram uma reflexão mais ampla sobre o projeto de tese que eu havia 

construído. Senti a necessidade de fazer alterações, retomar as leituras e reconstruir 

o texto.  

Isso não significa mudar meus pontos de vista quanto à metáfora do 

escafandrista para compreender o trabalho do historiador. Continuo vendo-o como 

um escafandrista do imaginário social. Mesmo que tenha a pretensão de ser imune 

às influências externas, ele é um narrador do sensível e se empenha em 

presentificar o passado pela memória.  

O conhecimento histórico, como todo conhecimento, é construído com razão, 

paixão, incertezas e imaginação. Seu tecido assemelha-se a uma tela esgarçada, 

sempre à espera de um tecelão cuidadoso que a costure, mesmo sabendo das 

fragilidades dessa sutura. Assim, não é de se estranhar que as discussões ocorridas 

no Seminário Doutoral I, as leituras realizadas antes e depois daquele momento, as 

novas descobertas e as orientações com Ceiça Almeida me fizessem redefinir a 

centralidade e as fontes documentais usadas para a elaboração da tese.  

Às questões acerca das construções e reconstruções das narrativas orais, em 

que os rafaelenses representam o seu passado; tornam-se sujeitos da história; 

transmitem valores, saberes, experiências e sentimentos às novas gerações, agora 

se acrescenta a importância da internet para a preservação da memória da velha 

São Rafael e para a construção de um projeto de futuro para a nova cidade. Ou seja, 

não é apenas por meio dos relatos orais que a memória daquela cidade vem sendo 

transmitida. Com isso, podemos constatar que Mnemosine e Clio também não são 
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imunes às mudanças impostas pelo tempo e pelo meio social. Elas reiventam suas 

artes e adaptam-se às novas situações.  

Na mitologia grega, Mnemosine era a deusa da memória, uma das nove 

Titânides, filhas de Urano (o céu) e Gaia (a terra). Era considerada uma das mais 

poderosas deusas de seu tempo, pois acreditava-se que ela distinguia o homem de 

outras criaturas no mundo animal e dava a ele a capacidade de, racionalmente, 

prever e antecipar acontecimentos. A importância de Mnemosine também deve ser 

compreendida pelo valor que tinha a memória em sociedades cujo conhecimento era 

transmitido principalmente pelas fontes orais. Os gregos consideravam a memória 

uma identidade sobrenatural ou divina: era a deusa Mnemosine que dava aos 

poetas e adivinhos o poder de voltar ao passado e de lembrá-lo para a coletividade. 

Ela guardava a memória dos imperadores, das guerras, dos ensinamentos de como 

viver no mundo.  

Mnemosine é mãe das nove musas, entidades mitológicas às quais são 

atribuídas capacidade de inspirar a criação artística. As musas cantavam o presente, 

o passado e o futuro, acompanhadas pela lira de Apolo. Seu templo era o Museion, 

termo que deu origem à palavra museu, nas diversas línguas indo-europeias, como 

local de cultivo e preservação das artes e das ciências.  

Uma dessas musas era Clio, nome que significa “a proclamadora”, “a que 

confere fama”. Musa da história e da criatividade, Clio divulgava e celebrava as 

realizações, presidia a eloquência. Numa de suas representações, ela aparece como 

uma jovem coroada de louros, trazendo na mão direita uma trombeta e, na 

esquerda, um livro intitulado Thucydide, alusão feita a Tucídides, historiador grego 

que escreveu a História da Guerra do Peloponeso. 

Doravante, passo a dar uma maior ênfase ao que antes, metodologicamente, 

considerava secundário e complementar, o perfil de São Rafael criado no orkut5. A 

discussão sobre resiliência, antes o arcabouço central, continuará presente no texto, 

não como argumento de tese, mas como um instrumento para uma reflexão sobre 

                                                           
5 Há uma diferença entre Orkut e Perfil. Enquanto o Orkut é a rede social on line, o Perfil é a área 
criada no Orkut, preenchida com os dados pessoais, como álbuns de fotografias, idade, interesses e 
outros detalhes que podem ou não serem disponibilizados a todas as pessoas que o acessem. 
Embora haja essa diferença, tornou-se comum nos referirmos ao Perfil como se fosse o próprio Orkut, 
daí porque doravante usarei a palavra orkut de São Rafael sempre que me referir ao perfil dessa 
cidade.  
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os conteúdos das entrevistas realizadas com alguns rafaelenses e dos comentários 

feitos pelos filiados ao orkut dessa cidade.  

Tenho acessado com frequência o orkut de São Rafael desde 2008, quando 

me organizava para a seleção do doutorado no Programa de Pós-Graduação em 

Educação. É importante salientar que, à época, alguns contatos para obter 

informações sobre aquela cidade foram feitos por essa rede social. Daquele período 

até hoje, verifiquei um grande crescimento do número de participantes, de 

depoimentos e de imagens disponíveis naquele sítio. Em vista disso, passei a 

estabelecer um contato com o criador desse orkut, Richardson Rodrigo, tanto por 

meio de visitas quanto virtualmente, por meio de mensagens eletrônicas.  

O orkut de São Rafael foi criado para reunir conterrâneos e pessoas 

simpáticas àquela cidade, para apresentar o seu potencial turístico, mas também 

para o bate-papo entre amigos. Ao longo das minhas observações, não pude deixar 

de perceber o interesse de muitos dos participantes dessa rede social em relembrar 

o passado na velha São Rafael, falar da sua história como uma forma de reforçar as 

sociabilidades e projetar um futuro melhor para os seus conterrâneos. Certa vez 

declarou-se na página inicial do orkut que “aqui você encontra o maior acervo 

histórico através de fotos de São Rafael, isso foi construído através da união dos 

Rafaelenses”. 

Esse espaço virtual de São Rafael passou a ser constantemente visitado por 

pessoas que habitam nessa cidade ou que migraram dali, seja na época da 

construção da barragem, seja depois da instalação na nova cidade. O número de 

participantes (em torno de 1.300, no momento em que finalizo este texto) e de 

mensagens está sempre crescendo. Dado o volume de recados e de imagens que 

são disponibilizadas pelos filiados, o criador desse orkut dividiu-o em dois perfis que 

possuem, juntos, mais de três mil fotos, além de uma grande quantidade de vídeos e 

comunidades afins.  

Mesmo que grande parte dos vídeos e das fotografias seja de assuntos não 

propriamente relacionados à memória e à história da cidade, um número relevante 

das imagens disponibilizadas no orkut de São Rafael age no sentido de 
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descongelar6 o tempo. Contam a história da velha cidade e rememoram as vidas dos 

seus moradores e ex-moradores. Como se fossem portais para o passado, vários 

álbuns mostram fotografias em preto e branco ou coloridas e, como muitas delas 

não têm informações importantes (quem são aquelas pessoas que estão posando 

para o fotógrafo, por exemplo), geralmente outros filiados àquele orkut acrescentam 

essas informações. Fotografias de ruas da cidade velha também são muitas e, 

geralmente, são acompanhadas de comentários sobre qual a casa em que 

moravam, quem eram os vizinhos, etc. Não faltam comentários, reencontros, 

manifestações de amor à terra natal, lembranças dos tempos vividos na antiga 

cidade, saudosismos, nostalgias. 

Estão acessíveis imagens de cenas do cotidiano, de festas (da padroeira, de 

carnavais, de São João, de desfiles cívicos), de diversões no rio e na prainha, de 

paisagens naturais, da história política da cidade. Exibem-se também, mesmo que 

de forma tímida, alguns momentos tristes, como as mudanças para a nova cidade e 

a chegada das águas às portas da igreja. Independente das temáticas tratadas pelas 

fotografias, muitas delas provocam interações entre os membros do orkut, que 

trocam ideias sobre aquele momento em suas vidas, comentam sobre a política da 

cidade, entre outros assuntos.     

Outro dado relevante é a divulgação das paisagens naturais daquela região. 

Não são poucos os vídeos e as fotografias das serras, da fauna, da flora, da prática 

de esportes radicais, como o rapel. Também há imagens e comentários sobre a 

megafauna existente naquela região, além de fotografias denunciando o estado de 

decadência em que se encontra a residência do barão de Serra Branca, um nobre 

que ali viveu no século XIX. Percebe-se, com isso, o intuito de divulgar o patrimônio 

histórico e ambiental da cidade, o que possivelmente poderia se constituir em uma 

fonte de emprego e renda, pelo fomento ao turismo ecológico e histórico.   

Foi com base nessas observações que passei a considerar a seguinte 

hipótese: em virtude do desenvolvimento das tecnologias da inteligência trazidas 

pela ampliação do uso do computador e do acesso às redes sociais on line, os 

rafaelenses, residentes ou não em sua cidade natal, mesmo que não 

                                                           
6 A ideia de descongelamento do passado por meio das leituras visuais das fotografias é aqui usada 
com base na tese defendida pela Profª Eugênia M. Dantas, pesquisadora do Grupo de Estudos da 
Complexidade (Grecom), no seu doutorado em Educação, na UFRN, em 2003.   
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propositalmente, reforçam, reconstroem, portanto, regeneram, a memória desse 

município. Ou seja, convivendo com as narrativas orais, ou as reproduzindo, há hoje 

um outro veículo de transmissão da memória e da história de São Rafael: o 

descongelamento do tempo por meio das imagens (fotografias e vídeos)  postadas 

no orkut.  

O perfil criado para a cidade de São Rafael, no orkut, tem servido de arquivo 

vivo e sempre aberto, para onde são encaminhadas imagens e testemunhos da 

antiga cidade por uma população que se esforça, voluntária ou involuntariamente, 

em disponibilizar às gerações novas e futuras, imagens de si própria, do seu 

passado. Um passado vítima das adversidades, mas que, por isso mesmo, é capaz 

de elevar a autoestima daquele povo com as histórias de superação.  

Creio que não há apenas uma pretensão de fazer dessas imagens um “túnel 

do tempo”, mas, a partir da construção de um passado de lutas, criar novas 

alternativas para o futuro, pois lembremos que, em se tratando de memória, as 

temporalidades se entrecruzam. Mesmo que consideremos o seu caráter de 

imponderabilidade das ações humanas, acredito que essa comunidade virtual é uma 

maneira de manter vivas as memórias transmitidas oralmente pelos mais velhos, já 

que eles um dia, ao desaparecerem, levarão todas essas experiências de vida.       

Os filhos de São Rafael antigo, mesmo que agora não tenham mais 

fisicamente a sua velha cidade, mas apenas as lembranças de um passado que lhes 

deixou marcas, encontram-se num espaço virtual e ali manifestam as suas emoções, 

reelaboram e/ou reafirmam as suas memórias, individuais e coletivas, sobre o que 

foi vivido. Reencontram-se, unem-se, seja por meio das lembranças, seja pelo bate-

papo sobre amenidades.  

Mesmo que não tenha como finalidade precípua a evocação de um tempo 

que se passou há décadas – uma vez que naquele espaço, como qualquer outro do 

gênero, discute-se de tudo, de festas de fim de semana a jogos de futebol –, o orkut 

de São Rafael representa, para muitos, uma oportunidade de presentificar o 

passado, de “salvar” a sua história, contando-a pelas leituras das imagens, dos 

comentários das fotografias e dos depoimentos grávidos de saudosismos.  

Portanto, é em direção a uma memória coletiva construída por meio de 

narrativas orais, ouvidas em conversas com pessoas que viveram as mudanças 
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impostas pelo Projeto Baixo-Açu, e visuais, pelas leituras das imagens e de 

testemunhos disponíveis no orkut de São Rafael, que esta pesquisa criou sua 

cartografia.  

Domínios de Mnemosine  

Esta pesquisa filia-se à perspectiva teórico-metodológica da complexidade, na 

qual a realidade é compreendida como dinâmica, não-linear, imprevisível, 

multidimensional e construída pela interrelação sujeito e contexto. Portanto, não se 

estabeleceu um conjunto de etapas a ser vencido, um programa a priori. Ao 

contrário, o método foi pensando como estratégia, como sugere Edgar Morin. Isso 

explica o fato de ter sido flexível às necessidades de mudanças que surgiam e 

exigiam um redirecionamento na tese, conforme me referi anteriormente.  

No decorrer da pesquisa e da escrita do texto, como desconsiderar os 

desafios, as situações imprevisíveis, as bifurcações e as novas descobertas? É 

óbvio que isso gerava desordens, perdas do “fio da meada”, angústias, mas também 

anunciava a oportunidade de auto-organização das ideias. O caos, lembra Morin, “é 

a desintegração organizadora” (2008b, p. 80). Isso quer dizer que ordem, desordem 

e organização se coproduzem simultânea e reciprocamente na produção dos 

saberes. 

Pesquisar com base nas ciências da complexidade requer estar sensível à 

relação dialógica que se estabelece entre pares geralmente vistos como opostos, 

mas que, na verdade, são indissociáveis, a saber: ordem-desordem, padrão-desvio, 

repetição-variação. Conforme Almeida, assim reduziríamos a ilusão de que a 

pesquisa age como um raio X da história da matéria, dos fenômenos, da vida, das 

sociedades e do homem, caso compreendêssemos a realidade, não como um dado 

a priori, mas sujeita às bifurcações e às flutuações. “Sempre haverá o imprevisto, o 

inacessível, o desvio e a desordem que impulsionam novas ordens”, diz essa autora 

(2009a, p. 101). 

Em Sociologia, Edgar Morin revela, no capítulo intitulado O método in vivo, as 

estratégias usadas pelo seu grupo de pesquisadores na comunidade de Plozévet, na 

França. Para ele, o que foge ao padrão é essencial para compreender o processo de 
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mudança social. Assim é que, nas suas palavras, “o que era rejeitado como 

insignificante, o imponderável ou estatisticamente minoritário, o que perturba a 

estrutura ou o sistema, tudo isso é extremamente significativo para nós como 

revelador, desencadeador, enzima, fermento, vírus, acelerador, modificador...” 

(1984, p. 131).  

Guiado por esses pressupostos teórico-metodológicos, resolvi seguir dois 

percursos na pesquisa. O primeiro deu-se, inicialmente, por meio de entrevistas 

abertas, sem questões fixas, de longa duração, realizadas com doze pessoas que 

residiam na antiga São Rafael. Não foi feita uma seleção desses sujeitos 

anteriormente aos nossos contatos. Muito colaborativos, alguns chegaram a indicar 

outras pessoas que poderiam relatar as suas experiências para mim.  

Objetivando aflorar a memória desses entrevistados, foram usadas dez 

fotografias disponíveis no orkut de São Rafael, as quais mostravam cenas do 

cotidiano, como também a chegada das águas e a destruição da cidade. Ao ver as 

imagens, esses sujeitos faziam, geralmente, comentários sobre o instante que havia 

sido imortalizado pelas fotografias, as pessoas que estavam presentes naquele 

cenário, a localização das casas e lojas.    

Como técnica de registro, o uso do gravador foi imprescindível, dada a longa 

duração de algumas entrevistas (chegando a atingir 1 hora ou mais). A observação 

das casas e dos comportamentos dos entrevistados também foi considerada, haja 

vista que nem sempre dizemos o que queremos pelo mecanismo da palavra.  

A função da pesquisa aprofundada consiste em fazer emergir a 

personalidade, a concepção de vida dos entrevistados (MORIN, 1984, p. 135), daí 

porque eles ficaram livres para narrar suas experiências, suas leituras de mundo, 

suas representações do passado, suas avaliações quanto ao presente e suas 

projeções para o futuro. Essas entrevistas em profundidade permitiram entender não 

apenas o que há em comum nas concepções de mundo dos diversos migrantes da 

antiga São Rafael, mas ainda as dessemelhanças quanto às suas interpretações 

sobre si mesmos e sobre as suas condições de vida.  

Com o intuito de perceber como as novas gerações recebem dos mais velhos 

as informações quanto ao passado da antiga cidade, realizei também entrevistas em 

grupo com jovens que nasceram na nova São Rafael, todos participantes do orkut 
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dessa cidade. Nessa oportunidade, as questões debatidas relacionaram-se às 

representações que esses jovens tinham quanto ao passado de sua cidade, a 

preservação da memória e as perspectivas para o futuro do seu município.   

Uma segunda estratégia de pesquisa deu-se por meio do orkut de São 

Rafael, algo não convencional numa pesquisa científica, pelo menos para aquelas 

que desejam espelhar o “real”. Conforme fiz referências anteriormente, esse site de 

relacionamentos já vinha sendo usado por mim desde a época da elaboração do 

projeto de pesquisa para a seleção no doutorado em educação na UFRN. Ao 

perceber o volume de informações ali disponíveis, passei a explorar essa 

comunidade quase diariamente, verificar as mensagens deixadas, ler os 

depoimentos postados, ver os vídeos e as fotos nos álbuns.   

Para ter um maior acesso às pessoas daquela cidade, fiz contato com 

Richardson Rodrigo, o criador do perfil de São Rafael no orkut. Muito receptivo, ele 

divulgou para todos que fazem parte daquele orkut a pesquisa que estava sendo 

realizada por mim (figura 2). Isso contribuiu enormemente para que aquelas pessoas 

me aceitassem como seu amigo nessa rede social e até me procurassem para um 

diálogo. A partir disso, pude me aproximar desses sujeitos, marcar entrevistas e até 

conversar com elas pelo MSN Messenger, um programa de mensagens 

instantâneas. É válido salientar que essas conversas eram apenas uma forma de 

manter contato com essas pessoas, aproximar-me delas. Não se configuravam 

ainda como uma entrevista. 

 
Figura 2: Divulgação da pesquisa de doutorado por meio do orkut (11 de abril de 2010). 
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Durante esses encontros, o “objeto”, por ser humano, também foi visto como 

sujeito. Isso quer dizer que não desconsideramos o caráter de intersubjetividade 

presente nos contatos com os entrevistados. As palavras de Calvino evidenciam 

essa relação: “quem me ouve retém somente as palavras que deseja. (...) quem 

comanda a narração não é a voz: é o ouvido” (1990, p. 123). 

A entrevista não deve ser percebida apenas como um meio de adquirir 

informações. O processo psicoafetivo ligado à comunicação é que pode ser o mais 

importante. Nesse sentido, para Morin, a arte da pesquisa “está em enriquecer 

dialeticamente participação e objetivação. Não pretendemos que o conseguimos, 

pretendemos que é preciso tentar consegui-lo. Assim, à dupla natureza do 

pesquisado, sujeito e objeto, deve responder um duplo eu do pesquisador” (1984, p. 

139). 

Como afirmei em páginas anteriores, as histórias de vida e os relatos de si 

podem se transformar em fortes operadores de resiliência, na medida em que 

oportunizam uma reelaboração do real, uma autoafirmação do narrador, uma criação 

de novas perspectivas de ver o mundo e a si mesmo. É por isso que em algumas 

conversas percebi o interesse dos entrevistados em falar de assuntos que “fugiam” 

da nossa temática. Isso se dava, não apenas porque é comum nas narrativas uma 

história puxar outras, como ocorre com as bonecas russas, as matrioshkas, mas 

também porque, ao falarem da luta pela reforma agrária, por exemplo, aqueles 

sujeitos sentiam-se mais fortes e úteis para o seu grupo social.  

Também enfatizando o poder da palavra para a reconstrução do sujeito, a 

poetisa e psicanalista Clarissa Pinkola Estés ressalta o que chama de dom da 

história: por via dos relatos transmitidos através de gerações, as forças maiores do 

amor, da misericórdia, da generosidade e da perseverança são continuamente 

invocadas a se fazerem presentes no mundo. Por isso que, para o seu povo, o relato 

de uma história é considerado uma prática espiritual básica. Elas são guardadas 

como uma farmacopeia. São histórias medicinais tradicionalmente usadas de 

maneiras diferentes para ensinar, para corrigir erros, para iluminar, auxiliar a 

transformação, curar ferimentos, recriar a memória (1998, p. 09-10). As histórias 

mais poderosas surgem em decorrência de um sofrimento terrível e irresistível de 

um grupo ou de um indivíduo. Quando a história deriva da aflição, por mais 
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paradoxal que seja, tem o dom de fornecer as curas mais poderosas para os males 

passados, presentes e futuros.  

Conforme Cyrulnik, para sermos nós mesmos, só podemos ser com os 

outros. A necessidade de estar-com é de ordem biológica e isso se torna possível, 

na espécie humana, por meio da palavra. Ela nos dá o poder de encantar o mundo, 

de sermos feiticeiros. 

O encantamento do mundo é um produto da evolução: os animais são 
enfeitiçados quando percebem a sensorialidade de um outro, o odor, a cor, 
a postura, que os governa servindo-se dos cinco sentidos. E os homens, 
única espécie que possui seis sentidos, vivem no duplo encantamento dos 
sentidos e do sentido que a historicidade cria. Nunca vemos o mundo dos 
outros, mas representamo-lo pelos sinais de suas palavras e dos seus 
gestos, que nos enfeitiçam ainda mais. (1997, p.8, grifo meu) 

 Conforme Le Goff, “a memória, como propriedade de conservar certas 

informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, 

graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou 

que ele representa como passadas” (2003, p. 419). O mundo da memória abrange, 

portanto, variados campos científicos, como a psicologia, a psicofisiologia, a 

neurofisiologia e a psiquiatria. Contudo, esses estudos podem suscitar traços e 

problemas da memória histórica ou da memória social.  

A memória é a nossa primeira e mais fundamental experiência com o tempo. 

Ela é uma evocação do passado. Por meio dela, o passado se reconstrói e se 

presentifica. Isso não ocorre de forma mecânica, dada a complexidade da atividade 

mnemônica do cérebro e do sistema nervoso. Hoje, considera-se como superados 

aqueles estudos que viam a memória como um fato puramente biológico, ou seja, 

como fruto de funcionamento das células do cérebro que registram e gravam 

percepções, ideias, gestos e palavras. Isso não significa dizer que inexistam 

componentes biológicos, fisiológicos ou cerebrais na produção da memória. Afinal, 

as pesquisas no campo da neurologia têm mostrado, não só as zonas do cérebro 

responsáveis pela memória, como também as pesquisas em bioquímica têm 

salientado a importância de algumas substâncias químicas, como as endorfinas, 

capazes de alterar a fisiologia do cérebro e influenciar na produção e conservação 

da memória.    
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As chamadas perturbações da memória, como a amnésia, antes estudadas 

apenas pela psiquiatria, também podem, em muitos casos, ser esclarecidas à luz 

das ciências sociais. Podemos dizer, com isso, que do processo de memorização 

participam não só elementos de ordem neurofisiológicos, mas também componentes 

subjetivos, como a importância atribuída a um fato, o seu significado emocional ou 

afetivo, o modo como algo nos impressionou, as representações que a nossa cultura 

dá a um acontecimento. A memória não apenas ordena os vestígios do passado, 

mas também faz uma releitura desses vestígios.  

O esquecimento, a privação da memória, não ocorre apenas em função de 

uma lesão física que traga como efeito o mau funcionamento do nosso cérebro. Ele 

é também uma consequência do sofrimento psíquico e social. Cyrulnik, a partir de 

estudos no campo da psicanálise, demonstra, em várias de suas obras – merecendo 

destaque Os patinhos feios (2004), O murmúrio dos fantasmas e Falar de amor à 

beira do abismo (2006) – como, algumas vezes, esquecer uma coisa terrível que nos 

aconteceu pode ser a saída para nos reinventar e viver bem novamente.  

Lembrar e esquecer. Essa aparente oposição, como afirma Paul Zumthor, “é 

da mesma ordem que as traçadas entre o tempo e eternidade, o mundo sublunar e a 

beatitude, o corpo e a alma, a condição pecadora e a inocência da virtude, e ainda 

outras. (...) Memória e esquecimento são instrumentos conjuntos e indissociáveis de 

toda ação” (1997, p. 19-20, grifo meu).  

O esquecimento pode ocorrer em função das representações que fazemos de 

alguns fatos do passado (individual ou social), mas também pelo controle da 

memória feito por um grupo que está no poder ou que pretende construir/reconstruir 

sua identidade, como demonstrou Michel Pollak (1989; 1992), ao se referir ao 

processo de enquadramento da memória. Na formação de uma história nacional, por 

exemplo, esse trabalho se alimenta do material fornecido pela história.  

Esse trabalho pode sem dúvida ser interpretado e combinado a um sem-
número de referências associadas; guiado pela preocupação não apenas de 
manter as fronteiras sociais, mas também de modifica-Ias, esse trabalho 
reinterpreta incessantemente o passado em função dos combates do 
presente e do futuro. (1989, p. 9-10) 

O silêncio ou o esquecimento quanto a um fato do passado, por vergonha ou 

coerção, revela a dicotomia e a complementaridade existente entre a memória 
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individual e a coletiva. Nesse aspecto, muito tem sido produzido, merecendo realce 

o clássico A memória coletiva, de Maurice Halbwachs, publicado em meados do 

século XX.  

A centralidade da obra de Halbwachs consiste na afirmação de que a 

memória individual existe sempre a partir de uma memória coletiva, posto que todas 

as lembranças são constituídas no interior de um grupo e instituições nos quais o 

indivíduo se inclui, a saber: a família, a classe social, a escola, a igreja ou o trabalho. 

Nossas ideias, reflexões, sentimentos, paixões são, na verdade, inspiradas por eles 

e garantem a coesão social. Por isso, ele estuda a partir dos quadros sociais da 

memória. O passado não pode ser mantido no inconsciente de forma autônoma e 

inteira. Como a lembrança é construída a partir das práticas sociais e 

representações do presente, o ato de lembrar não significa reviver, mas a 

reconstrução do que foi vivido no passado. Seja qual for a alteração sofrida pelo 

ambiente e, consequentemente, pelo sujeito, esta acarreta uma transformação na 

memória. Portanto, para ele, é impossível estabelecer um divórcio entre a memória 

“individual” e a do grupo, pois só lembramos porque os outros e a situação presente 

nos permitem. Assim, lembrar é refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias 

de hoje as experiências vividas no passado. Daí a importância da linguagem como 

um instrumento socializador da memória.  

O crescente interesse que a memória vem suscitando nas últimas décadas 

tem retomado frequentemente os estudos realizados por Halbwachs, mesmo que 

alguns intelectuais tenham lhe feito algumas críticas, o que é compreensível se 

considerarmos a época em que sua obra foi escrita.  

Michael Pollak, outro expoente das ciências sociais na França, faz reflexões 

sobre a memória a partir de Halbwachs, mas acrescenta algumas questões àqueles 

estudos do sociólogo francês da escola durkheimiana. Pollak ressalta o caráter 

destruidor, uniformizador e opressor da memória coletiva e nacional. Ele considera a 

memória como um campo em disputa que gera uma crise, permitindo que venha à 

tona uma memória subterrânea, fruto das lembranças individuais e de grupos que 

permaneceram vivas durante dezenas de anos ou até mesmo séculos. Opondo-se à 

memória nacional, a mais legítima das memórias coletivas, essas lembranças são 

transmitidas no quadro familiar, em associações, em redes de sociabilidade afetiva 

e/ou política. São lembranças proibidas, indizíveis e vergonhosas, zelosamente 
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guardadas em estruturas de comunicação informais e passam despercebidas pela 

sociedade englobante. Uma fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o 

inconfessável separa uma memória coletiva e subterrânea, da sociedade civil 

dominada ou dos grupos específicos, de uma memória coletiva organizada que 

resume a imagem do que uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar e 

impor (1989, p. 8). Para ele, o silêncio de alguns indivíduos ou grupos não significa 

passividade, conformismo ou esquecimento, mas um protesto mudo, uma resistência 

aos discursos oficiais, ao enquadramento da memória.   

Por via individual ou interesse coletivo, o ato mnemônico se expressa através 

das narrativas e estas desempenham uma função social ao comunicar a outrem uma 

informação, na ausência do acontecimento ou do objeto que constitui o seu motivo. 

Para Benjamin, a narrativa é uma transmissão de experiências e tem a finalidade de 

aconselhar. Tem, portanto, um caráter utilitário, o qual, mesmo que esteja oculto, 

manifesta-se de várias formas: num ensinamento moral, numa sugestão prática, 

num provérbio ou numa norma de vida. O dom do narrador é poder contar sua vida; 

sua dignidade é contá-la inteira. O narrador não está interessado em transmitir o 

“puro em si” da coisa narrada como uma informação ou relatório. “Ela [a narrativa] 

mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se 

exprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso” 

(1994, p. 205, grifo meu). 

Entretanto, para Benjamin (1994), a arte de narrar está em extinção em face 

da crise da experiência, fonte à qual recorrem todos os narradores. É das suas 

experiências de vida ou das relatadas pelos outros que estes retiram o que contam. 

Para ele, o saber que vem de longe – tanto espacial quanto temporalmente – 

encontra hoje menos ouvintes, e isso deve-se à legitimidade que a informação 

transmitida pela imprensa encontrou para a explicação e compreensão dos 

acontecimentos próximos.  

Porém, se Benjamin, na primeira metade do século XX, anunciava os riscos 

que os avanços da mídia traziam para a função desempenhada pelas narrativas, 

estudiosos da atualidade dão relevo à expansão das narrativas por outros meios 

além da oralidade. A mídia eletrônica não sufocaria as narrativas orais como 

manifestação da memória coletiva, mas sim, conviveria com ela.   
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A segunda metade do século XX vê o nascimento e a expansão de outra 

forma de transmissão de narrativas, a memória eletrônica, para Le Goff (2003), o 

elemento mais espetacular de uma revolução da memória depois de 1950. Ao 

contrário da instabilidade e da maleabilidade da memória humana, a eletrônica é 

estável e apresenta uma grande facilidade de evocação. Porém, pondera Le Goff, 

ela “só age sob a ordem e segundo o programa do homem (...) como todas as outras 

formas de memórias automáticas aparecidas na história, a memória eletrônica não é 

senão um auxiliar, um servidor da memória e do espírito humano” (2003, p. 463). 

Para Pierre Lévy, novas maneiras de conviver estão sendo elaboradas no 

mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o 

trabalho e a própria inteligência dependem de uma metamorfose incessante de 

dispositivos informacionais de todos os tipos. Por conseguinte, “não se pode mais 

conceber a pesquisa científica sem uma aparelhagem complexa que redistribui as 

antigas divisões entre experiência e teoria. Emerge, nesse final do século XX, um 

conhecimento por simulação que os epistemologistas ainda não inventariaram” 

(1997, p. 7).  

Lévy lamenta a aversão e o distanciamento que muitos intelectuais ainda têm 

com relação à técnica, um dos temas filosóficos e políticos do nosso tempo. No seu 

entender, as categorias usuais da filosofia do conhecimento, tais como o mito, a 

ciência, a teoria, a interpretação ou a objetividade, dependem intimamente do uso 

histórico, datado e localizado de certas tecnologias individuais. Daí defender que “a 

técnica e as tecnologias intelectuais em particular têm muitas coisas para ensinar 

aos filósofos sobre filosofias e aos historiadores sobre história” (Idem, p. 11). Nesse 

aspecto, é enfático: 

O cúmulo da cegueira é atingido quando as antigas técnicas são declaradas 
culturais e impregnadas de valores, enquanto que as novas são 
denunciadas como bárbaras e contrárias à vida. Alguém que condena a 
informática não pensaria nunca em criticar a impressão e menos ainda a 
escrita. Isso porque a impressão e a escrita (que são técnicas!) o 
constituem em demasia para que ele pense em apontá-las como 
estrangeiras. Não percebe que a sua maneira de pensar, de comunicar-se 
com seus semelhantes, e mesmo de acreditar em Deus (...) são 
condicionados por processos materiais. (LÉVY, 1997, p. 15, grifo do autor)     

Ao combater a pretensa oposição entre o homem e a máquina, o autor em 

tela considera que a informatização não trará uma catástrofe cultural, como temem 
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os seus críticos. Os três tempos do espírito, os modos fundamentais da gestão 

social do conhecimento – a oralidade primária, a escrita e a informática – 

sucederam-se não por simples substituição, mas antes por complexificação e 

deslocamento de centros de gravidade. “O saber transmitido por via oral e os 

gêneros de conhecimento fundados sobre a escrita ainda existem, é claro, e sem 

dúvida irão continuar existindo sempre”, declara Lévy (1997, p. 10). 

As coletividades cognitivas se auto-organizam, mantém-se e se transformam 

por meio do envolvimento constante entre os indivíduos que as compõem. Mas não 

são apenas seres humanos que compõem essas coletividades. O computador 

tornou-se atualmente mais um dos tantos dispositivos técnicos que usamos para 

perceber o mundo, não só num plano empírico, mas também em um transcendental, 

no processamento das representações. Cada vez mais concebemos o social, os 

seres vivos ou os processos cognitivos por uma matriz de leitura informática.  

O pensamento individual, as instituições sociais e as técnicas de 

comunicação articulam-se para compor coletivos pensantes homens-coisas, 

transgredindo as fronteiras tradicionais das espécies e reinos. Esses elementos 

formam um “coletivo dinâmico povoado por singularidades atuantes e subjetividades 

mutantes”, que Lévy denomina de ecologia cognitiva (1997, p. 11).  

Em suas análises, Lévy privilegia, entre a grande quantidade de técnicas 

existentes, aquelas responsáveis pela transmissão e tratamento das mensagens, 

uma vez que são elas que transformam os ritmos e modalidades da comunicação de 

modo mais direto. Dos seus debates sobre as tecnologias da inteligência, nasceu o 

conceito de inteligência coletiva, definida como “uma inteligência distribuída por toda 

parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta de uma 

mobilização efetiva das competências” (2010, p. 28, grifo do autor). 

A inteligência coletiva se caracteriza por um novo tipo pensamento sustentado 

por conexões sociais, que são viáveis pela utilização das redes abertas de 

computação da internet. É uma inteligência que, para Lévy, resultará num 

reconhecimento e num enriquecimento mútuo das pessoas, pois se ninguém sabe 

tudo, todos sabem alguma coisa e todo saber está na humanidade. Será um veículo 

de suma importância para a conquista da chamada tecnodemocracia, uma 

ampliação do espaço (ciberespaço) onde todas as vozes humanas se façam 

audíveis e proporcionem a inclusão de todos os povos.  



38 
 

Pode-se destacar que a inteligência coletiva ocorre a partir do uso da 

interatividade, das comunidades virtuais, dos fóruns, dos blogs, dentre outros meios 

que possibilitam a construção e a disseminação dos saberes globais, baseados no 

acesso à informação democratizada e sua constante atualização. Assim, as 

produções intelectuais não seriam exclusivas de uma pessoa, país ou classe social 

isolada, mas dos crescentes coletivos que têm acesso à internet.  

Desenhando cartografias 

Alterações na temática, revisões na bibliografia, reviravoltas. O que isso 

significa numa pesquisa? Insegurança? Falta de maturidade acadêmica? Pretensão 

à totalidade do conhecimento? Outra questão poderia ainda ser posta: que 

segurança as comunidades virtuais podem garantir como fonte para o historiador? 

As conclusões podem ser as mais díspares dependendo da concepção que se tenha 

de ciência, de método e de produção do conhecimento histórico. 

Nenhuma leitura do mundo é realizada livre das convenções de um contexto 

cultural e social. Para Atlan (2004), somos determinados por esse contexto. Ao 

mesmo tempo em que nos adequamos às representações impostas por um padrão 

cultural, estamos também abertos às contingências do real e aos novos fenômenos 

que emergem. 

Há um grande volume de produções acadêmicas que ressaltam os limites e 

as vulnerabilidades do saber científico. Afirma-se que, na sua produção, esse 

conhecimento, mesmo que se pretenda imune, não fica isento às tensões, às 

paixões, às disputas e ao lugar que o sujeito ocupa na sociedade. A fluidez das 

fronteiras que separam ciência, verdade e certeza fica evidenciada nas palavras de 

Morin: “o guarda-chuva da cientificidade que me protege não me imuniza. A minha 

via, como todas as vias, é ameaçada pelo erro e, além do mais, eu passarei por 

desafios em que eu estarei desprotegido” (2008b, p. 33). 

Os consensos e dissensos entre os membros de uma ciência em construção 

tornam patente um panorama no qual as certezas são poucas, as dúvidas são 

muitas, as controvérsias e as concorrências existem e os egos se exaltam. Tal qual 
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Jano bifronte7 – metáfora usada por Bruno Latour –, anuncia-se numa das faces 

uma ciência pronta, acabada, enquanto que a outra assegura a existência de uma 

ciência em processo de construção. Como, para muitos, a primeira face tem mais 

razão, não faltam as declarações polêmicas sobre o fim de tudo: da ciência, da 

história, das artes.  

Afirma Latour que a ciência tem duas faces: uma que sabe, outra que ainda 

não sabe. Portanto,  

Teremos que a aprender a viver com duas vozes contraditórias que falam 
ao mesmo tempo, uma sobre a ciência em construção, outra sobre a ciência 
acabada. Esta última produz frases como “faça isso... faça aquilo”; a 
primeira diz “o suficiente nunca é suficiente”. O lado esquerdo considera 
fatos e máquinas suficientemente bem determinados. O lado direito acha 
que fatos e máquinas, em face de construção, estão sempre 
subdeterminados. Sempre falta alguma coisa para fechar a caixa-preta de 
uma vez por todas. (2000, p. 31)   

De acordo com o autor, as práticas científicas transcendem os limites das 

instituições de pesquisa, mesclando-se completamente com a sociedade. O cientista 

precisa estar preparado para enfrentar os “inimigos” de suas afirmações. Para tanto, 

precisa comprová-las e defendê-las até que o enunciado seja concretizado e 

estabelecido como fato pela comunidade científica e pela sociedade. Isso requer o 

uso de táticas como arregimentar aliados e a formalizar as alianças; referenciar 

bibliografias e instrumentos de laboratório respeitados pela comunidade científica; 

argumentar por meio de uma linguagem técnica, hermética; enredar o leitor por 

intermédio da retórica.  

Não obstante as relações que se estabelecem entre ciência, política e 

economia, muito bem discutidas na obra de Latour, é importante destacar que antes 

dele, Albert Einstein manifestava o mal-estar pelo qual passavam alguns homens da 

ciência.  

Hoje, o homem da ciência se vê verdadeiramente diante de um destino 
trágico. Quer e deseja a verdade e a profunda independência. Mas, por 
esses esforços quase sobre-humanos, produziu exatamente os meios que o 
reduzem exteriormente à escravidão e que irão aniquilá-lo em seu íntimo. 

                                                           
7 Um dos mais antigos deuses de Roma, representado com dois rostos opostos, um olhando para 
diante e o outro para trás. Era o deus dos portais, das transições, das entradas e saídas, dos inícios e 
fins. 
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Deveria autorizar aos representantes do poder político que lhe ponham uma 
mordaça. (1981, p. 212)   

Os avanços ocorridos nos mais diversos campos científicos, as revisões que 

suscitaram e as especializações que marcaram a história da ciência ao longo do 

século XX fizeram desse conhecimento um grande ídolo com cabeça de ouro e pés 

de barro, semelhante àquele que atormentava os sonhos do rei da Babilônia 

Nabucodonosor, interpretados pelo profeta Daniel.  

Não são poucas as críticas aos sustentáculos que mantiveram, e ainda 

mantêm, a ciência moderna de pé, deram-lhe forças e poder, mas que hoje revelam 

a sua vulnerabilidade. Mesmo depois de lutar contra os dogmas religiosos, políticos 

e filosóficos, boa parte da comunidade científica acabou dominada pela tendência a 

transformar em dogma tudo aquilo que produz “em nome da ciência”, como diz 

Latour (2000).  

As paixões que temos pelas nossas ideias, ao ponto de defendê-las acima de 

qualquer coisa, fazem Morin questionar se as possuímos ou se elas nos possuem. 

Para ele, 

A perpetuação dos modos de conhecimento e verdades estabelecidas 
obedece a processos culturais de reprodução: uma cultura produz modos 
de conhecimento entre os homens dessa cultura, os quais, através do seu 
modo de conhecimento, reproduzem a cultura que produz esses modos de 
conhecimento. As crenças que se impõem são fortalecidas pela fé que 
suscitaram. Assim, se reproduzem não somente os conhecimentos, mas as 
estruturas e os modos que determinam a invariância dos conhecimentos. 
(2008d, p. 31-32)  

Ilya Prigogine também reconhece o caráter de subjetividade na produção 

científica. Caminhando ao encontro das ideias de Morin, ele defende que a paixão 

leva à afirmação prometeica do poder da razão, mas a razão pode também conduzir 

à alienação, a uma negação daquilo que dá valor e significado à vida. Mesmo 

considerando os enormes avanços e descobertas realizadas nos mais diversos 

campos desse saber, Prigogine considera que “estamos apenas no começo da 

ciência”, portanto, “cabe à ciência construir algo que ponha fim às profecias 
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referentes ao ‘fim das ciências’, ao ‘fim da história’ ou até quanto ao advento da 

‘pós-modernidade’”8 (2009, p. 17). 

Ainda revestida da capacidade de levar a humanidade ao progresso e ao 

bem-estar – ideias cujas bases se assentam na revolução científica e na Filosofia 

das Luzes, respectivamente nos séculos XVII e XVIII – o saber científico ostenta, 

perante a sociedade, o poder de definir as fronteiras entre a verdade e o erro, o real 

e a ilusão. Somos levados “naturalmente” a aceitar qualquer descoberta que tenha 

sido feita pela ciência e divulgada nas revistas especializadas, ou não, e nos 

programas de televisão.  

Ao se falar “em nome da ciência” e revestir de cientificidade algumas ações e 

conhecimentos até então peculiares dos saberes tradicionais, é revelada a 

autoridade que detêm esses homens e mulheres que fazem do laboratório seu 

habitat. A servidão imposta pela ciência à sociedade contemporânea permite que 

passemos a aceitar e valorizar o que foi comprovado cientificamente, mas que até 

algum tempo víamos apenas como folclore, cultura popular, superstições. 

É quase desnecessário lembrar a velocidade das informações, teorias e 

pesquisas com que temos sido bombardeados atualmente. A quantidade é tamanha 

que torna-se impossível organizá-las, compreendê-las e tratá-las em um conjunto e 

totalidade. Temos uma cabeça bem cheia e não uma cabeça bem-feita, como afirma 

Morin ao usar a célebre frase de Montaigne: “mais vale uma cabeça bem-feita do 

que uma cabeça cheia.” Para tanto, precisamos reformar o pensamento para 

reformar o ensino e reformar o ensino para reformar o pensamento, preconiza Morin 

(2008a). 

Diante das necessidades de dar respostas às grandes questões colocadas 

pelo cenário atual, torna-se evidente um desmoronamento das bases da ciência 

moderna – a ordem, os princípios da separabilidade e da redução, a lógica indutiva-

dedutiva-identitária – as quais encontram-se corroídas pela ferrugem do tempo e 

pelas suas próprias contradições. Desse desmonte, constrói-se um novo paradigma, 

o da complexidade, o qual advoga a incompletude, a inacababilidade, a incerteza e a 

                                                           
8 Certamente, Prigogine está se referindo às obras O fim da ciência e O fim da história, escritas, 
respectivamente, por John Horgan, repórter da revista Scientific American, em 1996; e por Francis 
Fukuyama, cientista político norte-americano, em 1989. Ambas geraram muito tumulto no interior da 
academia.     
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parcialidade de todo conhecimento9. Reivindicam-se, portanto, as demolições das 

muralhas estabelecidas pelo cartesianismo e o fim das fronteiras entre os saberes. 

Admite-se ainda o paradoxo, os riscos do erro, a fragilidade dos limites entre a 

realidade, a ilusão e a ficção. Dessa forma, a ciência passa a ser vista como mais 

uma dentre tantas outras formas de representar o mundo e, por causa disso, precisa 

dialogar com esses outros saberes, como, por exemplo, as memórias construídas e 

repassadas através das gerações. 

O chamado paradigma emergente reivindica um auto-conhecimento da 

ciência, visto que esse saber não se conhece, mesmo tendo sido capaz de criar 

metodologias tão eficientes para apreender os fenômenos que lhe são externos. Nas 

palavras de Morin, “a maior contribuição do conhecimento do século XX foi o 

conhecimento dos limites do conhecimento. A maior certeza que nos foi dada é a da 

indestrutibilidade das incertezas, não somente na ação, mas também no 

conhecimento” (2008a, p. 55). 

Em outra obra, esse estudioso questiona: 

Mas então, que é a ciência? Aqui, nós devemos perceber que esta questão 
não tem uma resposta científica: a ciência não se conhece cientificamente e 
não tem nenhum meio para conhecer-se cientificamente. Há um método 
científico para conhecer e controlar os objetos da ciência. Mas não há um 
método científico para considerar a ciência como objeto de ciência e muito 
menos o científico como tema deste objeto. Há tribunais epistemológicos 
que, a posteriori e do exterior, pretendem julgar e medir a capacidade das 
teorias científicas; existem tribunais filosóficos em que a ciência é 
condenada à revelia. Não há uma ciência da ciência. Pode-se até dizer que 
toda a metodologia científica, inteiramente voltada à expulsão do sujeito e 
da reflexão, se impõe esta ocultação. (MORIN, 2008b, p. 27, grifos do autor)  

Morin assevera que “é preciso desinsularizar o conceito de ciência. Ele só 

precisa ser peninsularizado, isto é, efetivamente, a ciência é uma península do 

continente cultural e no continente social” (2005, p. 59). A partir disso, defende a 

necessidade de uma comunicação maior entre ciência e arte, acabando com o 

desprezo mútuo. 

                                                           
9 Não convém, neste espaço, traçar um histórico das origens do pensamento complexo. Essas 
informações podem ser encontradas em um grande número de obras e periódicos. Pela clareza como 
trata desse assunto, sugiro aos interessados a leitura de alguns artigos escritos por Maria da 
Conceição Xavier de Almeida, a saber: Mapa inacabado da complexidade (2004), Complexidade, do 
casulo à borboleta (2006b) e Complexidad y el vuelo incierto de la mariposa (2009b).    
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Diante do exposto, uma das proposições centrais para que se possa pensar 

bem, é a construção de uma nova ciência, uma ciência da inteireza (ALMEIDA, 

2006a), uma ciência que sonha (ALMEIDA, 2003), uma ciência com consciência 

(MORIN, 2005a), uma ciência capaz de estabelecer uma religação entre o saber 

científico e o humanístico, entre o saber acadêmico e o proveniente de outras 

culturas. Confrontar o conhecimento científico com outros tipos de saberes 

produzidos pela humanidade é desenvolver um conhecimento complexo e 

ecologizante, condição essencial para que possamos enfrentar com competência os 

complexos problemas políticos, ecológicos e sociais da nossa época10.  

Entretanto, os sintomas desse novo paradigma não consolidam um horizonte 

hegemônico nem padronizado. Se há flores, também há espinhos. Conforme 

Almeida (2004, p. 12), eles se fazem presentes como manchas no interior dos 

diversos domínios e áreas do conhecimento científico e se disseminam como se 

fosse por contaminação virótica. Outras vezes, eles se fixam em espaços 

acadêmicos áridos, necrosados e resistentes às mudanças, onde, ou sucumbem, ou 

tornam-se ilhas vítimas de desconfianças, desclassificações e preconceitos. 

Considerando-se que cada perspectiva teórica adota posturas 

epistemológicas diferentes em relação à natureza e à apreensão do conhecimento e 

da realidade, a emergência do pensamento complexo também coloca em debate o 

tão consagrado método científico. Apesar de reconhecermos o seu valor, não 

podemos esquecer que ele isola, separa, reduz à unidade, dissocia as ciências da 

natureza das do homem.   

Claude Lévi-Strauss (2007) ampliou o debate quanto aos limites entre a 

ciência e outras formas de conhecimento no que diz respeito ao método. Para ele, a 

vastidão e a precisão do conhecimento dos primitivos com o meio biológico 

surpreendem os pesquisadores e demonstram que o princípio da ordem não é uma 

característica exclusiva da ciência moderna, pois está também na base de um 

pensamento tido como primitivo. Se o selvagem é atento a tudo o que vê, só resta 

admitir que essa preocupação em observar e em inventariar sistematicamente as 

relações e as ligações pode conduzir a resultados de boa ordem científica. Logo, as 

                                                           
10 Apesar de Edgar Morin ressaltar essa necessidade em toda sua produção, destaco aqui esse 
esforço na obra A religação dos saberes: o desafio do século XXI (2002), resultado das Jornadas 
Temáticas organizadas pelo Ministério da Educação francês, em 1998. 
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conquistas humanas muito anteriores à emergência da ciência moderna, para que 

ocorressem, necessitaram de uma atitude de espírito verdadeiramente científico, 

uma curiosidade constante e sempre vigilante, uma vontade de conhecer pelo prazer 

de conhecer.  

As considerações de Lévi-Strauss sobre o método dos primitivos coadunam-

se com a idéia de pesquisa como algo que surge a partir da curiosidade, e se 

concretiza no desejo de ordenar o caos, de ampliar, mas também de transformar, os 

saberes acumulados. As palavras de Almeida são esclarecedoras nesse aspecto: 

“todo conhecimento é manipulação cognitiva, trabalho artesanal do pensamento, 

como se o pensamento tivesse mãos para dar forma ao que vemos, ouvimos, 

sentimos, tocamos, apreciamos” (2007, p. 10). 

É o método que ajuda o pesquisador a reconhecer a validade ou não dos 

procedimentos ou das estratégias adotadas. Embora o método complexo seja um 

tema recorrente nos textos de Morin, vamos encontrá-lo com mais realce em obras 

como Ciência com consciência (2005a), Educar para a era planetária (2007a) e nos 

volumes 1 e 3 de O método (2008b e 2008c). Nas suas discussões, esse estudioso 

refere-se ao fato do método ter sido transformado, pela ciência clássica, em 

metodologia, um guia que programa as investigações, um conjunto de receitas, de 

aplicações quase mecânicas, que exclui o sujeito de seu exercício.  

Pela importância desse debate, vejamos como esse autor expõe o seu 

raciocínio em dois volumes de O método, sua obra seminal. Em O método 1:  

O método aqui se opõe à conceituação dita “metodológica” em que ela é 
reduzida a receitas técnicas. Como o método cartesiano, deve inspirar-se 
de um princípio fundamental ou paradigma. Mas a diferença é justamente o 
paradigma. Não se trata de obedecer a um princípio de ordem (eliminando a 
desordem), de claridade (eliminando o obscuro), de distinção (eliminando as 
aderências, as participações e as comunicações), de disjunção (excluindo o 
sujeito, a antinomia, a complexidade), ou seja, obedecer a um princípio que 
liga a ciência à simplificação lógica. Trata-se, pelo contrário, de ligar o que 
estava separado através de um princípio de complexidade. (2008b, p. 37)  

 Em O método 3: 

As metodologias são guias a priori que programam as pesquisas, enquanto 
que o método derivado do nosso percurso será uma ajuda à estratégia (a 
qual compreenderá ultimamente, certo, segmentos programados, isto é 
“metodologias”, mas comportará necessariamente descoberta e inovação). 
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O objetivo do método, aqui, é ajudar a pensar por si mesmo para responder 
ao desafio da complexidade dos problemas. (2008c, p. 35-36)  

Almeida resume o raciocínio desse educador francês. Para ela, a construção 

propositiva do método complexo de Morin introduz duas significações da palavra 

método no interior do conhecimento científico. Se compreendermos esse termo 

como um programa, estaremos nos reportando ao método científico utilizado pela 

ciência clássica, cartesiana, da fragmentação; porém, se usarmos esse vocábulo 

para nos referir a estratégias flexíveis e mudanças de roteiro, estaremos fazendo 

uma alusão ao método complexo que diz respeito a uma ciência em construção 

(2009a, p. 108). 

Portanto, coerente com os operadores cognitivos do pensamento complexo, o 

método é visto nesta pesquisa como uma estratégia de ação aberta, adaptativa e 

evolutiva do conhecimento, ou, como diz o poema de Antonio Machado, um caminho 

que é feito ao caminhar. Um caminho construído passo a passo e sujeito a 

bifurcações, retroações, desvios e recursões11.  

Um tal método não despreza a subjetividade e a afetividade. Considera-as 

fontes de criatividade, mas também de erro. Se, ainda hoje, para muitos 

pesquisadores a realidade é apreendida quando supostamente o sujeito divorcia-se 

do objeto, separa-se de suas emoções, de seus sentimentos, desejo e afetos, o 

pensamento complexo advoga o caráter de indissociabilidade e interdependência 

entre o sujeito que pensa e o objeto de pesquisa, a impossibilidade de um 

conhecimento objetivo, a criação de novas representações, novos significados a 

partir dessa interrelação. 

Sem opor vida e ideias, Edgar Morin na introdução do Método 1, comenta as 

suas condições sociais e emocionais quando da escrita dessa obra. Em seguida, 

afirma:  

Por que falar de mim? Não é decente, normal, sério que, tratando de 
ciência, de conhecimento, de pensamento, o autor se apague em sua obra 
e se dissipe em um discurso tornado impessoal? Nós devemos, pelo 
contrário, saber que é aí que começa o teatro. O sujeito que desaparece do 

                                                           
11 Além das obras feitas referências neste texto, o método complexo e transdisciplinar de que trata 
Morin é discutido, com bom aprofundamento, nas obras Ecologia dos saberes, de Maria Cândida 
Moraes (2008) e Como pesquisar em educação a partir da complexidade e da transdisciplinaridade?, 
da mesma autora, com coautoria de José Armando Valente (2008).   
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seu discurso se instala na verdade na Torre de Controle. Fingindo deixar 
lugar ao sol copernicano, ele reconstitui um sistema ptolomaico no qual seu 
espírito é o centro. (2008b, p. 38) 

Também dignas de ressalte são as palavras de Almeida. Para ela,  

Libertar-se dos aspectos subjetivos durante a pesquisa; produzir análises 
que se restrinjam a enunciar os fenômenos como eles “realmente são”, e 
construir interpretações desprovidas dos valores e visões de mundo do 
observador são alguns dos princípios referendados pelos ideários de uma 
ciência da assepsia; destituída de sujeitos; purificada dos afetos, iras, 
marcas inconscientes, ideologias e valores éticos dos quais se nutrem – 
queiramos ou não – estudantes, professores e pesquisadores de todos os 
tempos e lugares. (2006a, p. 287-288, grifo meu)  

A partir da noção de complexidade, recupera-se a subjetividade, a 

intersubjetividade, e o caráter ativo, construtivo, afetivo e histórico do sujeito 

aprendente, como também a dinâmica relacional que acontece entre ele e seu meio. 

Como afirma Calvino, “os olhos não vêem coisas, mas figuras de coisas que 

significam outras coisas” (1990, p. 17). Ou seja, na construção do conhecimento, a 

realidade manifesta-se a partir do que somos capazes de ver, de perceber, de 

interpretar, de construir, de desconstruir e reconstruir, tanto no conhecimento como 

na realidade.  

 Outra questão que merece esclarecimento nesta pesquisa diz respeito ao uso 

de narrativas orais e de conteúdos do orkut como fontes para o trabalho de 

historiador. Alguns intelectuais mais conservadores veem-nas como inseguras, 

parciais, limitadas e imprecisas, apesar do enorme prestígio que têm obtido hoje as 

pesquisas baseadas na chamada História oral.  

Não obstante a expansão das tecnologias digitais nas últimas décadas, 

anunciando o nascimento de uma cultura digital (COSTA, R., 2008), visível nas 

esferas do trabalho e da educação, ainda há uma tendência à demonização dessas 

mídias, geralmente associadas ao capital. O preconceito em relação às 

comunidades virtuais e redes sociais on line, como o orkut, torna contundentes as 

críticas aos trabalhos que as usam como fontes, pois duvida-se de sua seriedade e 

percebe-as como produtora de um conhecimento apressado, desqualificado, sem 

credibilidade.  
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Se atualmente as pesquisas realizadas com base na oralidade gozam do 

respeito e da simpatia do público acadêmico, merecendo a criação da Associação 

Brasileira de História Oral (ABHO), isso não significa que ela esteja isenta de críticas 

e de debates sobre o uso desse método e dos seus excessos12. Esse prestígio pode 

ser explicado como fruto das transformações sofridas pela ciência, em geral, e pela 

historiografia, em particular, ao longo do século XX. Hoje é ponto pacífico a 

concepção de que as fontes escritas também podem ser subjetivas e de que a 

própria subjetividade pode se constituir em objeto do pensamento científico, algo 

impensável até princípios do século passado.  

Assim, é possível respondermos às críticas a partir da indagação do que vem 

a ser o conhecimento, algo que já vimos anteriormente nas observações de Edgar 

Morin sobre ciência, mas que pode ser retomado por meio do raciocínio de Almeida. 

Para ela, “conhecimento é manipulação cognitiva, trabalho artesanal do 

pensamento, como se o pensamento tivesse mãos para dar forma ao que vemos, 

ouvimos, sentimos, tocamos, apreciamos” (2007, p. 10). Tal assertiva pode ser 

usada para ampliarmos a discussão sobre a produção do conhecimento histórico e 

ao que podemos considerar como fontes e documentos para os historiadores13. 

Dado o volume desses estudos, farei uso das considerações de dois intelectuais 

franceses: Michel de Certeau e Jacques Le Goff. 

Ao abrir o seu texto clássico A operação historiográfica, Certeau indaga: “o 

que fabrica o historiador quando ‘faz história’?”. Em resposta à pergunta, ele ressalta 

que o trabalho do historiador é a fabricação de uma narrativa, um exercício de 

escrituração dos acontecimentos do passado, uma operação em que ele atribui 

sentidos aos eventos.  

Perceber a história como uma operação é compreender esse conhecimento 

como fruto de uma relação que se estabelece entre um lugar (um recrutamento, um 

meio, uma profissão, etc.), alguns procedimentos de análise (uma disciplina) e a 

elaboração de um texto (uma literatura). Para Certeau, “a operação histórica se 

refere à combinação de um lugar social, de práticas ‘científicas’ e de uma escrita.” 

                                                           
12 Nesse aspecto, são de grande relevo as análises feitas por intelectuais, brasileiros e estrangeiros, 
na obra Usos e abusos da História oral, organizada por Ferreira e Amado (2006).     
13 As discussões sobre o que são fontes históricas, sua tipologia e uso nas pesquisas atuais estão 
bem postas nas obras Fontes históricas, organizada por Pinsky (2006), e O historiador e suas fontes, 
organizada por Pinsky e Luca (2009).   
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Por fazer parte da “realidade” da qual trata, a escrita histórica “se constrói em função 

de uma instituição cuja organização parece inverter: com efeito, obedece a regras 

próprias que exigem ser examinadas por elas mesmas” (2008, p. 66, grifos do 

autor). 

Certeau ressalta que a pesquisa em história se articula num lugar de 

produção socioeconômico, político e cultural. O que o historiador faz, no seu ofício 

diário, é algo que ocorre num enquadramento, em meio a um certo sistema de 

referências. Toda pesquisa nessa área está submetida a imposições, a privilégios e 

enraizada em uma particularidade. “É em função desse lugar que se instauram os 

métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os documentos e as 

questões, que lhes serão propostas, se organizam” (2008, p. 67). O fazer 

historiográfico torna-se, na visão desse autor, um procedimento não só 

epistemológico, mas ainda estratégico e político, visto que implica em vários 

posicionamentos e na consideração cuidadosa dos seus efeitos. 

Descartando qualquer ideia de neutralidade e objetividade no conhecimento, 

Certeau afirma: “uma situação social muda ao mesmo tempo o modo de trabalhar e 

o tipo de discurso. Isto é um ‘bem’ ou um ‘mal’? Antes de mais nada é um fato, que 

se detecta por toda parte, mesmo onde é silenciado”. Em seguida, diz: “da reunião 

dos documentos à redação do livro, a prática histórica é inteiramente relativa à 

estrutura da sociedade” (2008, p. 74).  

A partir de sua demarcação no campo do saber, característico na 

modernidade, a história permite um tipo de produção e proíbe outros, um 

agrupamento que estrutura as regras do dizer e do silenciar. O lugar que o 

historiador ocupa apresenta, então, uma dupla função, pois, na medida em que 

possibilita certas pesquisas em função de conjunturas e problemáticas comuns, da 

mesma forma torna outras impossíveis. Não só se exclui do discurso o que é a sua 

condição num momento dado, como também exerce uma censura com relação aos 

postulados presentes na análise. A capacidade de combinar permissão e interdição 

e razão, pela qual ela não é compatível a qualquer coisa, é o que Certeau chamou 

de ponto cego da pesquisa histórica.  

Nesse sentido, a narrativa histórica jamais pode ser concebida como uma 

reprodução fidedigna do real, como se a verdade dos fatos pudesse ser 

transformado em um texto escrito e isento de apriorismos. Na concepção de 
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Certeau, mas também de outros estudiosos da escrita da história, a narrativa que o 

historiador imortaliza no papel nada mais é do que uma versão, pensada e 

construída através de um sistema de referências, de escolhas, de regulações e de 

controles. Nela, o historiador não enuncia os seus métodos, tampouco expõe que a 

sua escrita faz parte de um contexto social, de imposições, de escolhas e de 

pertencimento. Também não se evidencia que os argumentos desenvolvidos no seu 

texto são a chave para ser reconhecido e acolhido por seus pares. A interpretação 

dos fatos e dos documentos é fruto da capacidade criativa do historiador. Por meio 

dela se apagam, pudicamente, vestígios de um trabalho, escondem-se em baixo do 

tapete as hierarquias, as concorrências entre as equipes, as pressões dos 

organismos financiadores. 

Fazer história também é uma prática. Para isso, são necessárias as técnicas 

de produção, as quais estão diretamente relacionadas à forma como cada sociedade 

se pensa historicamente com os instrumentos que lhe são próprios. Em história, tudo 

se inicia com a ação de separar, de reunir, de transformar em documentos aquilo 

que está distribuído de outra maneira. Ir aos arquivos é o enunciado de uma lei que 

a história prefere deixar velada. Mas, ao contrário do que se pensa, ter acesso aos 

arquivos não é tudo, pois o historiador não aceita os dados, ele os constitui, os 

manipula de acordo com o que orientam as regras. Retira-os de um lugar e põem-

nos em outros, rearticula-os.  

Como ocorria entre os eruditos dos séculos XVI e XVII, o estabelecimento das 

fontes solicita um gesto fundador representado pela combinação de um lugar, de um 

aparelho e de técnicas. Para que se receba o estatuto de pesquisa, é preciso ir além 

da adoção das classificações de ontem. Em outros termos, não se trata apenas de 

fazer os documentos falarem e dar voz a um silêncio, ao morto, mas também de 

ressignificá-los ou, como diz Certeau, de “transformar alguma coisa, que tinha sua 

posição e seu papel, em outra coisa que funciona diretamente” (2008, p. 83, grifo do 

autor). 

Concebe a escrita da história como um ponto em uma rede, uma articulação 

entre o lugar social e as práticas do desvio. O texto que nasce do punho do 

historiador, a narrativa que ele opera, é sempre uma relação com o corpo social e 

com uma instituição do saber. Ele vê-se vítima da servidão da escrita no momento 

em que esta lhe faz duas imposições. A primeira consiste em preencher como início 



50 
 

o que na realidade é o ponto de chegada, ou mesmo um ponto de fuga na pesquisa. 

Toda a exposição do historiador segue uma ordem cronológica. A segunda é 

representada pela necessidade de se colocar um ponto final num texto cuja 

pesquisa é interminável. A inversão da ordem, o encerramento do texto, a 

substituição de um trabalho de lacuna por uma presença de sentido são traços 

usados por Certeau para medir a servidão imposta pelo discurso à pesquisa 

(CERTEAU, 2008, p. 94). 

Em síntese, a operação historiográfica é o conjunto de ações, de 

acolhimentos, de escolhas e de recusas que constitui o dia-a-dia do historiador 

naquilo que define o lugar que ocupa, na execução das atividades práticas do seu 

ofício e, finalmente, na escrita da história que ele pretende narrar. Portanto, a 

operação historiográfica é também uma relação histórica.  

A concepção de história como uma construção em que o historiador não se 

apresenta como um sujeito em nada neutro e ausente, ou um mero copista idôneo e 

disciplinado, é um link para que possamos discutir o que é um documento histórico. 

Para isso, considero fundamental a reflexão feita por Jacques Le Goff na obra 

História e Memória (2003).   

Le Goff inicia a sua análise a partir das origens etimológicas dos termos 

monumento e documento. O primeiro vem do latim, monumentum, e remete à raiz 

indo-europeia men, que revela uma das funções do espírito, a memória (memini). O 

verbo monere significa fazer recordar, daí avisar, iluminar, instruir. Portanto, o 

monumento é um sinal do passado, um legado à memória coletiva, pois por meio 

dele, voluntária ou involuntariamente, evoca-se o passado e perpetua-se a 

recordação das sociedades históricas. Ele nos reenvia a testemunhos que só numa 

parcela mínima são escritos, haja vista que, desde a Antiguidade romana, o 

monumentum passou a denotar apenas dois sentidos: é percebido tanto como uma 

obra comemorativa da arquitetura ou da escultura (pórticos, arcos do triunfo, coluna, 

etc.), quanto como uma obra de arte funerária destinada a perpetuar a recordação 

de uma pessoa (2008, p. 526). 

Já o termo documento, derivado do latim documentum e este de docere, que 

expressa ensinar, evoluiu para o significado de prova e é amplamente usado no 

vocabulário legislativo. É com a escola positivista que se dá o triunfo do documento 

sobre o monumento: ao documento dá-se o fundamento do fato histórico, tornando-
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se uma prova histórica apresentada essencialmente como um testemunho escrito. 

Foi por concebê-lo dessa forma, como um texto escrito, que Fustel de Coulanges, 

historiador do século XIX, asseverou que “o melhor historiador é aquele que se 

mantém o mais próximo possível dos textos” (apud LE GOFF, 2003, p. 527). 

No decorrer do século XX, a noção de documento se ampliou e se 

enriqueceu, culminando com a revolução documental a partir dos anos 60. Para 

isso, contribuíram enormemente os pioneiros da nova história e fundadores da 

revista francesa Annales d’Histoire Économique et Sociale, em princípios desse 

século. Com a chamada revolução documental, os interesses dos historiadores 

alteram-se quantitativa e qualitativamente: agora os seus olhares voltam-se para as 

memórias coletivas, pela história das camadas populares. Para tanto, contribuiu o 

uso do computador como uma importante ferramenta para a organização de 

arquivos, de bancos de dados, estatísticas, construção de séries, periodizações, etc.  

Conforme Le Goff, “o documento não é qualquer coisa que fica por conta do 

passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças 

que aí detinham o poder”. Analisar o documento como um monumento permite à 

memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com 

pleno conhecimento de causa (2003, p. 535). 

O historiador seleciona o documento, extrai-o do conjunto dos vestígios do 

passado, atribui-lhe um valor de testemunho que dependerá de um lugar social que 

ocupa, como afirma Certeau. Com base nesse raciocínio, Le Goff defende que o 

documento não é inócuo. Ele é “o resultado de uma montagem, consciente ou 

inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também 

das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante 

as quais continuou manipulado, ainda que pelo silêncio” (2003, p. 537-538).  

Pode-se concluir que o documento é monumento, pois ele é um resultado do 

esforço das sociedades históricas para impor um futuro, uma determinada imagem 

de si próprias, mesmo que isso se dê involuntariamente. Isso significa que não há 

um documento-verdade, pois, enfaticamente, Le Goff afirma: “todo documento é 

mentira”. Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo. Baseado nisso, ele 

argumenta que “é preciso começar por desmontar, demolir esta montagem, 

desestruturar essa construção e analisar as condições de produção dos 

documentos-monumentos” (2003, p. 538). 
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É também importante ressaltar a concepção de documento tecida por Karnal 

e Tatsch. Para eles, “documento histórico é qualquer fonte sobre o passado, 

conservado por acidente ou deliberadamente, analisado a partir do presente e 

estabelecendo diálogos entre a subjetividade atual e a subjetividade pretérita” (2009, 

p. 24).  

Face ao exposto, destacados os objetivos desta pesquisa, seus percursos 

teóricos, suas estratégias de método e os conceitos em que se apóia, resta-me 

apresentar a arquitetura da tese.  

Três capítulos seguem às reflexões realizadas nesta primeira parte. O 

primeiro deles – Ecos de Atlântida: narrativas rafaelenses – expõe relatos orais da 

memória de alguns sujeitos que viveram a transição da antiga São Rafael para a 

nova cidade. Os discursos expressam as sensibilidades e as trajetórias de vida 

desses indivíduos, suas representações quanto ao passado e suas avaliações do 

presente. Para contextualizar historicamente o fato tratado nesses discursos, são 

apresentadas, com concisão, informações sobre o Projeto Baixo-Açu, motivo pelo 

qual deu-se a inundação da área do município estudado nesta tese.  

No capítulo seguinte – Atlântis em rede: memória, orkut e ecologia cognitiva – 

vê-se que, além das reminiscências transmitidas pela oralidade, discutidas na parte 

anterior, o orkut tornou-se um outro suporte de leituras de mundo de que se valem 

os rafaelenses para a reconstrução de sua memória coletiva e da história da sua 

cidade. Por meio da internet, os rafaelenses de variadas gerações reúnem-se, 

reencontram-se, trocam informações sobre sua cidade através de comentários sobre 

as imagens postadas no orkut. Com base em Pierre Lévy (1997), a informática é 

apresentada como um polo cognitivo complementar, e não antagônico, à oralidade e 

à escrita.  

Na última parte, Mnemosine tece em rede, é retomado o argumento central 

desta tese: através da mídia eletrônica, a população de São Rafael veicula 

informações, saberes, emoções e lembranças de uma cidade que foi extinta, mas 

que teima em sobreviver no imaginário das antigas e das novas gerações. Pode-se 

afirmar, portanto, que o orkut tem se tornado uma ferramenta capaz de potencializar 

um processo de regeneração, de reprodução, de reorganização da memória coletiva 

da cidade, livrando-a de uma total degeneração.   



ECOS DE ATLÂNTIDA: NARRATIVAS RAFAELENSES    

As narrativas que apresentarei nas páginas adiante são recortes de 

entrevistas realizadas a partir de abril de 2010. Elas expressam as representações, 

as lembranças, os saudosismos, mas também, os ressentimentos de sujeitos que 

viveram na antiga São Rafael e que testemunharam o período das mudanças da 

“rua velha”, como chamam comumente a cidade submersa, para a nova, construída 

em princípios dos anos 80 do século XX.  

São relatos transmitidos por vozes que seguem o ritmo das emoções que a 

memória faz emergir: em alguns momentos tremulam, vacilam; noutros, enaltecem, 

insultam; ora silenciam ou fazem pausa para recompor o discurso, escolher as 

palavras certas. São também relatos extraídos de corpos que se deixam ler: os 

olhos lacrimejam, fecham-se; as frontes franzem-se; os lábios às vezes abrem um 

sorriso tímido como se avaliassem as palavras que ressoam; os dedos apontam; as 

mãos, ora vão ao peito, ora coçam a cabeça. Gestos que, infelizmente, pela sua 

complexidade, não podem ser expressos neste papel. Emoções impossíveis de 

serem gravadas, mesmo com o uso de uma tecnologia moderna. São dores 

gravadas como diz o poeta cearense Patativa do Assaré: 

Gravador que está gravando 
Aqui  no  nosso ambiente, 

Tu gravas a minha voz, 
O meu  verso  e o  meu repente. 

Mas, gravador, tu não gravas 
A dor que meu  peito sente! 

Para Cyrulnik, a conversa encena um ritual, uma criação de um espaço de 

emoções entre os locutores.  

A conversa encena o roteiro comportamental que, em seguida, possibilita a 
sincronização das emoções. É uma iniciativa que exige um alto grau de 
humanização. É preciso saber se aproximar de alguém, depois dispor o 
corpo e o rosto levando em conta o corpo e o rosto do outro, o que implica o 
processamento de um número muito grande de informações variadas: a 
distância entre os corpos, que deve possibilitar a troca de palavras nem 
murmuradas nem altas demais, a percepção do ritmo, dos indícios corporais 
que revelam uma disposição para tomar a palavra ou dá-la, estimular o 
locutor ou desestimulá-lo, analisar os signos do seu rosto, de sua 
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vocalidade ou da dança de suas mãos, que podem sublinhar seu discurso 
ou contradizê-lo. (2007, p. 37)     

Certamente, os entrevistados não disseram tudo o que viveram ou o que 

viram há quase três décadas, o que seria impossível, não apenas pelo decurso do 

tempo, mas ainda porque todo discurso é uma construção imagética e dotada de 

sentidos. Se lembrar e esquecer são faces de uma mesma moeda, eles disseram o 

que puderam e quiseram lembrar e o que, para eles, poderia ou precisava ser dito. 

Como afirma Pollak, a memória é um fenômeno construído e “os modos de 

construção podem tanto ser conscientes como inconscientes. O que a memória 

individual grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente resultado de um 

verdadeiro trabalho de organização” (1992, p. 203-204). 

Alguns, curiosos ou desconfiados, ou talvez por baixa estima com relação à 

sua cidade, questionavam: “e porque o senhor está querendo estudar São Rafael?”, 

pergunta que obrigou-me a responder com alguns detalhes da minha história de 

vida, deixando muito claro para mim as trocas de experiências que aquelas 

conversas iriam oferecer.  

Como a entrevista é uma narrativa construída simultaneamente pelos 

entrevistados e pelo entrevistador, nos reuníamos de acordo com as conveniências 

daquelas pessoas que concordavam em dialogar comigo; afinal, são eles que 

anunciam a hora de começar e parar com as nossas conversas, algumas delas 

entremeadas por um cafezinho.  

À timidez constatada nos primeiros momentos dos nossos encontros – o que 

era natural, pois não me conheciam – sucederam-se conversas com despojamentos, 

mesmo que alguns dos entrevistados tenham sentido a presença incômoda de um 

gravador. Respondiam às minhas questões com prazer, orgulhosos de estarem 

colaborando para uma pesquisa acadêmica. Talvez alguns vissem em mim um 

homem que fosse guardar as suas memórias e, mais tarde, devolver para a cidade, 

sob a forma de um texto ou de um livro, um passado de lutas, de resistências, de 

riquezas, detalhes importantes para que as novas gerações continuem a sua 

caminhada. Como lembra Peter Burke, o historiador é geralmente visto como “o 

guardião da memória dos acontecimentos públicos quando escrito para o proveito 



55 

 

dos atores, para proporcionar-lhes fama, e também em proveito da posteridade, para 

aprender com o exemplo deles” (2000, p. 69).  

Não havia, naquele momento, uma fronteira clara onde pudéssemos separar 

o sujeito que pesquisa e o objeto de investigação. Ao contrário disso, uma relação 

de intersubjetividade se instalou. Éramos, ao mesmo tempo, sujeito e objeto, como 

afirmou Ecléa Bosi, no seu clássico Memória e Sociedade: “sujeito enquanto 

indagávamos, procurávamos saber. Objeto quando ouvíamos, registrávamos, sendo 

como que um instrumento de receber e transmitir a memória de alguém, um meio de 

que esse alguém se valia para transmitir suas lembranças” (2007, p. 38). 

Não foram poucos os que me agradeceram por terem sido ouvidos, fato que 

também me fez lembrar Bosi, em outra de suas obras. Para ela, “narrador e ouvinte 

irão participar de uma aventura comum e provarão, no final, um sentimento de 

gratidão pelo que ocorreu: o ouvinte, pelo que aprendeu; o narrador, pelo justo 

orgulho de ter um passado tão digno de rememorar quanto o das pessoas ditas 

importantes” (2003, p. 61).   

Foi justamente por se sentirem importantes e elevar a sua auto estima que 

alguns entrevistados aproveitaram aquele momento para narrar fatos que 

consideravam importantes na sua vida pessoal ou social, mas que não estavam 

diretamente relacionados às questões que eu lhes propunha. Relatos de 

resistências, de lutas e de bravuras sempre eram enaltecidos, mesmo que tivessem 

ocorrido vários anos depois da instalação na nova São Rafael, ou seja, fora do 

recorte temporal que estabeleci para nortear as nossas conversas.  

Com isso, percebi na prática o que li nos textos acadêmicos: não há uma 

linearidade no tempo da narrativa; a importância das datas depende do significado 

que elas tenham trazido para nossas vidas particulares e para o nosso grupo; para 

dar uma coerência aos discursos, os sujeitos imaginam, projetam, “inventam” as 

suas histórias. Poderíamos dizer, com base nas obras de Boris Cyrulnik14, que, 

possivelmente, por meio da palavra, aquele momento da entrevista tenha servido 

para que alguns daqueles sujeitos se reconstruíssem, metamorfoseassem seus 

                                                           

14 Destaco aqui as obras Do sexto sentido (1997), Os patinhos feios (2004), O murmúrio dos 
fantasmas (2005), Falar de amor à beira do abismo (2006). 
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sentimentos. Os seus relatos autobiográficos, a ênfase dada a alguns detalhes de 

sua vida e a reavaliação do que viveram podem ter se constituído em uma 

importante estratégia de resiliência, ou seja, contribuído para a superação dos 

traumas vividos, mesmo que eles não tenham sido apagados completamente.     

Lembrar do passado não corresponde a reconstituí-lo em seu estado “puro”15. 

Rememorar significa avaliar o que foi vivido, atribuir novos sentidos, dar coerência 

ao que se relata. A memória, expressa nas narrativas, trata de esquecer 

determinados eventos traumáticos e de ressaltar outros. A palavra oportuniza ao 

sujeito a possibilidade de transformar o seu mundo, no momento em que lhe atribui 

sentidos. Por meio da oralidade, o indivíduo irá elaborar a sua representação de si e 

do outro, pois “todo real é uma coerção: é sempre necessário levar em conta o 

mundo dos outros”, diz Cyrulnik (2005, p. 103). Assim, é pelos relatos de si que os 

narradores ressignificam o seu passado, lhe dão uma nova roupagem, representam, 

elevam-se.  

Ora, a representação do passado é uma produção do presente, uma 

construção imagética, pois não podemos fazer um resgate dos fatos tal como eles 

ocorreram. Como afirma Cyrulnik (2004, p. 141), ao fazermos um relato, procuramos 

em nossa memória imagens e emoções com as quais fazemos uma representação 

verbal, o que significa dizer que um relato é necessariamente quimérico, haja vista 

que não podemos colocar tudo na memória. “Todos nós somos obrigados a compor 

para nós uma quimera de nosso passado na qual acreditamos com um sentimento 

de evidência”, diz o autor (2004, p. 10). 

Desse modo, ao passo que o sujeito escolhe as lembranças que lhe convém 

e esquece os acontecimentos menos significativos, ele dá coerência à imagem que 

é feita do seu passado e sente-se melhor identificado. Reelaborado, seu passado 

torna-se mais “palatável” e lógico. Sonha para se proteger ou para se imaginar. A 

representação do tempo faz o sentido se abrir para nós, ou seja, o modo como 

evoco meu passado para organizar minhas lembranças e me deleitar em meus 

devaneios impregna de sentido o que percebo.  

                                                           
15 Aliás, nesse tocante, a palavra resgatar tem sido um termo muito usual em textos das ciências 
humanas. Todavia, é bom lembrar que resgatar tem a ver com trazer de volta, o que é impossível 
quando se trata de um acontecimento que já passou. Por isso, prefiro utilizar a palavra reconstituir, 
por considerar que ela melhor se enquadra nessa atividade mnemônica. 
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As discussões de Cyrulnik apóiam-se, sobretudo, nas memórias individuais, 

nas reminiscências do sujeito. Entretanto, creio na possibilidade de fazermos uma 

aproximação entre o que está na esfera do individual e o que está na do coletivo, 

sem vê-las como oponentes, mas como complementares. Sem negar a memória 

individual, acredito que aspectos dela podem, com certo comedimento, serem 

transpostos para a memória coletiva de São Rafael. Apesar da capacidade de 

enfrentamento e de superação de uma adversidade varie entre cada um dos 

indivíduos, a mudança e a instalação numa outra cidade, seja a nova São Rafael ou 

outra qualquer, significa uma reviravolta, quebra de vínculos com parentes e 

vizinhos, reconstrução de sociabilidades.    

Todas as informações obtidas nas entrevistas são vistas como importantes e 

dignas de crédito, uma vez que não tenho o direito de refutar um fato narrado pelos 

entrevistados como se eles tivessem, como num julgamento, jurado dizer a verdade, 

nada mais que a verdade, como se fosse possível encontrar um sentido inequívoco 

e universal. Como qualquer um de nós em uma situação semelhante, eles contaram 

as suas verdades. Enquanto rememoravam, aqueles narradores não apenas 

evocavam suas lembranças, mas também realizavam uma avaliação do fato que 

relatavam a partir de sua situação social e cultural presente. É aí que mora a sua 

verdade.  

Nas entrevistas, algumas longas, pôde-se perceber que a ordem cronológica 

não era obedecida naqueles discursos. Os limites e as sequências entre o passado, 

o presente e o futuro eram muito fluidos. O passado não era lembrado sem fazer 

uma relação ou avaliação do presente. Alguns retornavam várias vezes aos mesmos 

acontecimentos, o que demonstra o trabalho de solidificação da memória daqueles 

fatos que marcaram suas vidas.     

Antes de expor e discutir os relatos das experiências vividas pelos 

rafaelenses quando da construção da barragem Engº Armando Ribeiro Gonçalves, é 

pertinente uma contextualização histórica daquele período. Para tanto, apresentarei 

a seguir algumas considerações sobre o Projeto Baixo-Açu, a raiz da celeuma que 

se instalou no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, nas décadas de 1970 e 1980, e 

que, até hoje, é objeto de um grande volume de estudos acadêmicos.   
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Uma maravilha no sertão potiguar 

Em outubro de 2007, o jornal Diário de Natal trazia uma reportagem intitulada 

“Barragem de Itajá concorre a maravilha”16. A barragem Engº Armando Ribeiro 

Gonçalves, também conhecida como a barragem de Assú ou de Itajá (figuras 3 e 4), 

era indicada para concorrer ao status de uma das sete maravilhas do Rio Grande do 

Norte. Segundo o texto, a importância da candidata devia-se não só ao fato de 

representar “o maior potencial turístico do sertão potiguar”, mas também ao seu 

valor econômico para essa região, pois “ela, através de adutoras, abastece de água 

várias cidades do RN, além de irrigar a área de cultivo de frutas tropicais, 

principalmente o melão”.  

  

Figuras 3 e 4: Barragem Engº Armando Ribeiro Gonçalves (sangrias na enchente de 2008). 
Fonte: Arquivo pessoal.  

O que se lê naquela edição do Diário de Natal não surpreende, afinal, não é 

de hoje que se cantam loas à grande barragem do Vale do Açu. Há várias décadas 

são exaltadas as suas potencialidades para a economia do sertão potiguar. Apesar 

das suas obras de edificação só terem sido iniciadas em 1979, a ideia de construí-la 

no sertão potiguar vem de longas datas, remonta ainda à primeira metade do século 

XX, quando a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS, atual DNOCS), 

em 1937, autorizou os primeiros estudos para identificar o lugar mais apropriado 

para a construção de uma barragem. Trinta anos depois, as pesquisas foram 

                                                           
16 Diário de Natal, Caderno Cidades, Natal-RN, 19 out. 2007, p. 7.  
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retomadas e se prolongaram até 1971, quando recomendou-se a sua instalação no 

Vale do Açu, como parte de um projeto maior denominado de Projeto Baixo-Açu17.  

O Projeto Baixo-Açu saiu finalmente do papel com o Decreto nº 76.046, de 13 

de julho de 1975, no governo do presidente Ernesto Geisel. Esse projeto, como 

outros criados naquela época, fazia parte de uma política de construções de obras 

faraônicas posta em prática pelos governos militares no período do auge e crise do 

“milagre econômico”. Algumas barragens, como a de Sobradinho, construída no rio 

São Francisco, visavam gerar eletricidade para as indústrias, um dos objetivos do I e 

II PNUDs (Plano Nacional de Desenvolvimento) na década de 1970; outras, como a 

que seria edificada no Rio Grande do Norte, faziam parte da antiga política das 

águas e visavam “acabar com o atraso” do Nordeste por meio do armazenamento de 

água. Julgava-se, com isso, combater a seca e a fome no semiárido, trazendo o 

desenvolvimento econômico18 para aquela região.  

Nessa época, o Vale do Açu era ocupado, basicamente, pela pequena e 

tradicional produção camponesa, de sequeiro e vazante, voltada para a 

subsistência. O objetivo do governo brasileiro era provocar uma alteração na base 

técnica de produção do Vale. O Projeto Baixo-Açu foi, portanto, um exemplo típico 

em que o Estado, a partir de um planejamento racional, procura implementar o 

desenvolvimento econômico pela via da modernização. 

A ambição desse projeto era grande. Sua completa execução era dividida em 

três etapas: na primeira, seria construída uma barragem com uma capacidade de 

2,4 bilhões de metros cúbicos de água, a qual seria a maior do Nordeste e atingiria 

diretamente os municípios de Jucurutu, Assú, Ipanguaçu e São Rafael (figuras 5 e 

6). A segunda fase previa o assentamento da população atingida e a instalação de 

um polo pesqueiro para atender às suas necessidades de emprego e renda. Por fim, 

na terceira, seria criado, na bacia de irrigação, um perímetro irrigado em uma área 

de 22 mil hectares. Os estudos sobre os resultados desse projeto destacam que, 

                                                           
17 O Projeto Baixo-Açu será discutido aqui de forma abreviada. Informações sobre seus efeitos 
socioeconômicos e ambientais podem ser encontradas nas pesquisas realizadas pelo Nut-Seca da 
UFRN, ALCÂNTARA NETO (1998), BONETI (2003), FERNANDES (1992), GOMES DA SILVA 
(1992), VALÊNCIO (1995), VARGAS (1987a, 1987b, 1991), dentre outras. 
18 É importante esclarecer que, nesse contexto, a compreensão de desenvolvimento significava 
apenas progresso tecnológico e aumento na produção de riquezas. Portanto, não havia uma 
preocupação com as culturas tradicionais e com o meio ambiente.  
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exceto a construção da barragem, essas propostas não foram implementadas 

satisfatoriamente.   

  
Figuras 5 e 6: Construção da barragem Engº Armando Ribeiro Gonçalves (escavação e trabalho 
noturno) 
Fonte: Orkut de São Rafael. 

  

Contrariamente ao que se pensava, a novidade sobre a construção da 

barragem no Vale do Açu não trouxe tranquilidade e esperanças para a região. A 

chegada da notícia gerou principalmente ansiedades, dúvidas e insatisfações em 

todos os segmentos da sociedade: os mais pobres não sabiam o que fazer, a quem 

recorrer, nem para onde ir, enquanto os proprietários de terras temiam ser 

prejudicados pela reforma agrária que o projeto prometia e reagiam contra os 

valores pagos pelas indenizações. As desconfianças e o medo agravaram-se ainda 

mais quando o Banco do Brasil suspendeu os créditos de investimentos para os 

municípios atingidos.  

Os temores e a falta de clareza quanto ao projeto e ao destino da população – 

independente da camada social à qual pertencia – fizeram da cidade de Assú o 

centro das grandes reações contra as obras da barragem, haja vista que esse 

município possuía o maior sindicato de trabalhadores rurais da região atingida. Os 

outros sindicatos dessa categoria, nos municípios atingidos, posicionavam-se 

frontalmente contra a imposição do projeto. A Igreja, a imprensa e os políticos 

estavam divididos.  

O “esclarecimento” das dúvidas e o convencimento da população não 

tardaram a chegar. A imprensa, a propaganda governamental e alguns poetas 
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populares enfatizavam que o projeto traria benefícios incalculáveis, seria uma 

verdadeira salvação para milhares de norte-rio-grandeses que sofriam as agruras da 

seca. Admitiam as dificuldades que muitos passariam para a concretização desse 

sonho, porém, ressaltavam que, concluída a barragem, era certo que aquela região 

iria se tornar um enorme celeiro e o povo teria terra, trabalho, renda e alimentos. 

Todas essas informações eram encontradas num folder de divulgação do Projeto 

Baixo-Açu, cuja capa tinha como elemento central uma vista panorâmica de São 

Rafael. (Figura 7) 

 
Figura 7: Panfleto de divulgação do Projeto Baixo-Açu (1979). 

Fonte: Orkut de São Rafael.  

A imprensa local logo foi usada para divulgar os benefícios do Projeto Baixo-

Açu. Em junho de 1979, na época em que se inicia a construção da barragem, foi 

criado, na cidade de Assú, o jornal O Vale, cujo editorial anunciava a preocupação 

que o governo tinha para com a região: “Todo mês O Vale percorrerá o vale. 

Cuidando dele. Do futuro dele que agora se chama terras irrigadas, produção, 

comercialização, desenvolvimento, enfim” (apud VARGAS, 1991, p. 230). 

Em outra página, O Vale mostrava que a situação era urgente e não devia se 

perder tempo com debates, um ataque explícito aos esclarecimentos exigidos pelos 

críticos do projeto, considerados aqui como retrógrados: 
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Enquanto se discute o assunto, o Departamento Nacional de Obras contra 
as Secas age. Começou o trabalho de molhar a terra do Baixo-Açu, torná-la 
fértil e produtiva, modificar a paisagem humana e social. O trabalho do 
DNOCS é esse e ninguém vai fazer com que a história ande para trás. 
“Irriguemos o Vale”, essa foi a manchete do jornal O Sertão editado em Açu. 
Sabem quando? Em junho de 1930. Quase meio século de espera. Agora a 
irrigação chegou. E então?... (apud VARGAS, 1991, p.230) 

Ainda de acordo com Vargas (1991), conhecedores da importância que a 

população sertaneja dava aos repentistas, os propagadores do Projeto usaram os 

versos de Traíra, um dos poetas da região, para tranquilizar aqueles que elegiam 

como os verdadeiros beneficiados.  

Porque quiseram entravar  
Tão grande empreendimento 

Aqui só há sofrimento,  
Nudez, desemprego e fome, 

Pois com o nosso clima incerto 
Fartura não se constrói 
Num ano a seca destrói  

No outro a enchente come. 

Não obstante as oposições de alguns políticos, sindicalistas e membros da 

Igreja, a barragem foi construída e, em 1983, foi inaugurada com as presenças do 

presidente da República João Baptista de Oliveira Figueiredo; do ministro do Interior 

Mário Andreazza, e do governador do Estado do Rio Grande do Norte, José Agripino 

Maia. Este último, em seu discurso, afirmou que “aqui começa uma nova história pra 

este Vale do Açu” e lançou um apelo ao presidente da República e ao ministro para 

que, “logo a partir de amanhã, comecemos a somar as nossas forças e os nossos 

esforços em transformar essa água em alimentos para saciar a fome dos norte-rio-

grandenses.” 

Uma “nova história”, porém, como se referia o governador José Agripino, já 

havia se iniciado alguns anos antes daquela inauguração e, infelizmente, não era 

uma história feliz, pelo menos para uma parte considerável da população do Vale do 

Açu. Se, durante as secas periódicas que atingem o semiárido nordestino, a 

carência de água vertia lágrimas dos olhos de uma população desassistida e que se 

valia das preces aos santos e das práticas assistencialistas dos políticos da região, 

agora, a possibilidade de acúmulo de grande volume desse líquido também gerava 

choro, lamentos, revoltas, resistências.  
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A tão decantada “chegada do progresso” fazia-se de forma irônica e 

contraditória. O desenvolvimento esperado para aquela região cobrava um preço 

alto: a extinção de uma cidade. A partir daquela data, a história da pequena e pacata 

São Rafael era dividida em dois tempos, um anterior e outro posterior à barragem.           

Atlântida nordestina 

Os relatos de destruição de cidades por desastres naturais, guerras ou 

castigo divino são muitos e fazem parte da história e das mitologias de várias 

sociedades. Basta lembrarmos, a título de ilustração, dos fins de Troia, Pompeia, 

Sodoma e Gomorra. Na Idade Média, os bretões contavam a lenda de uma linda 

catedral que um dia fora devorada pelo mar.  

Também é comum ouvirmos falar de Atlântida ou Atlântis (do grego “filha de 

Atlas”, um filho de Poseidon, deus do mar). Essa civilização lendária teria nascido 

numa grande ilha próxima das colunas de Hércules, no Estreito de Gibraltar. 

Segundo Platão, nas suas obras “Timeu ou a Natureza” e “Crítias ou a Atlântida”, a 

degeneração dos costumes dos atlântis provocou a ira dos deuses que os puniu 

com um maremoto que a tragou em um dia e uma noite. 

O sertão do Rio Grande do Norte também tem a sua Atlântida, como lembrou 

o compositor rafaelense Arleno Farias, na composição Atlântida do Sertão: 

Pois eu era pequenino 
Vi numa cidade do sertão 

O que era impossível 
Criar-se um mar naquele chão 

Não foi um dilúvio do divino 
Foi um projeto da nação. 

 
Frei Damião e sua profecia 

Absurda até então 
De virar cama de baleia 

Onde foi palco de oração. 
Não foi um dilúvio do divino 

Foi um projeto da nação. 
 

Uns choraram, outros riram 
Pois não tiveram opção 
Em trocar suas origens  
Em busca de evolução. 

Não foi um dilúvio do divino 
Foi um projeto da nação. 
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Valei-me São Rafael 
Atlântida do Sertão 
Sob a água tá de pé 

O palco de fé, de oração 
Valei-me São Rafael 

Todos os santos do sertão 
Sobre a água tá de pé 

O símbolo de fé, de proteção 
A igreja é divina 

Não é projeto da nação. 

A antiga São Rafael foi extinta em nome do progresso econômico e 

tecnológico, não por um “dilúvio do divino”. Entretanto, mesmo que essa razão fosse 

alardeada pelos executores de um “projeto da nação”, não faltou quem visse 

naquele fato a concretização de uma antiga profecia de que no Vale do Açu iria 

existir uma “cama de baleia” onde antes era “palco de oração”, como diz Arleno 

Farias.  

Hoje, mesmo que demonstrem descrença por meio de um sorriso ou de um 

aceno com a cabeça, as pessoas com as quais tive contato em São Rafael 

conservam nos seus relatos as histórias que os mais antigos contavam sobre o 

destino da cidade. Fala-se em uma praga rogada por um padre – nas narrativas dos 

rafaelenses não fica claro quem teria sido, se padre Ibiapina ou frei Damião – que 

explicaria o pouco desenvolvimento da cidade. As incertezas quanto ao fato ou os 

lapsos de memória são preenchidos com outras versões para dar coerência à 

narrativa, como veremos nos relatos a seguir.   

Meu pai contava que o padre marcou a missa do Natal pra uma hora e veio 
chegar de manhã, aí o povo foi dançar porque já tinha esperado demais, o 
povo tava dançando quando ele chegou, aí ele se revoltou, disse que esse 
lugar de Caiçara não passava. (Maria Concebida) 

Minha mãe era quem contava que isso aqui era Caiçara, aí frei Damião 
(acho que não foi frei Damião, foi outro frei), ele chegou e o povo tava 
dançando, aí ele bateu os pés e não fez mais a missão. Aí ele disse que 
aqui nunca ia passar de Caiçara, que ia virar casa de baleia. Não foi de 
baleia, porque não tem, meu filho, mas peixe tem muito. (Ana Soares)    

Dizem que um frade chegou aqui e ele disse que a cidade não ia passar de 
Caiçara, porque a cidade antes de ser São Rafael era Caiçara, não era 
cidade, era um povoado que pertencia a Santana dos Matos. Aí ele disse 
que, por conta daquilo, aquela cidade não ia passar do que era e um dia 
ainda ia ser cama de peixe. Um outro frei passando outro tempo, disse: 
“não, vamos fazer o seguinte, eu não posso tirar o que ele falou, mas vamos 
amenizar, vamos trocar o nome pra São Rafael”. Eu particularmente não 
acredito. O que faz com que São Rafael não cresça são os próprios 
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governantes. Eu acredito que seja, porque não tem um que dê apoio pra 
cidade crescer. (José Pinheiro) 

Caiçara, palavra de origem tupi que designa um tipo de armadilha usada para 

a pesca ou uma cerca de galhos ou varas, foi o primeiro nome do município de São 

Rafael quando ainda era um pequeno povoado. Mais tarde, em meados do século 

XIX, o frei Serafim de Catânia, missionário capuchinho presente na região, mudou 

esse nome para a denominação atual. A princípio, a mudança do nome não foi bem 

aceita, e ainda durante muito tempo aquela localidade ficou conhecida como 

Caiçara, embora oficialmente fosse São Rafael.  

Hoje, pelo que podemos perceber nas falas de rafaelenses, o antigo topônimo 

da cidade significa um retrocesso, uma maldição imposta por um membro da Igreja. 

Houve quem me dissesse, ao lamentar a falta de desenvolvimento socioeconômico 

da cidade: “parece que aqui não vamos passar de Caiçara mesmo!”.  

Na época da implementação do Projeto Baixo-Açu, a antiga São Rafael era 

um pequeno município com uma área de 443 km2 e uma população em torno de 7,4 

mil habitantes, a maior parte residente na zona rural. Não possuía água encanada, 

nem saneamento básico. A energia elétrica era fornecida por um motor até as 22 

horas. Deficiências no tocante à saúde e educação também eram gritantes. Enfim, o 

quadro socioeconômico de São Rafael não diferia muito de outras cidades de 

pequeno porte do sertão nordestino na década de 1970.   

Esse município recebeu o maior ônus da chegada do desenvolvimento, da 

modernização e do progresso anunciados pelo governo, por meio da imprensa e dos 

discursos políticos. Porém, esse desenvolvimento, ao aportar naquela região com a 

construção de uma barragem “duas vezes maior que a baía da Guanabara, no Rio 

de Janeiro”, como enfatizava a propaganda governamental, gerou mais dúvidas e 

temores quanto ao futuro do que tranquilidade, o que era natural em face do fato de 

que aquela cidade iria ser riscada do mapa do Rio Grande do Norte.  

Anunciava-se que outra seria construída, mas onde e como seria? E quem 

tinha vivido sempre na zona rural, para onde iria e de que viveria? Tais 

preocupações tiravam o sono não só da população mais pobre daquela cidade, mas 

também daqueles que tinham melhores condições econômicas, como proprietários 
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de terras e de casas e comerciantes locais temerosos com a probabilidade de 

prejuízos.  

Traçado esse cenário, apresentarei as narrativas de alguns entrevistados. 

Foram selecionados aqueles relatos que considerei mais elucidativos para o 

propósito desta pesquisa e nos quais tiveram mais afloradas as sensibilidades. Para 

não fragmentar as vozes e os raciocínios desses sujeitos, preferi transcrevê-las na 

íntegra, apesar de ter “cortado” algumas partes por não se relacionarem com os 

objetivos desta tese ou por serem repetitivas.  

Narradores de São Rafael  

Lembranças de Erineide Gomes, 44 anos, dona de casa e residente em Assú-

RN. Meu primeiro contato com ela deu-se por meio do orkut de São Rafael e, 

através dele, marcamos uma conversa em sua residência. Muito emotiva, Erineide 

agradeceu-me por tê-la “escolhido” para ouvir as suas memórias.  

Meu nome é Erineide Gomes, nasci no Mazagão, município de São Rafael. 
Fui criada lá até os 15 anos. A gente vivia da agricultura e do gado, que era 
pouco, só mesmo pra o consumo. A gente tinha uma vida razoavelmente 
bem ali no Mazagão. No sítio, no inverno a gente plantava na várzea e 
quando passava o inverno, plantava as vazantes do outro lado do rio, 
quando o rio ia secando. Eu fui criada vendo isso. Eu nunca vi meu pai 
comprando feijão, até, assim, eu digo pras minhas filhas que eu não sei 
comprar manga, eu não sei comprar mamão, pra mim isso não é fruta pra 
se comprar, porque tinha. Eu não sei comprar goiaba, eu digo que não sei, 
eu acho estranho. Umbu, pelo amor de Deus, comprar umbu? Lá se perdia 
no chão, pisava por cima.  

Na época da barragem, a gente tinha três opções: uma era ir pra cidade 
nova e ganhava uma casa. Meu pai dizia: “ganhar uma casa bonita não vale 
a pena, que gaiola bonita não dá comida ao pássaro”, ele dizia desse jeito, 
“então eu não vou, pra ir pra cidade nova teria que vender tudo o que tinha, 
perdia meu emprego e ia viver de que?”. Outra opção era ir pra faixa seca, 
como diziam, que era pra ir pra uns barracos de tábua que o DNOCS fez. E 
a terceira opção, era ir pra Serra do Mel, onde se ganhava um lote e uma 
casa. Então, meu pai aceitou ir pra Serra do Mel. Ele trabalhava na mina, na 
Mineração Sertaneja, lá do Bonito, o Bonito já é município de Jucurutu, e a 
mina tava indo embora também, porque essa área estava sendo coberta.  

Eu lembro que a gente foi no dia 14 de abril de 1981. Uma viagem que a 
data ficou gravada para sempre. Era uma carreta pra levar o gado, um 
caminhão pra levar o cacareco [risos], uma Kombi pra levar as famílias. 
Chegamos lá na Serra do Mel à tardinha. Eu lembro que o DNOCS dava pra 
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gente uma feira. Eu era tão jovem na época que não dava pra pensar como 
penso hoje, sabe, que tava deixando tudo pra trás... [voz trêmula] 

Pra começar, a casa que a gente foi morar meu pai roçou com a roçadeira 
pra gente poder chegar na porta da sala porque tinha um mato alto, não era 
nem limpo lá o campo. É muito estranho, você chegar assim... a gente veio 
aterrissar mesmo foi de noite, eu vi minha mãe chorando, foi muito triste 
[lágrimas, um instante em silêncio]. O gado não se adaptou com a ração 
que tinha lá, era uma ração chamada maniçoba, o leite ficou ruim. O gado 
não queria comer, não queria beber porque era acostumado a beber água 
no rio e a gente passou a dar numa tina a água. As vacas passaram a noite 
urrando e a gente pensando ali, que situação, tudo difícil, a gente tava 
assim num mundo de ninguém, não conhecia quase ninguém, a não ser o 
pessoal que foi com a gente também, mas que não aguentou ficar lá e 
voltou. 

[Na Serra do Mel] a água era uma vez por semana no carro-pipa e antes a 
gente tinha um rio bem pertinho de casa no Mazagão e que era o nosso 
lazer, ia pra lá todos os dias tomar banho, lavar roupa. E aí a gente chegou 
na Serra e não tinha nada disso, era uns tamborzinhos d’água, aquela água 
a gente tinha que beber dela e tinha que se adaptar àquilo dali. Olhe, meu 
amigo, não foi fácil, não! Só que na época eu não tinha o pensamento que 
eu tenho hoje, eu pensando nisso me emociono muito mais, porque na 
época eu não pensava. 

Na época, eu estava na 6ª série e já estava atrasada, porque tinha passado 
dois ou três anos sem estudar quando terminei a 4ª série, porque meu pai 
não deixava eu estudar na rua [na cidade]. E quando eu cheguei na Serra, 
não tinha onde estudar, aí passei uns oito dias e não vi carro nenhum pra 
levar estudante, colégio na vila não tinha. Eu disse: “eu vou voltar pra 
terminar meus estudos”, terminar o ano, quer dizer, e voltei pra ficar lá com 
meu avô [no Mazagão], porque meu avô era desses que diziam que não 
saía, a água chegava no batente da casa e não saía. Eu ia no carro dos 
estudantes pra cidade velha, eu perdi quase o mês de abril todo, em 1981.  

E cada dia [ênfase na voz] você vendo os caminhões saindo com as coisas. 
E cada dia você via que seu sítio tava desaparecendo, sabe, aquele 
silêncio, ninguém se despediu de ninguém, aquela coisa triste [voz trêmula]. 
Eu deixei pra trás minhas amizades... quando cheguei da Serra não tinha 
mais amigas porque já tinham ido embora pra outros lugares. 

Eu terminei a 6ª série e tive que voltar pra Serra, sem gostar, mas tive que 
voltar. Meu avô foi levado pra Mossoró pra tratamento de saúde e foi o 
tempo que demoliram a casa dele lá. Aí ele ficou, esqueceu o que tava 
deixando pra trás e ele aceitou o tratamento de saúde, mas mesmo assim 
ele ia lá. E é assim, não é fácil você deixar tudo pra trás numa situação 
dessas.  

[Sobre a construção da barragem] Eu lembro assim vagamente, porque eu 
era jovem e, naquele tempo, onde tinha adulto conversando os jovens não 
ficavam muito por perto, não interferia, não entrava, né?! Então eu lembro 
que uma vez chegou um pessoal lá no alpendre da casa grande que era da 
minha tia, e eles estavam com uma prancheta e falando dessa barragem. 
Quando esse pessoal saiu, eu lembro que ficou todo mundo comentando: “e 
como é que pode? E aí?”, e daí começaram os comentários que ia ter essa 
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barragem. Meu avô dizia: “ah, eu pago pra ver, isso não vai acontecer 
nunca!”. E também a gente não acreditava, não era muito de acreditar, só 
que quando foi em 1979, o assunto começou cada vez mais a ficar 
fervoroso, as pessoas falando e que ia acontecer, e de vez em quando 
pesquisa, pesquisa e mais pesquisa. Passava helicópteros fotografando 
tudo e depois vieram os engenheiros que mediam e diziam: “vai ficar em tal 
canto”, “a água vai parar por aqui e a barragem sangrando no terceiro 
sangradouro a água vai ficar em determinado canto”, e sempre eles se 
reuniam no alpendre lá da casa grande da minha tia pra falar sobre isso. Aí 
a gente começou a ver que a coisa foi ficando quente, que aquilo ali ia ser 
certo, que era verdade. Quando foi em 1980, 81 foi aí quando houve a 
revolução, o pessoal do DNOCS já nas casas, começando a tirar o pessoal, 
outros já saíam até mesmo sem o DNOCS tirar, quem tinha, assim, 
parentes, ou que já conheciam outras cidades, tinha filhos estudando, já 
saíam mesmo sem o DNOCS tirar. Aqueles que tinham mais condições, né?  

O povo não gostava das assistentes sociais. Quando o carro delas 
apontava – na casa da gente tinha um alto – e elas tinham um carrinho 
branco, quando apontava meu avô dizia assim “lá vem mão branca”, 
chamavam o engenheiro de mão branca, é tanto que eu não sei como era o 
nome desse engenheiro. Foi batizado por mão branca e ficou. Mão branca 
era um malfazejo, um malfeitor. Aí foi botado esse apelido porque mão 
branca não era coisa boa não. Eles chegavam e iam conversar com os pais 
da gente, dizer como era, mostrar as vantagens. Mas eu lhe digo que essa 
barragem pra gente deixou foi todo mundo mais pobre, o povo que foi 
atingido ficou mais pobre.  

Pra ir pra cidade, quem enfrentava ir sem ter do que viver sofreu muito! A 
gente também sofreu muito. Quando chegamos na Serra do Mel essa feira 
que o DNOCS deu, a minha mãe falou assim: “e agora? Quer dizer que a 
gente vai comer isso aqui e aí?”. Meu pai ainda recebia uns benefícios que 
tinha da firma, voltou, veio receber e levou, aí também tinha vendido um 
gadinho e comprado uma casinha em Mossoró e recebia o dinheiro do 
aluguel. Era desse aluguel que a gente começou a viver ali em Serra do 
Mel, era a nossa renda, depois veio a emergência... 

No Mazagão todo mundo era parente, mas nunca mais a gente se 
reencontrou. Tem pessoas que a gente via lá e que já morreram. Teve uns 
que foram morar lá nos barracos de tábua. Ainda existem alguns por lá. 
Esses barracos era previsto que eles iam durar uns cinco anos, mas tem 
uns deles que ainda permanecem por lá meio troncho, mas permanecem 
alguns por lá. Isso no Mazagão na área seca. Eles levaram gente lá da 
Pindoba pro Mazagão. Lá eles construíram uma vilazinha.  

Um dia eu estava com uma amiga minha e a gente estava assim no beiço 
da água e a gente começou a perceber que a água tava vindo diferente, 
como uma onda, e a gente ficou muito surpresa com aquilo ali. E foi aí que 
a gente ficou sabendo que a água tava voltando. As águas estavam 
começando a voltar, e quando foi depois aí já tava tudo alagado, já não 
tinha mais estrada pra chegar na cidade, a cidade nova já tava sendo 
construída, muito trabalho lá, mas tava aquele rebuliço, levando gente da 
cidade velha pra nova, e a estrada que a gente ia de São Rafael pro 
Mazagão já não tinha mais. E o pessoal ficava indo a pé por cima da linha 
do trem pra pegar o carro lá na frente. 
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[Sobre a demolição das casas] Ai que tristeza! Quando a casa era de tijolo 
eles amarravam uma corrente e o trator puxava [lágrimas]. E quando era de 
taipa eles deixavam. Quem queria tirar alguma coisa... eu lembro que meu 
pai tirou as telhas da nossa casa. Meu pai fez uma cozinha na Serra do Mel 
porque a casa era pequena também, casa de conjunto é sempre pequena. 
Meu pai levou a telha da casa e fez uma cozinha. Ele fez também um 
rancho, ele chamava de rancho, no lote, o lote da gente era bem longe de 
casa. Ele fez porque levava comida pro lote e passava o dia lá. Meu pai 
acabou toda saúde na Serra do Mel. Minha mãe era merendeira e quando a 
gente foi embora ela perdeu o emprego, naquela época nem era de carteira 
assinada, saiu assim e pronto.  

Em 1989, meu pai voltou, veio pra área seca, ele disse: “eu vou pra perto da 
barragem, eu não aguento aqui não”. Começou a vender uns bichos 
solteiros, como ele dizia, pra comprar água lá na Serra. Hoje lá está bem 
melhor, se naquela época fosse como está agora, a gente não tinha saído 
não, na época que a gente foi em 81 era triste. Não tinha água a gente tinha 

que vender tudo pra comprar água. 

*   *   * 

Lembranças de dona Maria do Socorro Lopes, 69 anos. Na velha São Rafael, 

ela era proprietária de um pequeno hotel que, depois, reinstalou na cidade nova, 

mas que não teve bom êxito. É hoje aposentada, dona de casa, ocupa-se em criar 

suas aves num grande quintal e complementa a sua renda com a fabricação de 

doces caseiros. 

Foi muito difícil aquele tempo, foi como um sonho, ninguém acreditava. Era 
como se fosse um sonho que tivesse passando na nossa vida. Vinha de vez 
em quando uma pessoa fazer reunião, o pessoal do estado, da secretaria, 
era tanta gente, gente da alta, chegou a vir até ministro. Quando começou o 
movimento falando na mudança, quem tinha casa como é que ia ser, se 
recebia outra aqui ou se recebia a indenização. Aí tinha aquelas reuniões 
pra quem tinha casa, reunião pra aquele povo que possuía terra e assim foi 
se mobilizando, mas ninguém acreditava. A gente era muito visitado, 
vinham umas quatro ou cinco assistentes sociais, elas vinham na casa da 
gente dizer como era, que a gente ia ganhar uma casa do jeito daquela ou 
até melhor. Dali elas já levavam pro DNOCS e depois elas vinham e diziam: 
“foi aprovado, sua casa vai sair como você quer”.  

Me lembro da mudança como se fosse hoje. Você só via muita tristeza, 
você via choro toda hora que saísse na rua, você se encontrava com gente 
chorando. Foi a maior tristeza que eu já vi na minha vida! Quando disseram: 
“hoje é dia da mudança”, que os caminhões desceram – São Rafael ficava, 
assim, lá embaixo, tinha uma descida pra chegar lá – aí quando disseram: 
“os caminhões da mudança chegaram”, já foi a tristeza. A maioria do povo 
vivia em desespero. Foi, assim, um tempo tão difícil... Na época eu era mais 
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nova, até que suportei bem, mas aquele povo idoso... Teve gente que 
enlouqueceu, teve gente que morreu, gente que foi embora daqui e nunca 
mais voltou. Foi muito triste!  

Quando esses caminhões desceram – me lembro como se fosse agora, 
desse dia, até hoje eu não esqueci –, o caminhão encostava na casa e 
pegava a mudança, tinha o carro pequeno pra trazer as famílias, porque 
eles [os funcionários do DNOCS] só não faziam carregar a gente no colo. Aí 
arrumava aquela mudança e lá vinha pra cá, mas era um chororô muito 
grande daquele povo que saía! Eu digo uma coisa a você, era pouca gente 
que não chorava, porque tinha gente que sentia alegria. Mas a maioria 
chorava muito. E o pior é que, quando aquela mudança saía – eu acho que 
eles faziam aquilo pra se prevenir – quando aquela mudança estava saindo, 
já chegava o povo pra derrubar aquela casa, destelhava, era como uma 
guerra assim, descendo aqueles molhos de telha, daqui a pouco já estava 
acabada aquela casa, você olhava só via aquele desmantelo no chão. Eu 
acho que eles faziam aquilo com medo do povo voltar ou alguém chegar e 
se apossar daquela casa. Eles faziam isso. 

Aí isso foi aumentando. A cada dia eram doze mudanças, tinha dia que 
fazia até mais. Eram quatro caminhões. Quando os caminhões vinham 
deixar a mudança aqui na cidade nova era triste, quando eles desciam que 
a gente sabia que vinham pegar mais ainda era muito mais triste. Era 
demais. Pra tudo eles tinham uma equipe no DNOCS. Tinha uma pra fazer 
bonitinho, pra tratar bem o povo, e tinha pra quando o povo arredar eles 
estarem lá derrubando tudo. De tardezinha ficava o monte de coisa lá.  

E foi ficando feio, foi ficando feio esse lugar, tão feio, você saía assim e 
quase não sabia mais, as casas daquele povo que morou ali, aí você olhava 
e a água vinha subindo. Ah meu Deus do céu! Era como uma coisa assim 
premeditada e aquela água, você vendo aquela água subindo, subindo, 
subindo. Me lembro demais, me lembro demais! A água subindo e eles 
diziam assim: “amanhã vamos tirar o povo das ruas mais baixas” e parece 
que aquilo era de acordo com Deus, porque quando você pensava que não, 
eles iam buscar aquela mudança e a água já estava chegando. Eles tinham 
o cálculo de tudo. Aí é que era triste demais, você sabendo que o povo tava 
saindo na água, empurrado, né? Era choro demais! Era muito choro, muita 
tristeza! Eu nunca vi tanta tristeza como eu vi nesse tempo. Eu tenho 
certeza que se eu tivesse a idade que eu tenho hoje eu não suportava não. 

Quando eu me mudei, a água tava bem pertinho da igreja. Vinha muita 
gente olhar e chorar! Agora, tinha gente que sentia alegria em ver aquela 
água chegar como se não acreditasse que ela ia chegar. Parece que tinha 
gente que ficava feliz quando via a água subindo, subindo.  

Teve muita demora pro povo se acostumar na cidade nova. Eu confesso a 
você, eu era muito enganada, eu fui muito enganada, tão enganada como 
menino, eu pensava que quando chegasse aqui ia ser um mar de rosa, 
porque era assim que eles diziam pra mim. Que ia ser muito bom, que era 
uma cidade turística, que ia receber muita gente, ia funcionar muito bem, eu 
sei que eles prometeram muita coisa à gente e quando chegou aqui não foi 
nada do que foi prometido. Tudo muito ruim, muito difícil. Muito difícil, 
porque nessa área aqui onde construíram essa cidade era área de 
agricultura, aqui era onde se plantava.  
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O rio, esse aí, o Piranhas, nele não existia seca na época, não existia seca 
aqui não. Num ano como esse [2010] como tá se vendo que ele pode não 
ser muito bom de inverno, ninguém tava aperreado se lembrando porque 
tinha animal e não tinha onde botar não, porque o rio era largo e era perene, 
ele dava vazante de seca a inverno, na seca ele tinha mais fartura do que 
no inverno, no inverno cobria tudo, mas na seca ele baixava e ali iam 
plantando vazante de batata, de feijão, jerimum, muita fartura tinha nesse 
rio. Era uma riqueza grande que tinha. 

Existia uma feira do feijão que eu nunca mais vi em canto nenhum da minha 
vida daquele jeito. Vinha caminhão e caminhão de fora buscar feijão e sair 
carregado de feijão, às vezes não dava nem tempo de ensacar e eles 
pegavam a lona, botavam dentro do caminhão e ali jogava o feijão dentro e 
ensacava lá pra Caicó, pra Mossoró, pra onde eles levavam aquele feijão. 
As rumas de jerimum era dessa altura [aponta com a mão], jerimum 
caboclo, batata ninguém nem fala! Era uma riqueza muito grande. E ali todo 
mundo tinha sua vaquinha de leite, e quando chegava esse tempo ia 
engordar, engordava, vendia e fazia uma compra e botava dentro de casa 
do que precisasse pra passar o ano. Então, São Rafael velho era uma 
cidade rica, nesse ponto aí era rica. Agora, o que nós temos de vantagem 
aqui é porque é uma cidade saneada, uma cidade nova, isso aí tem 
vantagem, mas no meio de viver lá nem tem comparação com aqui não. 

O comércio afracou demais, ficou uma coisa de fazer dó e pena. Aqui no 
primeiro ano nós sofremos demais. Foi como um fogo que passou e acabou 
tudo. Porque aquele povo que tinha aquela renda veio morar aqui e não 
tinha mais. Era ajudado pelos familiares que moravam em São Paulo, um 
filho que ia embora e mandava o sustento da família. Porque era pouco 
aposentado, não era como hoje que o número é bem grande aqui na 
cidade, nesse tempo era bem menor, aí eles viviam assim. Logo no primeiro 
ano, quem recebeu indenização de um pedaço de terra ou vendeu um gado, 
porque não tinha mais onde botar, aí logo no início todo mundo teve, assim, 
como se chama de fogo de palha de dinheiro, é isso que eu me enganei 
porque eu pensei que aquilo continuava, mas não, aquilo não continuou, 
quando acabou, acabou-se mesmo de verdade. Fonte de trabalho não teve.  

A palha era uma fonte pras mulheres, fazia um monte de chapéu, esteira... 
as carnaúbas ficaram tudo submersas. Existia uma feira em São Rafael 
chamada feira da palha, ela era grande, era uma coisa bonita. Na segunda-
feira, às 4 horas da manhã começava a chegar gente do sítio com os 
jumentos carregados de esteiras, de chapéus, de tudo quanto era 
artesanato de palha, aí chamava-se a feira da palha. Vinha gente de todo 
canto comprar a palha e saía carregado de palha daqui, de esteiras de 
todos os tamanhos, chapéus, peneiras, vassouras... tudo isso acabou-se! 
Ninguém tinha mais onde criar, nem tinha mais a palha pra fazer nada e 
ficou todo mundo parado.  

E tinha a pedreira também, a xelita, tudo isso acabou-se. Foi assim como se 
sepultasse São Rafael. Eu me enganei muito quando vi todo mundo 
vendendo as coisas, eu disse: “ah, vai ser muito bom”, mas, meu amigo, 
acabou-se logo, uns dois anos depois isso aqui era uma miséria grande, 
muito grande. As feiras deixaram de existir, não teve mais feira da palha e 
do feijão, e o que o povo vinha ver? Com as águas aí não teve mais não. 
Foi assim de repente, aquilo foi tudo acabado, difícil demais. Eu vi gente 
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pedindo emprego ao prefeito pra varrer a rua, gente que você pensava 
assim: “não, não é possível que essa pessoa está varrendo rua!”. Mas tinha 
coragem e foi.  

E muitos que não receberam nada? Tem muitos nessa situação, as terras 
ficaram submersas e nunca receberam nada. Eles acusam que faltou 
documento, que faltou não sei o quê e não indenizou. Tem gente que tinha 
propriedade, bons terrenos, que acabou com a criação e não recebeu. 
Ainda um dia desses uma pessoa me contou aqui que tem um prédio que 
vive em questão, que eles botaram na justiça, mas também não dá em 
nada, porque justiça contra o DNOCS? Eu acho que só Deus! Eu creio que 
é assim, porque o órgão mais sabido que eu já vi na minha vida, é chamado 
DNOCS. É muito difícil de se resolver as coisas com ele. Logo, eles são 
organizados demais, muito sabidos e tem jeito pra fazer tudo. Contra o 
pobre o DNOCS tem toda armadilha. Era tanta coisa prometida. Eles só não 
carregavam a gente no colo. 

Eu era representante da Sertaneja [loja de móveis estabelecida em outra 
cidade] e vendia através de um catálogo, mostrava, ali tinha o preço. 
Naquela época eu vendi muito. Na cidade velha vinha por semana duas 
camionetes deixar móveis. Ele dava duas viagens por semana. Eu tanto 
vendi muito a dinheiro como vendi muito fiado também. E aconteceu que, 
depois, aqueles que compraram fiado, aí foi difícil, meu pai do céu... muita 
gente devolveu, a gente não queria. Sempre deu muito certo, mas depois 
parou mesmo, parou e foi muito difícil, eu passei por uma dificuldade muito 
grande vendo aquela situação. Pessoas tão boas que tinham condição e 
naquele momento não tinham mais. Sofri muito, muito mais sofreu eles, mas 
graças a Deus foi melhorando. 

Em 2 de fevereiro [de 1982] começou a mudança. A gente veio pra cá mais 
ou menos em 28, 29 de agosto. Mas eu digo uma coisa a você, foi triste. A 
mudança de uma cidade... olhe uma mudança de uma só pessoa é difícil, é 
ruim. E uma cidade inteira se mudando? Ah, não é fácil não! Aí fizeram a 
mudança, a gente não tinha esperança. Olhe, o povo vivia assim sem 
sossego. O povo dizia: “vamos pra cidade velha domingo de manhã, vamos 
lá olhar as casas”, aí juntava aquele horror de gente e iam pra lá, parece 
que eles não se conformavam.  

Depois que eu vim pra cá eu ainda fui lá. Foi muito triste, era como ver que 
lá houve uma guerra, daquelas que a pessoa chega lá e só ver o 
esbagaçado. Uma coisa que você nem pense em ver, que é muito triste. O 
povo chorava demais. Uns diziam: “olhe, aqui foi a casa de fulano”, “aqui a 
de sicrano”, “aqui era a escola”. Era assim. E depois, quando as águas 
cobriram mesmo, o povo ia pra ver. Era aquele movimento. Iam de carro, de 
bicicleta ou a pé mesmo. Aí chegavam dizendo “se você soubesse onde eu 
fui hoje, tomei banho lá na barragem, pois não era que era no salão da 
escola!”. Eu ficava com aquela dó muito grande. Tomar banho onde era o 
salão da escola, num galpão! E a torre da igreja só aquele pontinho que até 
hoje está lá!  

*   *   * 
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Lembranças do senhor João Severino de Lima, 60 anos, presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Rafael. Nascido no Mazagão, 

comunidade rural da cidade velha, ele hoje se dedica à agricultura e à pesca na 

zona rural, e mora na nova São Rafael.  

Naquela época, surgiu uma história que iam construir uma barragem e a 
gente não acreditava nessa história, dizia: “isso não existe”. Aí, quando se 
declarou que ia ser construída a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a 
gente começou o movimento sindical. Começou uma luta muito grande e 
não era nem pra impedir que fosse construir a barragem, mas era contra a 
maneira. A indenização era irrisória, era muito pouca, a gente teve uma luta 
muito grande, fez recenseamento no município pra saber o que o povo 
tinha, porque a gente não tinha como brigar diante das autoridades se a 
gente não tivesse esse levantamento pronto. A gente fez muitas reuniões 
com a igreja, com os padres, com o padre Canindé.  

Ninguém convencia a gente de que uma barragem seria melhor, como até 
hoje a gente sabe que pra muitas coisas a barragem não foi muito boa. 
Tinha uma feira em São Rafael, tirada do município, que hoje não tem nada, 
mas a gente tinha milho, batata, feijão. A feira começava de quatro horas da 
manhã e terminava de dez, onze horas da noite. Hoje em dia, além de não 
ter nada pra ser vendido em São Rafael, do município, ela começa de cinco 
horas da manhã e quando é de onze, doze horas do dia tem acabado. 
Porque tudo vem de fora. Numa hora dessas [eram 8 horas da noite] na rua 
velha, [antiga São Rafael], estavam ensacando o feijão tirado da vazante. 
Todo tempo tinha, então a gente tinha uma fartura muito grande. Convencer 
as pessoas que naquela época era melhor, a gente não quer nem lembrar 
pra convencer, porque é chorar o leite derramado. Mas a gente sabe que 
naquela época era uma fartura muito grande, que hoje não tem. Não tem 
batata, não tem feijão, o milho é muito pouco. 

Insistiram muito pra que minha avó e minha mãe, que já eram aposentadas 
na época, virem [para a nova cidade] e a gente não aceitou, porque a gente 
vinha pra São Rafael e não tinha do que viver, porque a gente ia viver com 
meio salário na época. Aí a gente desistiu, houve muita briga com a 
assistente social do DNOCS, até que apareceu uma que disse que ia 
mandar derrubar a casa. E a gente ficou insistindo. 

Ainda tem muita gente que mora no Mazagão. Lá criaram duas agrovilas de 
casa de madeira, de madeirite. Porque, com o DNOCS, a gente saía com 
gosto ou contra o gosto, e aí como não tinham pra onde ir, então eles 
fizeram umas casas de madeirite. O Mazagão era um lugar que tinha muito 
roçado, mas ficou tudo coberto d’água, hoje tudo que tiver lá de terra é 
cascalho, você não tem onde plantar um hectare de terra de agricultura. Eu 
conheço, não tem. O povo lá vive hoje da pesca. Quem ficou lá é pescador 
hoje, não é mais agricultor. E a maioria desses pescadores veio de fora, 
ficou lá. Muita gente foi embora porque não tinha do que viver. Porque muita 
gente que nasceu e se criou aqui não sabe nem o que é pescaria, então 
não dá. Teve muita gente que não se adaptou e foi embora.  
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Eu trabalhei muito tempo em garimpo na mina do Bonito, do Cristal 
[município de São Rafael], a mina do doutor como era conhecida. Bem 
pertinho da minha casa tinha a mina do cristal que deu muita xelita, a gente 
trabalhou muito, mas hoje em dia isso está tudo debaixo d’água. Cobriu 
tudo, o que não cobriu aquilo tomou água por baixo porque ficou bem 
pertinho.  

Quem tinha documento de terra foi indenizado, quem não tinha não foi. 
Ainda hoje rola na justiça a desapropriação de terra. Só não recebeu quem 
não tinha documento. Agora, coisa irrisória. Nós não recebemos nada 
porque era muito pouquinha a terra que meu pai deixou, e quando a gente 
foi olhar o valor da indenização e olhar o valor quando fosse fazer o formal 
de partilha, a gente viu que não compensava. O dinheiro da indenização 
não dava nem pra pagar o inventário. Até hoje a gente não recebeu. 

Foi muita pressão por parte do DNOCS, a ponto de muita gente adoecer. 
Ninguém acreditava mais no DNOCS, era uma coisa que ninguém podia 
nem ver, quando vinha acolá todo mundo já tava com raiva. Eles 
informaram pra gente sair antes, mas a gente tinha uma resistência com a 
assistente social do DNOCS, ela ofereceu até casa aqui na rua e nós 
insistimos em ficar lá porque o que a gente vinha ver em São Rafael?  

A água subiu foi uma coisa tão rápida. A barragem começou a cobrir as 
várzeas, cobrir mesmo. A gente saiu dentro d’água, ainda tirou alguma 
coisa que prestou e em seguida a casa caiu e a gente teve que construir 
outra em outro canto. A gente duvidava que a água ia lá, porque a gente 
morava em cima de um alto muito longe do rio, quem dizia que a água ia 
pra lá? Mas foi, cobriu, não chegou a cobrir totalmente.  

Foi muita agonia, muito aperreio pra gente, mas eu sempre digo que não 
me arrependi de não ter saído aqui pra cidade, porque na época a gente 
não tinha de que viver, porque o que a gente sabia fazer era trabalhar na 
agricultura e aqui não tinha e lá a gente trabalhava. A gente ficou morando 
lá e tinha que trabalhar noutros cantos, a distância era muito grande.  

*   *   * 

Lembranças de dona Tereza Pereira da Silva, 59 anos, paraibana de 

Cajazeiras, mas residente durante muitos anos na antiga São Rafael, onde era dona 

de casa e professora da rede pública estadual. Hoje, aposentada, reside em Assú. 

Em 1974, houve uma cheia muito grande, inclusive, essa região do Vale do 
Açu ficou totalmente inundada, foi uma calamidade. Então eles começaram 
a falar na barragem, só que esse projeto estava engavetado, segundo os 
engenheiros que desencavaram esse projeto. Aí começaram a falar, só que 
a gente achava impossível, o pessoal de São Rafael dizia: “não, não vai 
acontecer”. Finalmente, quando foi já, assim, se aproximando 1979, aí se 
começou a falar mais, então começou a haver uma mobilização, não do 
pessoal de São Rafael, mas aqui em Assú. O padre Canindé começou a 
fazer uma mobilização e começou a alertar. O monsenhor Vicente, que era 
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o vigário de lá, também participava. Mas ninguém acreditava, e aí quando a 
gente pensou que não, começou a chegar a firma para fazer o 
levantamento. Começou assim com uma pesquisa perguntando quem tinha 
mais de uma casa, fazendo um levantamento, mas ninguém pensava que 
viesse. Aí diziam: “não, porque a de Barra de Oiticica foi primeiro e até 
agora não foi construída porque a de São Rafael vai ser?”.  

Também tinha a questão do minério. São Rafael era uma cidade que 
produzia muito mármore, mármore de primeira qualidade, e também tinha a 
xelita, tinha a barita, produzia tudo isso, então o pessoal dizia: “não, aqui é 
uma cidade rica, eles vão fazer isso nada, vão de jeito nenhum”, mas o que 
é certo é que, quando a gente pensou que não, chegou, começaram a 
construir a barragem e começaram também a construir a cidade. Aí o povo 
começou a sentir o impacto, eu me revoltei muito. A princípio, o pessoal 
dizia: “não, vai ser muito bom” mas a gente olhando assim por dentro da 
lógica via que ia ter muito sofrimento para as pessoas. 

Realmente, foi o que aconteceu. Quem tinha duas casas só recebeu uma, 
as outras foram indenizadas por uma mixaria que não deu pra nada e 
chegou pessoas a ter até trombose. Aquelas pessoas mais velhas que 
tinham nascido e se criado ali, teve delas que chegou até à morte devido a 
isso, a mudança. Porque foi assim, ninguém ficou perto do vizinho que 
morava, houve uma mudança total. Eles diziam: “não, lá vai ser a mesma 
coisa, os mesmos vizinhos”, só que não foi. Então eu, pelo menos no início, 
ainda hoje, São Rafael pra mim não é como eu cheguei, sinceramente.  

Aí as pessoas começaram a se mobilizar, mas já era tarde. Os políticos 
começaram a pregar que era pra melhoria. Começou a colocar que quando 
vinha a cheia inundava tudo. Eu lembro que havia muitas promessas, um 
grupo achava que era bom, diante das promessas dos políticos. Eu nunca 
me esqueci de uma coisa. Uma vez, o senador José Agripino, na época ele 
era governador, ele fez um comício à tardinha e lá da minha casa eu ouvia 
ele dizer assim: “olhe, a construção da barragem vai trazer muitos 
benefícios pra vocês, principalmente pra os agricultores”. Era a Canaã, a 
terra prometida que estava na bíblia ali. Eles prometiam isso. Aí ele disse 
assim: “quando você abrir a torneira vai sair leite”, já pensou? “Você vai 
receber uma casa totalmente saneada e quando você abrir a torneira não 
vai sair água não, vai sair leite”. Era comparada a Canaã que tem leite e 
mel. E aí o pessoal se acomodou, pronto, se acomodou. 

Eu me mudei no dia 4 de fevereiro de 1983. Me mudaram, né?, me 
mudaram. Nas mudanças houve muito choro, houve assim muita tristeza, 
muito pesar. Eu lembro, quando eles chegavam, eles avisavam com dois ou 
três dias antes. Pronto, na minha casa eles foram avisar no dia 1º de 
fevereiro, “no dia 4 vai ser a mudança de vocês, se preparem, o que vocês 
tiverem que levar, levem tudo, porque é vocês saindo e o trator derrubando 
a casa, então, se vocês quiserem aproveitar a madeira e a telha, vocês 
aproveitem”. Mas quando o carro chegava a gente começava a ficar triste, a 
chorar, tudo, até os animais sentiam aquilo. E quando a gente saía? Era o 
caminhão saindo com a gente e a mudança e o trator já estava ali, só era 
destruir. A gente ficava muito triste, é por isso teve pessoas que foram a 
óbito, que não resistiram. 

Meu marido dizia: “eu não vou sair daqui, eu não vou sair, eu fico lá, mas eu 
venho pra cá”. Aí o engenheiro disse, “pronto, é vocês saindo e 
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derrubando”. Na época, eu pedi ao engenheiro, eu tava com problema de 
saúde, tireoide, então eu falei com ele pra deixar pro outro dia porque eu 
tava, assim, muito abalada, sabe, mas eu nunca me esqueci daquilo ali. Eu 
cheguei a ver o povo saindo e eles derrubando, principalmente aqueles que 
diziam: “eu vou, mas eu volto, vocês me levam agora, mas amanhã eu 
volto”, aí essas eles derrubavam, na hora, só era o carro sair com a 
mudança, o trator já tava lá, amarravam a corrente em volta da casa, o 
trator puxava e ia ao chão.  

A gente recebeu uma casa pequena e cozinha não tinha, era só um 
corredor. Aí o povo aumentava porque tinha muito terreno pra trás. Então, 
as pessoas levavam o material pra aumentar a casa porque muita família 
não cabia. Eu construí outra casa no terreno de trás da que eu recebi, fiz do 
jeito que queria, porque você recebe uma casa do jeito que está no projeto, 
mas não é como a gente queria. Na casa faltava cozinha, a cozinha era um 
corredorzinho estreito. Não tinha fogão, o povo cozinhava muito de lenha e 
não tinha. Eles diziam assim: “do jeito que é sua casa aqui, você vai receber 
lá. O que tiver aqui você vai receber lá do mesmo jeito”, era isso que eles 
diziam pra nós. No período da construção das casas, a gente foi lá olhar e a 
gente começou a dizer: “não, isso aqui não vai ser do jeito que eles 
prometeram”, porque quando eles chegavam pra fazer o levantamento, eles 
colocaram tudo o que tinha, se tinha fogão a lenha, fogão de carvão, tudo 
eles colocavam ali, se a gente tinha uma latada, eles diziam que a gente ia 
receber do mesmo jeito. Quando o pessoal viu... 

São Rafael exportava feijão macassar porque plantava, lá todo mundo 
plantava. Eu vi mudança na vida nas pessoas, até na minha casa, porque, 
assim, o meu marido na época trabalhava na pedreira, então o que 
aconteceu? Ele perdeu o emprego. Todos eles. A gente passou muita 
dificuldade, porque ele ficou desempregado, aí só tinha o meu salário. Eu, 
pelo menos, ganhava, e aqueles que não ganhavam nada? O governo ficou 
mandando por um tempo umas cestas básicas, mas aí passou pouco 
tempo.  

A gente viu muito sofrimento das pessoas, principalmente dos agricultores, 
meus vizinhos, apesar de serem novos. Mas teve uma família em frente a 
mim que o marido vivia negociando, vendendo queijo, manteiga, mandava 
pra Natal e tudo, mas só que com a barragem quem tinha seu gado vendeu, 
foi embora e aí ficou difícil. Ela tinha dez filhos e eu vi essa mulher passar 
muita dificuldade com a família grande. Foi muito difícil. Sofremos um 
bocado. 

Na nova cidade, quando a gente chegou lá, não tinha água, então tinha o 
carro-pipa que vinha abastecer duas vezes na semana. Tinha gente que ia 
buscar água na barragem. E aí a gente começou a pensar: “como é que 
pode, eles prometeram... até leite o governador prometeu e não tem nem 
água”.  

Teve gente que ficou lá, só saiu quando a água chegou, aí eles diziam 
assim: “vai perder a casa”, então teve pessoas que deixavam a família lá e 
fez lá uma casinha de taipa, um barraco, porque os colégios eles destruíram 
logo tudo com medo do povo voltar, porque eles sabiam que o povo voltava. 
Teve pessoas que só saíram de lá quando a água chegou, porque não 
acreditava que a barragem realmente ia encher como eles diziam. Ninguém 
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acreditava, só quando a gente viu na primeira cheia, quando a água chegou 
no nível lá da torre da igreja.  

O pessoal todo ia olhar quando a água tava entrando, mas eu nunca quis ir 
não. O povo dizia assim: “ali onde era o colégio, a água já está perto, onde 
era a maternidade já está coberto”. Eu dizia: “não, vou não, deixa pra lá”. 
Nunca fui, nunca me achei com coragem de ir. 

O êxodo foi muito grande, muita gente foi embora. Muitos foram pra Serra 
do Mel porque achava que lá ia ser bom, no início também sofreu. Teve 
gente que logo quando começaram a construir a barragem foi embora. 
Também houve muita gente que veio morar aqui, com isso também houve 
uma mudança em termos sociocultural. Porque veio muitos pescadores pra 
São Rafael. Eles vinham da Paraíba, do Ceará... Tinha aluno que me dizia 
assim: “tia a gente vai embora será que um dia a gente vai se ver?”.  

Quando a gente chegou na cidade, a gente dizia: “ah meu Deus e agora 
aqui, vai ser tudo assim novo, tudo”. Eu levei um tempo pra me adaptar, 
porque na cidade velha minha casa era em frente ao colégio e na nova eu 
tinha que andar um bocado. Até isso aí eu achei difícil. No dia da minha 
mudança, eu disse: “eu não pego em nada, quem quiser que coloque”. Aí, 
quando eu cheguei lá, eu me lembro que tinha um filme denominado assim 
“O inferno branco”, aí eu dizia: “pronto, está aqui o inferno branco que é isso 
aqui, que era tudo branco, as casas tudo branca”. Eu era revoltada, eu dizia 
assim: “vamos embora, vamos ficar aqui não”, mas meu marido dizia: “mas 
pra onde é que a gente vai, não tem pra onde ir, vamos ficar, vai melhorar”. 

E os abalos que teve? Aí é que o povo se revoltou, dizia: “em São Rafael 
velho nunca houve tremor de terra, agora aqui está tendo!” Aí trouxeram um 
geólogo e ele disse que era devido às banquetas de onde se extraía 
mármore, existia aquele vácuo, ele explicou, mas o pessoal ainda tem 
medo. Diziam que o padre Ibiapina disse que o altar de São João Batista, 
aqui em Assú, ia virar cama de baleia. O pessoal aqui em Assúu é tudo com 
medo que a barragem realmente se rompa e que todo mundo morra.  

*   *   * 

Lembranças do senhor José Pinheiro, 61 anos, funcionário público estadual e 

pequeno comerciante em São Rafael. Dedé de Luis Pinheiro, como é conhecido, 

tem um blog no qual divulga a cidade de São Rafael.  

Nasci e me criei na cidade antiga de São Rafael. Uma cidadezinha 
pequena, carente de muitas coisas, não tinha energia elétrica, mas era uma 
cidadezinha pequena, pacata e eu gostava de lá, sinceramente gostava de 
lá, mais do que daqui. Tenho saudade demais, de tudo, eu não gosto de 
falar não porque começo logo a... [aponta para as lágrimas nos olhos]. 
Tenho saudade de tudo, de minha meninice, que foi toda lá, dos amigos que 
alguns já se foram, das brincadeiras na areia do rio, hoje não tem mais, até, 
nem sei como, do trabalho que eu fazia lá que era carregar água em galão 
no ombro, sabe? Tinha aquela molecada toda de manhã lá, nas cacimbas, 
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porque não tinha água corrente na época, das brigas que a gente pegava lá 
também [risos], assim, de tudo. A gente se lembra de tudo, era uma cidade 
que nos fins de semana, no dia de domingo tinha uma amplificadora lá 
tocando, ia pra praça, tinha futebol de salão, coisas que hoje aqui não vê, lá 
não, era tudo organizadinho, tinha o batalhão na época. Formava disputas, 
campeonatos de futebol de salão. Então, lá tinha diversão pra todos os 
gostos. Lá tinha como você se divertir, o banho do rio no domingo, aquele 
rio era cheio de gente, o bate-bola nos domingo lá, hoje aqui não tem nada 
disso, tem só esse estádio de futebol aqui. As festas eram bem melhor do 
que aqui, entendeu?, eu gostava muito de lá, nunca me esqueci de lá não.   

Da barragem a gente já sabia de muito tempo, só não sabia que fosse sair 
naquela época. Inclusive foi um projeto de lei muito antes da cidade passar 
a ser cidade. Surgiu esse projeto de lei pra acabar com essa deficiência de 
água no Nordeste, não foi só em São Rafael, não, foi em várias cidades do 
Nordeste inteiro. E a gente já sabia que tinha esse projeto, só que não 
esperava que saísse e saiu, mas na época que saiu o projeto mesmo, na 
realidade eu morava em Natal, mas tava aqui toda semana.  

Resistência houve grande. O que eu até achei um pouco absurdo, porque o 
padre chegou ao ponto de dizer que o pessoal da cidade fosse pra frente 
das máquinas pra não deixar destruir. Ora, se é um projeto que tem que ser 
feito, mesmo a gente sabendo que vai sofrer, mas não pode fazer um 
negócio desse. 

Olhe, antigamente meu pai tinha um terreno e meu pai plantava feijão, 
milho, melancia, banana, tudo que plantava ali dava naquela barreira de 
terra, era uma argila própria pra plantio. Sem contar que quando o rio 
secava ficava a vazante e ali dava o capim pro gado, o feijão, batata-doce, 
tinha gente que plantava arroz. Hoje você veja a situação de São Rafael: 
um criador de gado não tem onde plantar capim, não pode possuir uma 
vaquinha porque tem que comprar a ração e o leite sai caro. Porque não 
tem mais o rio pra fazer o plantio e as terras.  

Eu acompanhei essa construção, trouxe o caminhão pra cá pra ir pegar 
areia, barro, tijolo, eu transportava tudo, passei os três anos aqui da 
construção da cidade, eu passei aqui dentro trabalhando. As casas não são 
boas, são tudo rachada. Lá você não via isso. Foi totalmente diferente, 
porque a construção em massa que houve aqui na realidade não era uma 
construção bem feita. Aqui tem casa construída por gente que tava 
aprendendo. 

Eu tenho uma música que foi gravada por um rapaz daqui e aí eu tenho 
acesso a algumas rádios da web e eu sempre estou mandando ela pros 
caras passar. É uma música de Toinho do Violão, foi no tempo que a cidade 
foi transferida de São Rafael pra cá, que aí o Trio Cigano, de Caicó, veio, 
fez essa música e gravou. Eu consegui através de Toinho do Violão que é 
daqui de São Rafael. [começa a cantar, mas se emociona e para. Em 
seguida, coloca a música para ouvirmos] 

Nessa noite de seresta 
Apesar de toda festa 

Sinto mais descompassadas  
As batidas do meu coração. 
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Pois curtindo a tristeza 
Sei agora com certeza 

Que deixarei para sempre  
Meu lindo e querido torrão. 

Parto assim cheio de mágoas 
Com os olhos rasos d’água 
Levo comigo esse samba 
Que não terá fim jamais. 
Deixo na antiga cidade 

Minha dor, minha saudade 
A minha felicidade 

Meus primeiros madrigais. 
 

Sigo levando a esperança 
De ser feliz aonde eu for 

Sem esquecer tudo aquilo 
Aquilo de bom e que inútil ficou. 

Mesmo que a nova cidade 
Represente um outro céu 

Sentirei uma eterna saudade 
De você São Rafael.  

*   *   * 

No decorrer das conversas com essas e outras pessoas que viveram na 

antiga São Rafael, e que testemunharam as mudanças advindas da construção da 

barragem, podemos perceber que o quadro vivido por aquela população foi muito 

diferente daquele pintado pelos propagadores do projeto, sejam os políticos por 

meio das imprensas local, estadual e nacional, sejam os poetas em seus repentes.  

Malgrado o projeto faraônico prometer, no folder de propaganda divulgado 

pelo MINTER/DNOCS (VARGAS, 1991, p. 368-369), o paraíso na terra, “a redenção 

no Vale do Açu”, a “tranquilidade para a comunidade” com a irrigação de 21.497 

hectares de terra, com a geração de emprego e renda, com a grande oferta de 

produtos agrícolas e agropecuários (300 mil toneladas de produtos agrícolas por 

ano, 33 milhões de litros de leite por ano e 8.400 cabeças de gado para abate por 

ano), e com a pesca (2,5 toneladas anuais), sabem os rafaelenses e outros 

agricultores do Baixo-Açu o preço psíquico, simbólico, ambiental e econômico pago 

por essa iniciativa governamental.  
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Uma história em dois tempos  

As narrativas tecidas pelos entrevistados abrem uma série de considerações. 

A primeira delas diz respeito às temporalidades. À semelhança do que Almeida e 

Pereira (2006, p. 36) perceberam nos discursos dos pescadores da Lagoa do Piató, 

em Assú, após a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, em São 

Rafael também elaborou-se uma cronologia em que esse reservatório tornou-se o 

divisor de águas. Ela estabelece o fim de um tempo e o início de outro. O tempo 

anterior à barragem é lembrado com saudosismo e nostalgia. É um tempo melhor do 

que o de hoje, quando havia farturas. É um tempo capaz de tremular a voz e de 

verter lágrimas num homem sertanejo cuja construção imagética o caracteriza pela 

virilidade.  

O tempo introduzido pela construção da barragem é marcado pelo medo, 

pelas incertezas quanto ao futuro, pela pobreza, pela escassez, pelo sofrimento. Um 

tempo cruel, trágico, inclemente com os pobres e os ricos, pois, se dos primeiros, 

roubava as terras e as condições de sobrevivência; aos demais, trazia prejuízos. É 

também um tempo que não respeitava nem os santos que, agora, eram expulsos 

dos altares da igreja.  

As poesias de Rafael Arcanjo da Costa19 expressaram seus lamentos com 

esse novo tempo. Vejamos alguns trechos dos poemas “A área é muito grande, o 

desabrigo é maior” (COSTA, 1998, p. 49-50) e “O projeto da barragem” (COSTA, 

1998, p. 60-62).  

Chora rico e chora pobre 
Chora todos os beiradeiros 

De lado e o outro do rio 
Sem saber qual o roteiro 
Os ricos porque da terra 

                                                           

19 Rafael Arcanjo da Costa (1912-1992) era poeta repentista, cantador de coco e mestre nas artes de 
curar, habilidades muito comuns no sertão nordestino. Muitas de suas poesias foram reunidas por um 
dos seus filhos, Djalmir Arcanjo da Costa, na obra Poética veia profética (1998). Na obra Beiradeiros 
do Baixo-Açu: canto e lamento de Rafael Arcanjo da Costa (1987), Nazira Abib Vargas fez um 
apanhado das leituras do mundo feitas por esse homem: poesias, previsões de chuva, sabedorias. 
Pode-se considerá-lo um dos “intelectuais da tradição”, termo usado por Maria da Conceição de 
Almeida na apresentação da obra A natureza me disse (2007), para designar os artistas do 
pensamento, aqueles homens e mulheres que não frequentaram os bancos escolares, mas que 
desenvolveram a arte de ouvir e ler a natureza à sua volta.  
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Recebem pouco dinheiro 
O pobre porque não sabe 
Aonde é seu paradeiro. 

Chora o pobre do beiradeiro 
Se lembrando da retirada 

Se é subindo ou se é descendo 
Aonde faz sua parada  

Sou um velho de estouro 
Canto pra me distrair 
Só faço cara de choro 

Depois que o caixão sair. 

Cobre as pedreiras de mármore 
Desabriga o pessoal 

Cobre as minas de shelita 
Faz limpeza geral 

Cobre toda a terra agrícola 
Afoga o carnaubal 

Para quem perde isto tudo 
Chegou o dia final. 

(...) 

Cobre as pedreiras de mármore 
Desemprega o pessoal 

Cobre as minas de shelita 
Faz a limpeza geral 

Cobre toda terra agrícola 
Afoga o carnaubal 

Para quem perde isto tudo  
Chegou o dia final. 

Cobre a igreja e os santos 
Passa até da estação 

Fica ruim para os devotos 
Que tem a religião 

Sai correndo São Francisco 
Atrás São Sebastião 

Corre até com a padroeira 
Maria da Conceição! 

*   *   * 

Vou começar na safra de goiabeira 
Que havia no rio de Piranha  

Quem faz doce não conta mais façanha 
Que o produto não tem mais nessa feira 

Acabou-se cajá e as mangueiras 
Estão seca no mar sua ramagem 

As planta de feijão não tem vantagem 
Que as terra só descobre os carrasco 

Da enxada eu só ouço o raco-raco 
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Tudo isso é produto da barragem. 

Acabou-se a batata madura 
Jerimum, melancia e cajueiro 

Acabou-se também o marizeiro  
Que tinha sua safra bem segura 

Só os velhos que não tinha dentadura 
Não gozava da grosseira hospedagem 
Todo mundo hoje conta desvantagem 

Que andar em canoa é um perigo 
Quando eu ando embarcado sempre digo 

Tudo isso é produto da barragem. 

Acabou-se os minérios de chelita 
Os de mármore que ficou mergulhado 

O povo ficou debandado 
Sofrendo uma fome esquisita 
Pelo mundo saiu atrás da dita 
Ceará Pernambuco e Goiás 

Ninguém sabe se eles voltam mais  
Ou se fica rodando sem ser rodo 

Vir limpando pedra fazendo vez de doido 
Tudo isso é produto da barragem. 

Mesmo as dificuldades trazidas pela falta de água encanada na antiga cidade 

são vistas hoje sob outro olhar. O Sr. José Pinheiro diz não saber como, mas sente 

saudades da época em que fazia o árduo trabalho de conduzir “galões” (latas) de 

água nos seus ombros para casa. A atividade de trazer água do rio e das cacimbas, 

carregando-as em latas pesadas, na cabeça ou nos ombros, aparece ressignificada 

no seu relato. É vista agora como uma atividade que se fazia acompanhada de 

diversões, como o banho no rio e as brincadeiras com os amigos.  

Também o exaustivo trabalho de lavar roupas no rio, devido à falta de água 

em casa, é percebido hoje com pitadas de saudosismo nas palavras da senhora 

Maria Nívia, professora aposentada:     

Eu lembro, sonho demais com a cidade, tem dia que eu acordo chorando, 
lembrando de lá. Parece que estou vendo tudo lá, a praça... nossa casa 
ficava bem pertinho do rio... Ave Maria, é uma recordação muito grande! A 
gente lavava roupa, fazia aquelas trouxas de roupa bem grandes...  

Todavia, nada é mais ressaltado nas lembranças dos moradores da antiga 

São Rafael do que a abundância de alimentos e de recursos naturais que havia 

naquele município, em função da presença do rio Piranhas. A ênfase dada às 
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atividades agrícolas, desenvolvidas naquele município, pode ser logo compreendida 

se levarmos em consideração os números do IBGE. De acordo com esse órgão, na 

época da construção da barragem, a maior parte da população de São Rafael 

habitava a zona rural – 59%, em 1980. A atividade agropecuária ocupava 48% da 

população desse município, com idade igual ou acima de 10 anos.  

Esses indivíduos criavam pequenos rebanhos próximos às margens do rio 

Piranhas e de açudes e, na época da estação chuvosa, praticavam a tradicional 

agricultura de sequeiro. Posteriormente, quando as águas do rio baixavam, 

plantavam as lavouras de vazantes. Essas atividades garantiam a sobrevivência das 

famílias, não só com os grãos guardados para o consumo em épocas de estiagem, 

mas também pela renda que gerava com a venda do excedente da produção nos 

mercados públicos de São Rafael e de cidades circunvizinhas.  

Pode-se conjecturar, com base num aspecto comum às pequenas cidades do 

sertão nordestino, que a prática dessas atividades agropecuárias não era uma 

exclusividade dos que residiam na área rural. Ali, dada a proximidade do rio e as 

origens daquela população, certamente alguns moradores da cidade também faziam 

seu pequeno roçado ou cediam terras para serem cultivadas por meio da meia ou da 

terça, relações de trabalho arcaicas, mas ainda muito presentes no semiárido.  

Nesse passado edênico, as dificuldades são suavizadas, escamoteadas. Um 

artifício humano, um mecanismo psicológico de ampliação do ego. É sempre 

preferível esquecer os momentos desagradáveis vividos no passado. Por isso, os 

trabalhos retrospectivos da memória e da imaginação se confundem. As poesias de 

Rafael Arcanjo e os discursos dos entrevistados levam-nos a inferir que frutas, 

legumes e verduras estavam sempre disponíveis para aquela população. Nesses 

tempos de abundância, comprar manga, goiaba ou batata estava fora do cotidiano 

daquelas pessoas. Como que descrevendo o paraíso, uma entrevistada fala de um 

tempo em que os umbus perdiam-se no chão, eram pisados, esmagados pelas 

pessoas e animais. Também as feiras do feijão e da palha, ocorridas nas segundas-

feiras, são apresentadas em sua grandiosidade e importância, na medida em que 

entravam noite adentro.  

Mas há quem mescle essa idealização do passado com um encantamento 

pelo presente:  
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A feira de São Rafael era da história, era uma grande feira. Lá era o 
contrário de hoje, lá o povo plantava batata, plantava banana, caçava, 
pescava naqueles açudes e se juntava tudo naquela feira pra vender o 
legume que fazia. A batata-doce não vendia na rua velha, quem disser que 
vendia batata doce é mentira. (...) Lá se vivia uma vida mais ou menos 
tranquila, porque o pobre não tinha uma vaca, mas quem era rico e tinha 
uma fazenda, dava pra plantar, prá dar o leite pros filhos, né? Lá quem tinha 
terra dava pra plantar um roçado, uma vazante, pra ter aquele produto que 
o pobre sempre tem que ter. Aí tinha também os minérios, a xelita, essas 
coisas. Quer dizer, era uma vida enganada, mas mais ou menos. A cidade 
mais pobre em que eu já vi foi São Rafael, de bonita não tinha o que 
aproveitar, era um troço lá, as casas tudo antigas, ninguém tinha nada, mas 
tinha uma vida mais ou menos. Mas partir de lá sem ter uma vazante, sem 
ter um roçado, uma vaca pra dar o leite pra um filho, sem nada, partir de 
zero, zero! Quem é que veio prá aqui prá não partir de zero? Eu não, 
porque vim aposentado, né? O comércio daqui acabou, aqui tinha uns 
comerciantes bem aprumados, foi tudo pra lona, meu filho. Uma casa com 
água – nós passamos dois anos sem ter – com energia, asfalto, foi essa a 
história que se lançou no meio do mundo. Uma que não tinha nada! Mas, 
meu amigo, o senhor analise o seguinte, a pessoa que saiu da rua velha pra 
cá, pra partir de zero! Ninguém tinha onde criar, nem tem hoje onde criar 
uma vaca, uma vazante pra plantar, você não vê nada aqui de agricultura. 
Viver de que aqui? Não tem um emprego, não tem nada! (Luis Teófilo de 
Oliveira, 88 anos) 

O relato do Sr. Luis Teófilo, conhecido como Teofin, mantém um fascínio pelo 

passado, porém, ele é mais influenciado pela sua visão do presente, talvez porque 

não fosse um agricultor ou morador permanente da velha cidade e passasse a maior 

parte do tempo em outra, onde era funcionário público e tinha um rendimento acima 

da média dos habitantes de São Rafael. Por ser acometido pelos valores estéticos 

do presente, “Seu Teofin” acha feia sua antiga cidade, um “troço lá”, pobre, sem 

energia elétrica. Era uma cidade onde se vivia “mais ou menos”, onde as arcaicas 

relações de troca de favores no campo, naturalizadas no seu discurso, demonstram 

um tempo piedoso e harmonioso. Um tempo que permitia uma “vida enganada”, 

porém melhor do que aquela que passaram a viver na nova cidade, onde tiveram 

que “partir do zero”, não só as pessoas mais pobres, mas também as que tinham um 

poder aquisitivo maior, como os comerciantes locais que, antes, eram “aprumados”, 

mas na nova cidade “foi tudo para a lona.”  

Como assinala “Seu Teofin” e os demais entrevistados, o novo tempo, aquele 

que se inicia com a barragem e a transferência para a nova São Rafael, trouxe a 

decadência da cidade e das condições de vida de sua população. É um tempo 

eivado pela escassez. Conforme vimos no relato de dona Maria do Socorro, ex-

proprietária de um hotel, “o comércio afracou demais, ficou uma coisa de fazer dó e 
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pena. Aqui no primeiro ano nós sofremos demais. Foi como um fogo que passou e 

acabou tudo”.  

Outra ex-comerciante, dona Ana Soares Cortez, 75 anos, reforça as palavras 

de dona Maria do Socorro e do Sr. Luis Teófilo:  

A feira daqui era uma coisa linda, mas agora é um fracasso. Quem era São 
Rafael! Hoje não tem mais prosperidade de nada! (...) A gente tinha um 
comércio grande, de tudo. Depois fracassou, quando nós viemos pra cidade 
nova, acabou-se o comércio. Quando tirou da cidade velha, acabou-se tudo. 
Um fracasso! E hoje ainda está continuando. Lá [na cidade nova] a gente só 
negociou um ano, mais ou menos isso, porque tinha ainda um fiado pra 
receber. O comércio acabou-se. Aqueles comerciantes velhos daquela 
época não têm mais. Todo mundo teve prejuízo grande.  

O Sr. Francisco Rodrigues da Silva, 87 anos, comerciante até hoje, lamenta 

os prejuízos que teve com a sua instalação na nova cidade:  

Eu perdi muito, eu tive um prejuízo muito grande. Eu tinha loja, um 
quarteirão, uma casa toda nossa, tinha o posto, o armazém, a loja de tecido, 
tinha panificação, tudo num quarteirão só e minha casa vizinha. E aí a gente 
veio pra aqui. Eu tinha vários prédios e só recebi a minha casa aqui, os 
outros, eles indenizaram pelo preço que eles queriam pagar, aí foi quando 
acabou com tudo. Eles botavam o preço lá embaixo, avaliavam as 
benfeitorias na base deles. Era tudo na tabela deles, não tinha o que 
reclamar porque quem reclamou perdeu tudo, não recebeu nada. Fui 
começar tudo de novo a vida aqui. Eu comecei do zero de novo. A casa 
faltava muita coisa. Eu construí muita coisa. Eles davam como eles queriam 
e a gente acabava de construir. Eles tinham desprezo pelo povo. Não tinha 
pra quem apelar, era o que eles ditavam e pronto, até entregar a cidade.  

O Sr. Antonio Gomes de Lima, conhecido como “Antonio de Duca”, agricultor, 

residente num assentamento rural na nova São Rafael, assim se expressa sobre a 

vida que tinham antigamente e as consequências da barragem: 

Do passado a gente não esquece nunca, né? porque aquela vida que a 
gente vivia era uma vida muito sofredora, trabalhava muito, mas era muito 
bom. A gente tinha condições de trabalho, existia a forma de renda, o povo 
trabalhava pra manter a renda da família, tinha propriedade, tinha roça, 
tinha vazante. Durante o ano, a gente tinha três safras: a do inverno, a da 
seca na vazante e do carnaubal também, tinha a safra da carnaúba que era 
uma renda das famílias que moravam no vale do rio do Açu. E tinha 
também o garimpo, né? Naquela época, o garimpo deu uma grande força 
pra renda das famílias, que tinha muita influência o preço da xelita, tudo isso 
a gente tinha pra manutenção da família. A gente vivia de uma forma 
tranquila naquela época, porque também não existia aposentadoria, nem 
pensão, só existia essa circulação de trabalho que a gente tinha. Era uma 
vida saudável que a gente gostava, era bom, e aí lá vem esse projeto do 
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governo da construção dessa barragem e tudo isso que a gente tinha levou 
fim, a água cobriu, né? E as famílias que viviam no Vale sofreram muita 
crise, de renda, de manutenção e um desastre muito grande na debanda 
das famílias, que debandou muita gente pra muito canto, ainda hoje tem 
dificuldade de se encontrar com a família, com os outros dessa época. 
Então, era um sacrifício muito grande pro povo. Naquela época foi como 
uma guerra pras famílias. 

As pesquisas de conclusão de cursos de graduação realizadas por Ribeiro 

(1996) e por Souza (2001) atestam essas informações dadas pelos rafaelenses. Ao 

entrevistar algumas pessoas sobre as condições socioeconômicas de São Rafael à 

época da sua pesquisa, Ribeiro ouviu do prefeito de São Rafael que a economia do 

seu município estava estagnada “uma vez que as atividades antes exercidas, hoje 

são impraticáveis: a agricultura é, no máximo, de subsistência, e a carnaúba e os 

minérios estão submersos. Assim, não se tem arrecadação municipal, já que o 

dinheiro não circula”. Além disso, segundo ele, o polo pesqueiro que deveria ter sido 

implantado no município como alternativa de sobrevivência, não passou de projeto. 

“Hoje, a pesca aparece como uma atividade econômica incipiente em São Rafael” 

(1996, p. 58).  

Num trabalho de pesquisa no qual os dados estatísticos são abundantes, 

Souza (2001) aponta um decréscimo na economia do município de São Rafael, 

entre os anos de 1980 e 1990, em praticamente todos os setores produtivos. Com 

base nos dados do IBGE, a pesquisadora indica um decréscimo de 55% da 

população economicamente ativa em 1991 em relação a 1980. Apenas no setor da 

construção civil houve um acréscimo, pode-se inferir que em função das edificações 

e reformas de casas, quando da instalação da população na nova cidade (2001, p. 

11-12). Com relação aos aspectos demográficos, Souza mostra que, se em 1980, 

59% da população vivia na zona rural, dez anos depois esse número caiu para 42%, 

continuando em declínio até o ano 2000, quando realizou a pesquisa (Idem, p. 14). 

Em páginas seguintes, Souza apresenta um efeito dessa queda da população rural: 

a redução vertiginosa da produção de gêneros de primeira necessidade para a 

tradicional dieta alimentar daquela população, tais como batata-doce, feijão e milho.    

Além de crise econômica, o novo tempo inaugurado com a barragem era 

também de êxodo e dispersão. Na diáspora da população daquele município, há 

pessoas que foram embora e nunca mais voltaram. Famílias, amizades e amores 

que se separaram. Mas era também um tempo que, mesmo caótico, instalava 
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naqueles sujeitos a necessidade de se auto-organizar, de recomeçar, de “começar 

do zero”, como dizem. Talvez, por isso, ouvi o sr. Francisco Rodrigues expressar 

algumas vezes as palavras “mas já passou” depois de testemunhar, de forma 

inflamada, as dificuldades que teve para instalar seu posto de gasolina na nova 

cidade e o prejuízo com o valor recebido da indenização paga pelo DNOCS.   

A crise na feira da nova cidade também é uma peça em destaque nas 

narrativas dos rafaelenses mais velhos. Como pode ser visto nos relatos anteriores, 

eles falam de uma grande feira que ocorria na “rua velha”, uma “feira linda”, que não 

tinha hora para terminar e que contava com a presença de outros comerciantes da 

região que para ali se dirigiam com o objetivo de comprar feijão e artesanatos feitos 

de palha de carnaúba, outra importante fonte de renda para as famílias de São 

Rafael e que foi extinta junto com a agricultura de vazante no rio Piranhas e a 

extração de mármore e de xelita. O reservatório da barragem cobriu uma área onde 

antes avistavam-se imensos carnaubais. 

A extensão dos impactos ambientais advindos da construção da barragem 

Armando Ribeiro Gonçalves foi estudada por Alcântara Neto (1998). Segundo esse 

pesquisador, os relatórios da Hidroservice – a empresa de consultoria contratada 

pelo DNOCS para realizar o estudo de impactos do Projeto Baixo-Açu – previam que 

nas áreas do reservatório e do projeto de irrigação seriam eliminados 15.970 

hectares de caatinga hiperxerófila e 10.130 hectares de carnaúbas. O comentário de 

um técnico desse órgão federal de combate às secas evidencia a despreocupação 

com as espécies que seriam atingidas pelas águas: “quando construímos uma 

barragem, vemos, primeiro, o benefício social que ela trará, e não é por causa de 

meia dúzia de calangos e outros bichos sem importância que deixaremos de 

executar as obras” (1998, p. 83).  

O novo tempo, demarcado nos calendários e nas vidas das famílias 

rafaelenses, é um tempo apocalíptico, de ruínas e, por que não dizer, de morte como 

ficou expresso na poesia do poeta mossoroense Crispiniano Neto:  

Poesia eu vejo em quase tudo 
É uma árvore que está sempre a brotar 

É a terra, é o céu, o rio e o mar; 
A história, o folclore e o estudo, 

É a paz, o abraço, a alegria 
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É até o sofrer do dia a dia 
É o aboio na frente do zebu 

Quando a água cobrir o Baixo-Açu 
Vai matar muitos pés de poesia. 

(...) 

Tenho pena de ver São Rafael  
Ser riscada do mapa do estado 

Ver seu povo sofrendo e enxotado 
Igualmente ao povo de Israel 

A barragem é amarga como fel 
Vai cobrir praça, escola e barbearia, 

Casa, igreja, bar e mercearia, 
Oh! Que quadro terrível, triste e cru 
Quando a água cobrir o Baixo-Açu 
Vai matar muitos pés de poesia. 

 
A barragem que eu falo vai cobrir 

A cidade que é São Rafael,  
Muita flor donde a abelha tira mel 

E o ninho da rolinha dormir,  
A vereda da raposa fugir 

E a toca onde o preá se escondia, 
Com essa quebra brutal da ecologia 

Fica o solo molhado, porém nu 
Quando a água cobrir o Baixo-Açu 
Vai matar muitos pés de poesia. 

(...) 

A cultura de um povo e sua história 
Irá toda morrer nos lamaçais 

E os maiores problemas sociais 
Vão surgir dessa obra tão inglória; 
Os folguedos, a arte e a memória 

Nada valem pra tecnologia 
E no lugar onde há cantoria 
Irá ser a morada dum mussu 

Quando a água cobrir o Baixo-Açu 
Vai matar muitos pés de poesia. 

Crispiniano Neto, lucidamente, ao afirmar “poesia eu vejo em quase tudo” vai 

ao encontro das considerações tecidas por Edgar Morin em Amor, Poesia, 

Sabedoria (2008e). Nessa obra, o educador francês nos ensina que “o futuro da 

poesia reside em sua própria fonte” (2008e, p. 35). A fonte da poesia está 

justamente naquilo que as sociedades contemporâneas separaram e colocaram 

como em oposição ao estado poético: a prosa, aquilo que nos esforçamos por 
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perceber, raciocinar e se relaciona com grande parte de nossa vida cotidiana. Para 

Morin, a imbricação prosa-poesia constitui o tecido de nossa vida, pois “se não 

houvesse prosa, não haveria poesia, do mesmo modo que a poesia só poderia 

evidenciar-se em relação ao prosaico. Em nossas vidas, convivemos com essa 

dupla existência, essa dupla polaridade” (2008e, p. 36). Portanto, está correto 

Crispiniano Neto ao detectar o estado poético na natureza, na história, no estudo, 

nas sociabilidades, no aboio do vaqueiro e até no sofrer e na lida diária. A morte da 

poesia é o extermínio da criação, da imaginação, do antropos, pois nos tornamos 

humanos quando representamos pedaços do mundo para produzir cultura. 

Não é só da perda dos “bons tempos” que se queixam os mais velhos de São 

Rafael. Nos relatos dos entrevistados, percebe-se claramente o ressentimento 

daquelas pessoas com o DNOCS e o trabalho de assistência social. Eles se sentem 

abandonados, lesados, ludibriados pelos funcionários desse órgão, classificado pelo 

Sr. Teófilo como “o órgão mais sem respeito nesse país”. Já as palavras da Srª 

Maria do Socorro demonstram a impotência que sentia essa população para fazer 

frente às imposições desse órgão público: “justiça contra o DNOCS? Eu acho que só 

Deus! Eu creio que é assim, porque o órgão mais sabido que eu já vi na minha vida 

é chamado DNOCS”.  

O poeta Rafael Arcanjo também não deixou de se referir a esses funcionários 

do DNOCS. Numa de suas poesias (COSTA, 1998, p. 49), ele diz: 

O engenheiro fala forçudo 
Ou sai ou morre afogado 

Projeto do Presidente 
Não pode ser condenado 

Ele não teme a voz 
De senador nem de deputado 
Vão para o baixo Amazonas 
Que tem chão desocupado. 

Noutra poesia, Rafael Arcanjo critica o trabalho de assistência social (COSTA, 

1998, p. 35): 

As moças são uma condessa 
Do lado que se interessa,  
Pois ganham por cabeça,  

Têm o que é bom para contar! 
Tem casa, tem água e luz,  
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Não falou na cruz de carregar... 
Alguém me diz 

Que lá tem fome e sede 
E ninguém enche a barriga 
Com casa, barro e parede! 

Como podemos compreender, quase três décadas depois do ocorrido em São 

Rafael, o rancor dessas pessoas e de outras com relação a um órgão criado pelo 

governo federal exatamente com o objetivo de sanar as dificuldades trazidas pela 

seca?  

A princípio, é preciso considerarmos que a chegada da notícia da construção 

da barragem gerou incertezas, desconfianças e descrenças. A população de São 

Rafael, ou, pelo menos, uma parcela dela, sabia da existência dos planos do 

governo em construir aquele reservatório de água, mas preferia não acreditar, haja 

vista que esse projeto estava guardado há décadas. Era difícil crer que áreas ricas 

em recursos naturais como a xelita e o mármore, fontes geradoras de riquezas para 

alguns grupos econômicos do país, seriam cobertas pelas águas.  

O descrédito nos governantes também contribuía para que aquela população 

fizesse pouco caso dos comentários quanto à construção da barragem e do que 

estava por vir. Vargas (1991, p. 218-219) cita um trecho do jornal Tribuna do Norte, 

de janeiro de 1979, no qual manifesta-se uma forte descrença na efetividade e 

conclusão dos projetos desenvolvidos pelo DNOCS. Cita-se como exemplos a 

decadência de uma Fazenda Modelo administrada por esse órgão e os fracassos 

dos projetos de irrigação da Lagoa Pataxó e do açude Mendubim.  

Podemos acrescentar a isso, o fato de que nem todas as informações 

chegavam àquela população, não só devido à baixa escolaridade e às dificuldades 

de acesso aos meios de comunicação, principalmente para quem habitava na zona 

rural, mas ainda porque, dado o contexto histórico da época, as medidas 

governamentais eram tomadas às surdinas e sem a participação de representantes 

da população diretamente atingida. Aquelas pessoas foram, portanto, tomadas de 

surpresa com a chegada de engenheiros e técnicos fazendo cálculos e medições, 

assistentes sociais indagando sobre suas casas e condições socioeconômicas, 

helicópteros sobrevoando a área...   
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Conforme afirmou em sua entrevista o professor de história Djalmir Arcanjo da 

Costa: 

Nunca houve pra população de São Rafael um trabalho pra explicar o que 
realmente era a questão do projeto Baixo-Açu. Então, muita gente só vai 
mesmo acreditar que ia sair quando já não tem mais espaço, quando chega 
mesmo o momento que tem que sair. O projeto foi muito ocultado, muito 
velado, e aí muita gente não acreditava que fosse realmente tirar a cidade 
de acolá. Em função da gente viver numa ditadura, toda história era 
sufocada. Você imagina um projeto que só era viável para o empresário, 
né? No meu tempo de estudante, eu vivi em três cidades e a classe 
estudantil nunca teve uma palavra sobre isso em escola alguma, era uma 
veladez muito forte.       

Costa (1981), em pesquisa realizada na zona rural de São Rafael à época das 

transferências da população para a Serra do Mel ou para outra localidade, constatou 

que uma grande parcela de sua amostra de 30 famílias afirmou não ter informações 

sobre as obras que estavam sendo realizadas no Vale do Açu. Outros falaram que 

apenas “ouviram dizer”. Todos os chefes de família entrevistados disseram 

desconhecer qualquer projeto de colonização ou de irrigação. Alguns responderam à 

pesquisadora que “nasci e me criei aqui e aqui quero morrer” ou que “nunca me 

mudei, não sei como é isso.”       

Como vimos em páginas anteriores, à mobilização da população do Baixo-

Açu, organizada pelos trabalhadores rurais e membros da Igreja Católica, 

merecendo destaque os padres Canindé, em Assú, e Vicente, em São Rafael, o 

DNOCS e os políticos que apoiavam o projeto reagiram com uma forte campanha de 

“esclarecimento” quanto às vantagens daquela realização do governo federal no 

Vale do Açu.  

No que diz respeito à cidade de São Rafael velha, a resistência dava-se em 

face desse município sofrer o maior ônus da construção da barragem. A notícia de 

sua extinção gerava inquietações, medo e dúvidas, pois não se sabia sequer onde a 

nova cidade seria construída. Outro problema que afligia sua população e, de resto, 

as demais do Vale do Açu, era no tocante às indenizações que seriam pagas pelas 

terras e casas. Até hoje há muita crítica sobre isso, como podemos ver nas falas dos 

entrevistados.  

Ao exigir a escritura da terra como condição sine qua non para o recebimento 

da indenização, o DNOCS agia conforme a lei. Porém, isso tornou evidente uma 
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dessimetria entre o que é da ordem legal e o que é da ordem da prática cultural, da 

história de vida das populações atingidas pela barragem. As exigências da lei 

chocavam-se com os valores daquelas pessoas. Enquanto o DNOCS exigia uma 

documentação comprobatória da propriedade da terra, aquelas pessoas viviam sob 

uma outra lógica, secular, em que a propriedade era garantida pela “palavra dada”, 

pelo reconhecimento dos vizinhos, além disso, as medições eram outras e os 

espaços eram delimitados por um riacho, uma árvore, uma serra, etc.  

Um dos entrevistados, o “Seu João do Sindicato”, disse-me que as terras que 

recebeu de herança do pai foram perdidas, inundadas, pois ao comparar as 

despesas que ele e os irmãos teriam com trâmites legais exigidos pelo DNOCS e o 

que receberia por elas, preferiu perdê-las. É digno ressaltar que essa perda, para ele 

e os irmãos, não era apenas de umas “garrinhas de terra”, mas de uma fonte de 

subsistência e de um espaço dotado de valores sentimentais. Tratava-se de negar a 

sua palavra, algo de tanto valor para aquela população, mas tratava-se também de 

negar a sua história e a de seus antepassados, a sua vida, os seus sentimentos. 

Muitos dos entrevistados por Vargas lamentaram esses entraves colocados 

pelo DNOCS. Um deles afirma: “Nas nossas leis, nós apossados, é dono. Porque 

aqui nós somos apossados: por herança, às vezes por compra, sem documento”. 

Outro lhe diz: “Pra que validade maior do que a posse da terra, sessenta anos? Eu 

não estou pensando em sair de lá, de jeito nenhum. Sai a alma, se eles matarem eu 

lá” (1991, p. 310-311). Nas suas análises, Vargas compreende tal comportamento 

do DNOCS como a “introdução, na vida dos camponeses beiradeiros, de uma lógica 

perversa que desloca o eixo de referência dos direitos do trabalho, para o papel” 

(1991, p. 310, grifo da autora).  

Para acalmar os ânimos, o trabalho de convencimento da população foi 

intenso, como fica patente nos relatos dos entrevistados. Munidos de todos os 

argumentos, de todas as promessas e de todos os meios de se aproximar das 

pessoas das mais variadas camadas sociais e ocupações, os políticos e os 

funcionários do DNOCS entraram em campo com o intuito de ganhar a confiança da 

população. Não foi à toa que aquela cidade foi visitada por “gente da alta”, como 

afirmou dona Maria do Socorro. Já dona Tereza lembra o comício em que o 

governador José Agripino fez a extravagante promessa de que na nova cidade sairia 
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leite nas torneiras, uma alusão a Canaã, a terra onde corria leite e mel de que falam 

os textos bíblicos. 

O governador do Rio Grande do Norte e outros defensores do Projeto Baixo-

Açu, cientes da forte religiosidade presente na cultura do homem do sertão, 

sobretudo daqueles que vivem na área rural, não perdiam a oportunidade de usar 

trechos bíblicos ou valores de um catolicismo popular, com um tom apelativo, para 

atingi-los, manipulá-los, convencê-los. Daí ter sido comum os discursos políticos 

citarem a terra de Canaã nos projetos de desenvolvimento econômico para o 

semiárido, pautados na construção de represas e irrigação. 

Foi com esse tipo de discurso que a população de São Rafael conviveu 

durante o período em que se preparava para o êxodo. Divulgava-se para aquelas 

pessoas que, se por um lado, a cidade seria totalmente coberta pelas águas da 

barragem e mais de mil e quinhentas famílias teriam que deixar suas casas e terras, 

por outro, como compensação, elas ganhariam uma cidade nova que seria 

construída pelo DNOCS “dentro dos mais rigorosos critérios de conforto e 

urbanismo”, ou receberiam um lote num promissor projeto de assentamento de 

reforma agrária em Serra do Mel. Portanto, dizia o folder distribuído pelo 

MINTER/DNOCS que, apesar de São Rafael e a sua “igrejinha” ficarem “na 

saudade, submersa num ponto qualquer dos 40.000 hectares que o rio vai cobrir”, 

isso seria compensado por “melhoria de vida, vida nova” (VARGAS, 1991, p. 369). 

A imprensa alardeava exaustivamente o que considerava como vantagens do 

projeto para aquela cidade. A revista Veja, por exemplo, em 6 de abril de 1983, 

informava que os rafaelenses estavam de “malas prontas” para outra cidade, 

construída a 4 quilômetros de distância. Ressaltava que a nova sede do município 

foi edificada num terreno mais elevado, num “local ideal para os habitantes 

contemplarem, nos próximos dias, a lenta inundação de sua velha cidade, fundada 

há um século” (grifo meu). Destacava que o DNOCS premiou os migrantes com 

“atrativos inéditos”: viveriam na única cidade brasileira com todas as ruas 

pavimentadas e saneadas e todas as casas com energia elétrica e água encanada. 

Aqueles que habitavam em casas de taipa agora morariam em residências de 

alvenaria. Como um “brinde especial”, dado pelo DNOCS, a população teria uma 

réplica perfeita da antiga igreja e “até os quadros ficarão nos mesmos lugares”. De 
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acordo ainda com a publicação, também haviam sido tomados os devidos cuidados 

para que a disposição dos prédios mais importantes fossem os mesmos da cidade 

antiga, como também para que a população continuasse morando ao lado dos seus 

antigos vizinhos (CARVALHO, 1999, p. 22-23). 

O Diário de Natal, em 23 de março de 1983, também tratou de ressaltar que 

São Rafael era o “novo marco na História do Estado”. 

Da igreja às residências, até o cemitério público, tudo foi executado com 
muito carinho e dedicação a fim de que a população não se sentisse 
marginalizada. (...) Projetada dentro de uma arquitetura moderna, mas 
essencialmente humanitária, a nova São Rafael será a única totalmente 
saneada do país, com completo sistema de abastecimento d’água e energia 
elétrica. (apud VARGAS, 1991, p. 478, grifo meu) 

Havia, pois, uma simetria entre os discursos dos técnicos do DNOCS, das 

assistentes sociais e de parte da mídia na tarefa de divulgar os efeitos positivos da 

barragem Armando Ribeiro Gonçalves para a população de São Rafael antiga. A 

faina dos intelectuais no convencimento daquelas pessoas à aceitação das medidas 

do governo, sem resistências, e de elaborar relatórios técnicos e burocráticos, 

formais, desvinculadas das expectativas e do parecer desses sujeitos, pode ser 

entendida como uma imposição de um grupo que, por ter formação acadêmica, dizia 

saber o que era melhor para aquelas pessoas. Os números das estatísticas e as 

projeções dos técnicos – produzidos por uma ciência separada dos sentimentos, 

desapaixonada e longe dos grupos pesquisados e de suas emoções – 

“comprovavam” que eles tinham razão.   

Também a poesia de cordel foi usada como espaço para divulgação dos 

benefícios do projeto para a população de São Rafael. O poeta popular Traíra (apud 

VARGAS, 1991, p. 246) assim divulgava, para a população das cidades atingidas, 

as vantagens que teriam: 

Vejo São Rafael, melhor tratada 
Mais feliz, com futuro bem mais forte, 

Para ela desejo feliz sorte 
Numa bela cidade transformada, 
Mais moderna, melhor edificada,  

Com a beleza da nova arquitetura,  
Pois a água irrigando a terra dura,  

Vai atingir até Jucurutu,  
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Quando a água cobrir o Baixo-Açu,  
Vai nascer um novo tempo de fartura.20 

 

A imprensa reproduzia para a região e para o país a efetivação das 

promessas de uma vida melhor numa cidade nova, bonita, moderna, saneada, com 

energia elétrica e água potável nas torneiras. Diante dessa realidade, por que 

aquelas pessoas resistiam em sair de uma cidade considerada feia, atrasada e com 

péssima infraestrutura?  

Faltava à imprensa e ao seu grande público a compreensão de que, para 

aquela população, a felicidade não se traduzia apenas em morar numa casa e numa 

cidade com melhores infraestruturas. Faltava à revista Veja, em particular, o bom-

senso e o respeito à população de São Rafael, pois, como poderia supor que a 

“lenta inundação” de sua cidade e a cobertura da igreja pelas águas seria um 

espetáculo para ser apreciado? Parece ingenuidade, para não dizer perversidade, 

crer que toda uma população, já enraizada num local, migraria para uma nova 

cidade, sem constrangimentos. As palavras de Veja denotam, a meu ver, uma 

crueldade para com a cultura e as vidas daquelas pessoas. 

Um entrevistado expressa muito bem as dificuldades que sentiam para se 

aventurar numa nova vida, principalmente aqueles que viviam na zona rural, a maior 

parte das famílias de São Rafael à época. 

O povo tava fazendo o maior esforço pra não sair de suas origens. Não 
queria perder seus costumes, aí preferia ficar lá. Eu não quis vir pra cidade 
porque minha forma de trabalho era só a agricultura, criar, plantar, trabalhar 
em roça. E na cidade? Eu vinha fazer o que na cidade? Eles também não 
ofereciam nada na cidade pra quem tinha família nova, oferecia alguma 
coisa pros velhos aposentados. Quem era aposentado então tinha direito a 
uma casa na cidade. E eu nunca pensei em vir pra cidade porque eu vivia 
de roça. A cidade era pra quem tinha ramo de negócio, pra quem tinha 
alguma forma de renda. Pra quem vivia de agricultura vinha pra cidade ver o 
que? Uma cidade que perdeu as suas terras de plantar, tudo, né? (Antonio 
Gomes de Lima) 

                                                           

20 Podemos perceber nos dois últimos versos da poesia de Traíra “Quando a água cobrir o Baixo-Açu, 
vai nascer um novo tempo de fartura”, um confronto direto com os dois últimos versos das estrofes da 
poesia de Crispiniano Neto “Quando a água cobrir o Baixo-Açu, vai matar muitos pés de poesia.” 
Teria Traíra sido seduzido pelo canto de sereia da propaganda governamental, ou, sendo ele mais 
um dos possíveis beneficiados pelas mudanças, expressava nos seus versos, suas crenças, seus 
desejos?  
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Os relatos sobre as mudanças das famílias para a nova cidade são cheios de 

emoção e de indignação. Nessas narrativas, não faltaram lembranças sobre o 

quanto as pessoas choravam ao ver chegar o caminhão que levaria suas mobílias, 

ou, pior, ao assistir o espetáculo de destruição das casas após a partida, anulando 

qualquer possibilidade de retorno.  

O trauma vivido fez com que alguns entrevistados registrassem na memória 

aquele momento, mesmo que nos seus discursos alguns recorram a datas. De modo 

emblemático, Boris Cyrulnik mostra como as lembranças dos fatos simbólicos têm 

uma supremacia sobre as convenções da cronologia. Vejamos como ele se 

posiciona a esse respeito:  

Fico sempre impressionado quando examino um doente em neurologia, 
com a imperiosidade das respostas em termos de história ou de relações 
humanas. “Desde quando tem vertigens? – Desde que a minha mulher se 
foi embora. – Mas, há quanto tempo se foi embora a sua mulher? – Depois 
do chumbo do meu filho.” Nunca um número ou uma data. Acontecimentos, 
essencialmente. (s.d., p. 15, grifo meu) 

Datas são muito mais do que números, cronologias criadas pela cultura. Elas 

assumem outro significado nas almas de alguns indivíduos. Mesmo que as datas 

estejam presentes nos discursos de alguns rafaelenses e que um dos entrevistados 

guarde, com cuidado, envolto num plástico, um papel verde em que o DNOCS 

avisava-lhe o dia da sua transferência para a nova São Rafael e o seu endereço, 

não são os números os mais importantes, mas o significado que eles atribuem a 

essas cronologias: uma nova vida, o reinício, um novo tempo grávido de incertezas.  

O rancor contra o DNOCS e aos seus funcionários é visível nos testemunhos 

dos rafaelenses ao salientar o descumprimento de promessas feitas.   

Quando eu cheguei aqui eu tinha uma preocupação muito grande porque 
minha mãe era desse povo louco por missa, aí a gente morava aqui e a 
igreja é lá embaixo. Aí a minha mãe só ia de carro. Mas a única coisa que 
eu achei assim de difícil foi isso. Na outra cidade a gente morava pertinho 
da igreja. Os vizinhos também mudaram. Essa vizinha morava bem distante 
da gente e veio morar aqui. A nossa casa era muito boa. Quando eu me 
mudei é que eu vim perceber o que tinha perdido. A assistente social dizia à 
minha mãe: “olhe, minha avó, a senhora vai ficar na mesma casa, no 
mesmo local”, mas ela botou a gente aqui. (Maria Concebida) 

Quanto às casas, eram eles quem determinavam. Tem gente que recebeu 
uma casa do tamanho das casas conhecidas como especiais, as maiores. 
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Fizeram essas casas só pra esse grupo. Tinha gente que tinha casa boa lá 
e que não recebeu na mesma conjuntura. E pras pessoas que eram mais 
desfavoráveis economicamente, eles fizeram casas conjugadas, apenas um 
tijolo dividindo as duas casas. Quem determinava pra onde ia e qual era a 
casa era o pessoal [DNOCS], nunca houve um critério que dissesse assim: 
“sua casa tem tantos metros de cobertura e você vai receber uma no 
contexto”. Eles entregavam ao bel-prazer deles. (Djalmir Arcanjo) 

Eu construí uma casa boa lá [na antiga cidade], o que eu vou lhe dizer é 
que eu sofri com isso porque o órgão mais sem respeito nesse país foi o 
DNOCS. Sabe o que o DNOCS fez comigo? Minha casa era conservada, 
fechada, nunca aluguei [morava com a família em Macau, onde era 
funcionário público]. No fim de ano eu tirava as minhas férias com décimo 
pra fazer recuperação na minha casa e cuidar das minhas coisas. Você 
sabe o que eu ganhei com isso? Quando foi pra entregar, eu não tive direito 
a nada porque não morava na cidade. Depois, recebi uma casa muito 
menor. A minha era de quatro quartos e essa só tem dois! (Luis Teófilo) 

Em face do exposto, não nos surpreendem os ressentimentos que aqueles 

sujeitos têm em relação ao DNOCS e ao trabalho das assistentes sociais. Muitos 

suspeitam, inclusive, da lisura dos processos de desapropriação das terras, do 

pagamento de indenizações e da instalação nas novas casas. É óbvio que devemos 

compreender que esses profissionais estavam fazendo o seu trabalho e seguindo 

ordens superiores. Certamente, muitos não tinham dúvidas quanto aos benefícios 

que estavam levando para as populações do Vale do Açu. Talvez considerassem a 

reação daqueles indivíduos como fruto da ignorância de um povo incapaz de 

entender a importância daquele contexto para as suas vidas.  

Entretanto, não há como cairmos no relativismo ou aceitarmos que “os fins 

justificam os meios”. Não podemos fechar os olhos para as estratégias de 

aliciamento que esses profissionais exerceram, ao ponto de uma entrevistada 

concluir que eles “só não faziam carregar a gente no colo”. Promessas quanto à 

manutenção dos vizinhos e à localização e estrutura das casas eram feitas sem a 

menor condição de serem cumpridas. Ora, considerando-se a nova realidade que se 

configurava com o crescimento da população urbana em função da realocação de 

um grande número de famílias vindas da zona rural, como também com a 

construção de uma cidade nos moldes de um conjunto habitacional, cujas casas 

tinham o mesmo padrão (com exceção do tamanho de sua área e do número de 

cômodos), como preservar a mesma localização e observar a mesma vizinhança? 

Foram ingênuos aqueles que acreditaram que a nova cidade seria um decalque da 

antiga.  
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Além disso, não há como desconsiderarmos os prejuízos que aquelas 

pessoas sofreram, não apenas com relação aos bens materiais, perdidos ou mal 

avaliados, mas também com a dispersão das famílias, com as perdas dos seus 

meios de sobrevivência ou com a instalação em um “barraco de tábua” e jogados à 

sua própria sorte. A partir do ponto de vista desses sujeitos, como não compreender 

o porquê desses profissionais do DNOCS serem vistos como malfeitores e 

apelidados de “mão branca”? 

Sair de sua antiga cidade representava enfrentar um mundo novo, 

estabelecer novos laços de sociabilidade, contentar-se com aquilo que era oferecido 

como indenização, conformar-se com o que estava por vir, “começar do zero”, como 

disseram alguns. Seria deixar para trás coisas consideradas pequenas para alguns, 

mas que tinham grande significado para quem viveu. Era uma alteração sem 

precedentes nos ritmos de vida de um grande número de indivíduos, muitos dos 

quais nascidos e criados num mesmo local, e que agora se viam sem rumos. Era um 

exílio sem a mínima possibilidade de retorno ou, como diz o personagem Zaqueu, o 

contador de histórias do filme Narradores de Javé, de Eliane Caffé, “era como estar 

se revirando vivo dentro da própria sepultura”.  

A adaptação na nova cidade certamente foi difícil, a começar pelas casas, 

que não eram como esperavam. Na nova São Rafael foram construídos quatro tipos 

de residências, denominados de R1, R2, R3 e especiais. As R1 eram duas casas 

conjugadas, separadas por uma parede e com apenas um quarto. Elas foram 

entregues aos mais pobres da cidade velha e às famílias que vinham da área rural. 

As R2 e R3 tinham, respectivamente, dois e três quartos. As casas especiais, em 

menor número, foram entregues aos de melhores condições econômicas na antiga 

cidade.     

Os descontentamentos com tais imóveis foram muito grande, conforme 

vemos nas narrativas dos entrevistados, em páginas anteriores, como também na 

literatura que abordou esse assunto (VARGAS, 1991; BONETI, 2003; COSTA, 

1998). Muitos me disseram que elas não tinham cozinha, “era só um corredorzinho”, 

daí a necessidade que muitos tinham de levar material de construção para reformar 

a nova casa onde iriam morar, com traços que lembravam as anteriores, seja na 

fachada da casa, seja na tentativa de reproduzir alguns espaços importantes que 
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foram perdidos. Hoje, a maior parte das casas da nova São Rafael está diferente da 

original. Algumas delas, em seus quintais amplos, árvores frutíferas dividem o 

espaço com a criação de aves, o que denuncia a forte permanência das raízes rurais 

de muitos de seus moradores.  

Conforme afirma Carvalho (1999, p.46), na nova São Rafael instalou-se uma 

assepsia dos conjuntos habitacionais, com seu desenho igual, descaracterizador das 

pessoas, desprezando toda forma de identidade da população local, a maioria dos 

quais com hábitos rurais muito arraigados. A ausência de um fogão a lenha ou a 

carvão – à época tão comum nas residências rurais e urbanas nas pequenas 

cidades – e a localização da cozinha próxima à sala de estar, quando costumava-se 

construir nos fundos, são exemplo disso. Não é à toa que, em algumas casas que 

visitei a cozinha foi não só ampliada, mas levada para o final das casas.  

Ouvi em conversas com os rafaelenses, que alguns daqueles primeiros 

moradores da nova cidade, geralmente os mais velhos, nunca se acostumaram 

naquele novo espaço, não se sentiam em casa. Não são poucos os relatos de casos 

em que alguns deles chegaram a ter problemas de saúde atribuídos ao desgosto 

com as novas condições em que se encontravam com a sua família.  

A nova cidade era um “inferno branco”, como assim caracterizou uma 

entrevistada. A alvura daquelas casas enfileiradas, algumas separadas de outra 

apenas por uma parede, destituídas de emoções, confundia seus moradores. 

Faltavam, naquelas ruas, praças e árvores (figura 8). Em conversas informais ouvi 

comentários sobre situações em que pessoas ficavam alheadas, perdidas numa 

nova cartografia à qual ainda não haviam se adaptado, demarcado, pois os pontos 

de referência e a vizinhança tinham sido alterados. 
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Figura 8: Edificação da nova São Rafael. 

Fonte: Orkut de São Rafael. 

Poderíamos dizer que aquelas primeiras experiências na nova cidade se 

assemelhava ao que Deleuze e Guattari (1997) denominam de espaço liso e espaço 

estriado. O primeiro compreendido como um espaço que não apresenta marcas, não 

é significado. O segundo se define como um espaço marcado, sentido e apropriado 

pela ação humana. A apropriação dos espaços é, para os autores, uma forma de 

estriá-los, essa apropriação não é apenas física, mas psicológica, cultural e 

simbólica.  

Aquele contexto descrito pelos moradores da nova São Rafael também se 

assemelha ao que o etnólogo francês Marc Augé chamou de não-lugar (2005). Para 

ele, o não-lugar opõe-se ao lugar antropológico, o qual se define por ser 

simultaneamente identitário, relacional e histórico. Identitário, porque é lugar de 

nascimento, das regras de residência, da intimidade do lar, das coisas que lhes são 

próprias; são como uma inscrição da nossa identidade individual. Referências 

compartilhadas que designam fronteiras marcam a relação com seus próximos e os 

outros. Por fim, é histórico, na medida em que os nativos vivem na história. No lugar 

os nativos vivem, celebram sua existência, residem, trabalham, guardam as suas 

fronteiras. 

Portanto, para Augé, o não-lugar não se define pelas identidades, relações ou 

historicidades. Ao contrário, ele manifesta um mundo provisório e efêmero, 
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comprometido com o transitório, o anonimato e a solidão. Os não-lugares 

caracterizam uma época, denominada pelo autor como supermodernidade, que se 

define pelo excesso de fatos, superabundância espacial e individualização das 

referências.  

Embora não possamos afirmar que aquela nova realidade vivida pela 

população de São Rafael fosse efêmera, pois eles não estavam ali de passagem 

como se estivessem numa estação de trem ou num shopping center, nos primeiros 

meses de vivência, ou talvez anos, a nova cidade foi para os seus moradores um 

não-lugar.  

As dificuldades de adaptação à nova realidade estão visíveis nas palavras 

dos entrevistados. Uma senhora, à época professora, ressaltou a distância que tinha 

que percorrer diariamente para ir ao trabalho; outra, para ir à missa. Não é de outra 

forma que podemos entender a revolta de alguns por terem perdido os vizinhos, a 

antiga localização, ou de haverem recebido uma casa muito diferente da que 

possuíam. Acrescente-se ainda a esses exemplos a melancolia sofrida por aqueles 

sujeitos, principalmente os mais velhos, que vieram da zona rural e que, além de 

não se identificarem com o novo espaço, não tinham condições de sobreviver com 

os parcos rendimentos da aposentadoria. Isso é ressaltado em trechos da poesia de 

Rafael Arcanjo na obra Poética veia profética: 

O ditado mate o velho 
Deu bom pra cidade nova 
Que o DNOCS trouxe tudo 

Carne que é bom ninguém prova 
Bom aqui só tem a morte 

Que o carro leva pra cova. 

(...) 

Vi a torre da igreja 
Tinha uns seis metros de fora 

O resto toda coberta 
Quem não tem nervos chora 

Canto de celebrar missa  
Em que está tornado agora! 

(...) 

Nunca mais vi passarinho 
Cantar no romper da aurora 

Até mesmo o anu preto 
Com o seu canto que chora 
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Não achou o que comer 
Já desabou e foi embora. 

Esse lamento, presente na poesia “Mensagem a Antonio Conrado” (1998, p. 

57-59), pode ser ampliado para além da poética de Rafael Arcanjo, em São Rafael. 

De fato, parece ter ecos mais universais do ponto de vista da condição humana, do 

eterno refazer das nossas vidas que o devir nos impõe. O poeta russo Vladimir 

Mayakovsky (1893-1930), num poema intitulado “E então que quereis?...”, diz:     

O mar da história é agitado. 
As ameaças e as guerras 

Havemos de atravessá-las, 
Rompê-las ao meio, cortando-as 
Como uma quilha corta as ondas. 

É de reorganização após uma situação caótica que fala o poeta russo. Cortar 

o furor das ondas como a quilha de uma embarcação é a mesma coisa que dizer 

“começar do zero”, como afirmou um entrevistado. Seja construindo um fogão a 

lenha ou a carvão, seja pintando a fachada das casas e ampliando os cômodos, os 

moradores da nova São Rafael teriam a tarefa de transformar aquele não-lugar em 

lugar. Ao longo dessas quase três décadas, passaram a impor suas marcas 

naquelas paredes brancas e destituídas de emoção. Os quintais criaram vida com a 

plantação de árvores frutíferas e da criação de aves. É possível que um novo tempo 

esteja sendo construído: o tempo da superação das dificuldades vividas, embora as 

feridas permaneçam em aberto na memória coletiva daquele povo.  

Em entrevista coletiva com alguns jovens da cidade, realizada em abril de 

2010, uma avaliação dos efeitos do Projeto Baixo-Açu suscitou um debate, cujo 

trecho é reproduzido a seguir:   

Essa barragem, se o Projeto Baixo-Açu tivesse sido implantado, talvez 
tivesse sido uma riqueza boa pra cidade. Só que não foi. Ainda tem aqueles 
que dizem que muitos morreram de desgosto por ter vindo pra cidade nova, 
né. Todo mundo se beneficiou da construção da barragem, menos São 
Rafael, porque as águas saem da barragem, vai às adutoras, vai bem 
pertinho de Natal. Em Itajá, a água é de graça, ninguém paga aquela taxa 
de água, enquanto que a gente teve uma cidade submersa e tem taxa de 
água. (Juciara Teixeira, 21 anos, universitária) 

Hoje ainda não dá pra ver um retorno de toda aquela perda, tipo “foi melhor 
por isso”, não valeu a pena. (Neidjane, 20 anos, universitária) 
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Nem o nome da barragem a gente leva. (Jeann Lázzaro, 18 anos, 
universitário) 

A gente houve falar em barragem de Assú e barragem de Itajá, mas nunca 
barragem de São Rafael. (Josenilson, 22 anos, universitário) 

Eu sou indignada quando alguém olha pra mim e diz que é a barragem de 
Itajá. Eu não gosto, porque não foi o povo de Itajá que sofreu. A barragem 
não passa em Assú, quem passa é o rio. Pra gente fica aquela indignação 
de termos uma cidade submersa, de ninguém conhecer a nossa história e 
os outros ainda levarem o nome da barragem que deixou nossa cidade 
embaixo d’água. (Juciara Teixeira) 

Talvez Itajá seja a mais beneficiada por causa do turismo, por causa da 
parede da barragem e por causa do nome que leva. Por que o turismo aqui 
pra nossa cidade não foi trazido? Pelo menos teria fortalecido a nossa 
economia. (Maria Umbelina, 21 anos, universitária) 

Como podemos ver, quase trinta anos depois, a população de São Rafael 

ainda sente a necessidade de falar, de gritar, de rememorar e denunciar a violência 

simbólica – ou, porque não dizer, física – que sofreram. Não é possível ficar calados, 

como diz, de forma mais radical, o poema “Despertar é preciso” do poeta 

Mayakovsky:       

Na primeira noite,  
Eles aproximam-se e colhem uma flor do nosso jardim 
E não dizemos nada. 
Na segunda noite, já não se escondem;  
Pisam as flores, matam o nosso cão, e não dizemos nada. 
Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa,  
Rouba-nos a lua e, conhecendo o nosso medo,  
Arranca-nos a voz da garganta.  
E porque não dissemos nada, 
Já não podemos dizer nada.  

Se os relatos transmitidos oralmente pelos mais velhos de São Rafael às 

gerações mais novas guardam momentos de adversidades, resistências e lutas, eles 

também constroem a imagem de um povo sofrido que, ao longo de quase três 

décadas, procura superar os traumas que viveu. Por não deverem ficar calados, 

eles, hoje, por outros meios advindos dos avanços tecnológicos, recompõem sua 

memória e a enviam aos pontos mais distantes.  

 



ATLÂNTIS EM  REDE: MEMÓRIA, ORKUT E ECOLOGIA COGNITIVA 

Um misto de nostalgia e nacionalismo gerou um dos mais conhecidos poemas 

da literatura romântica brasileira, a Canção do exílio, de Gonçalves Dias (1823-

1864). Esse poema serviu de inspiração a tantos outros – inclusive à composição do 

nosso hino nacional – e a inúmeras paródias que têm frequentes aparições nas 

antologias escolares. Nele, após exaltar as belezas das terras brasileiras, o poeta 

suplica:  

Não permita Deus que eu morra 
Sem que eu volte para lá 

Sem que desfrute dos primores 
Que não encontro eu cá 

Sem qu'inda aviste as palmeiras 
Onde canta o sabiá. 

A idealização da terra natal é comum, não só na literatura, mas nos discursos 

rotineiros, mesmo que essa terra não seja plena de belezas naturais como aquelas 

aludidas na Canção do exílio. Rever as terras de origem, voltar para casa, mesmo 

que seja por um curto espaço de tempo, é um momento esperado pela maioria 

daqueles que migraram em função das necessidades impostas pela economia, pela 

política, pelas guerras ou por outras circunstâncias.  

Estar no exílio, ou voltar dele, gerou expressões de sentimentos também em 

composições musicais, a exemplo de Aquele abraço, de Gilberto Gil, composta em 

1969, quando ele esteve exilado na Inglaterra. Essa canção simboliza a chegada do 

compositor ao Rio de Janeiro, após o exílio. 

A população da antiga São Rafael também teve que migrar. O progresso 

prometido pelo governo militar tinha como custo, o exílio de centenas de famílias 

para uma nova cidade, que seria construída pelo DNOCS, ou para outras que 

melhor lhes aprouvessem. Assim, semelhante a outros povos, o êxodo e a diáspora 

fazem parte das histórias de vida dos rafaelenses, pelo menos dos mais velhos. 

Alguns trechos do poema Lamentos da Várzea Comprida, de autoria de Rafael 

Arcanjo (COSTA, 1998, p. 35-37), demonstram claramente isso: 
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O DNOCS, o DNOCS 
Tomou todos os currimboque 

Já disparou o bodoque 
Está botando pra quebrar! 

Depois do rio tapado 
Pra todo lado só fica mar. 

Na minha casa 
Tem na frente um serrotão, 

Só escapa gente pobre  
Se as pedra virar pão. 

(...) 

Isso aqui é um caso sério  
Fica como o cemitério 

Ô ato feio e funério  
Que ninguém não pode olhar! 
As casas eles botam abaixo 

Dão despacho a ninguém voltar 
A choradeira do povo 

É de fazer dó 
Somos puros israelitas  
Do tempo do Faraó!...  

(...) 

Vai cobrir o mundo inteiro, 
Ninguém sabe do roteiro, 

Vai se ver o paradeiro 
Onde a gente vai ficar! 

A terra toda coberta 
E nós deserta pra outro lugar... 

Mãe de família  
Com os filhos arrodeado 

Pedindo a Deus que o mundo 
Já tivesse se acabado. 

 O exílio forçado dos rafaelenses não lhes permitia suplicar a Deus uma volta 

à sua terra natal, como fez Gonçalves Dias no poema aludido. Para muitos deles, 

aquela partida era o fim de toda uma vida construída às margens de um rio que lhes 

permitia a sobrevivência e momentos de prazer. As pedras, as árvores, os locais de 

plantação, da pesca e dos banhos após as extenuantes jornadas de trabalho sob o 

sol do sertão seriam cobertos pelas águas. Desaparecer-lhes-iam para sempre. 

Outros sentiriam saudades de suas casas, suas paredes, seus cômodos e seus 

quintais que estavam impregnados de sentidos, traziam marcas de vida, de uma 

travessia existencial.  

Conforme afirma Cyrulnik, na obra Os alimentos afetivos, “todo ser vivo, 

embora feito de matéria, escapa da matéria. Que dizer do homem, então, esse 
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fabricante de signos que inventa o mundo para melhor o perceber?” (2007, p. 6). 

Transformamos tudo em signo. Para ele, “o mundo inter-humano é um mundo de 

sentidos tanto quanto um mundo de sentido, um mundo em que nossa 

sensorialidade carrega-se de história, ela que governa nossas emoções bem como 

nossas percepções” (Idem, p. 7). É o contexto vivido e significado que dá sentido às 

coisas.   

Já Bachelard, em A poética do espaço, ao delimitar seu campo de análise ao 

exame das imagens do espaço feliz (topofilia), concentra seus estudos em 

determinar os valores humanos dos espaços de posse, dos espaços defendidos 

contra forças adversas, dos espaços amados ou louvados. Ele ensina que “o espaço 

percebido pela imaginação não pode ser o espaço indiferente entregue à 

mensuração de um geômetra. É um espaço vivido. E vivido não em sua positividade, 

mas com todas as parcialidades do coração” (2008, p. 19). 

Na vida do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus conselhos 
de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o 
homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. É 
corpo e é alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser ‘jogado no 
mundo’ (...) o homem é colocado no berço da casa. E sempre, nos nossos 
devaneios, ela é um grande berço. (...) A vida começa bem, começa 
fechada, protegida, agasalhada no regaço da casa. (BACHELARD, 2008, p. 
26)  

Portanto, “todo um passado vem viver, pelo sonho, numa casa nova” 

(BACHELARD, 2008, p. 25). Muitos guardaram em silêncio a saudade que sentiam. 

Conservadas num fundo de gaveta, num álbum ou numa caixa, velhas fotografias 

espreitavam a oportunidade em que se fariam presentes para pessoas fora do 

núcleo familiar. Finalmente, esse momento parece ter chegado com a popularização 

das redes sociais na internet. Para muitos rafaelenses, moradores da nova cidade 

ou de outras, essa ferramenta se converteu na posta-restante onde são deixadas 

imagens de uma época pretérita. Se não era possível retroceder no tempo e voltar à 

velha São Rafael, o orkut oferece-lhes a oportunidade de reverem suas casas, 

famílias, amigos, festas... Enfim, chegava a hora de voltar do exílio, de reabitar na 

velha cidade, mesmo que isso se desse através do sonho, do devaneio. Imagens 

reconstruíam o passado e o atava ao presente, o presentificava.   
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Desde 2008, existe um perfil de São Rafael no Orkut (figura 9). Ele foi criado 

por um jovem que tem ali suas raízes familiares. Ao observarmos esse perfil, vemos 

que o seu criador resolveu antropomorfizar a cidade. Tal procedimento demonstra, 

conforme Almeida, a aptidão que temos para atribuir características humanas a tudo 

o que está à nossa volta, isto é, “operar por projeção, imputar qualidades humanas a 

ambientes e sistemas não-humanos” (2009b, p. 29). 

Nesse orkut, a cidade de São Rafael, a investida de humanidade, tem a sua 

trajetória de existência marcada por rituais de passagem como uma data de 

aniversário (correspondente à sua emancipação política, em 23 de dezembro de 

1948), além de endereço eletrônico, preferências, atividades econômicas e 

desportivas que desenvolve. Alguns objetivos do seu criador são explicitados: 

apresentar a história do município, reunir os seus conterrâneos dispersos por outras 

cidades do Rio Grande do Norte e de outros estados, divulgar as potencialidades 

econômicas e turísticas.  

 
Figura 9: Página inicial do perfil de São Rafael no Orkut.  

Três anos depois de sua criação, o orkut de São Rafael encontra-se dividido 

em dois perfis, devido ao número sempre crescente de pessoas que querem se filiar 

a ele ou, melhor, tornarem-se amigos, como se diz comumente na linguagem usada 
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pelos internautas. Somando-se os dois perfis, temos um total de 1.300 amigos da 

cidade, mais de 3 mil fotos, 70 vídeos e 2 mil recados. 

Os números de usuários e visitantes do orkut de São Rafael são altos e pouco 

comuns entre os demais perfis criados nessa rede social. Como podemos explicar a 

criação do perfil de uma cidade num site de relacionamentos e a sua crescente 

receptividade? Essa questão abre uma série de discussões que serão feitas nesta 

terceira parte da tese. Certamente, outros debates nascerão delas, pois as 

respostas nunca estarão prontas.  

A princípio, considero necessário fazer uma rápida digressão a respeito da 

disseminação da tecnologia da informação21 e as mudanças que ela tem trazido no 

interior das sociabilidades no mundo contemporâneo. Devo ressaltar que, para não 

desviar da temática central deste capítulo da tese, não pretendo realizar uma revisão 

de literatura sobre ciberespaço e cibercultura22 dentre outros neologismos criados 

pelos estudiosos das tecnologias da informação. Considerar esse leque de 

mudanças dentro do seu contexto econômico e cultural é o meu objetivo neste 

momento.    

Globalização e sociedade em rede 

Dois eventos na última década do século XV coroaram a expansão 

ultramarina europeia: as conquistas da América pelos espanhóis, em 1492, e das 

terras brasileiras pelos portugueses, em 1500. Esses dois fatos impulsionaram um 

processo denominado por Edgar Morin de Era Planetária, “uma era em que todos os 

seres humanos se encontram unidos numa espécie de comunidade de destino cada 

vez maior” (2005b, DVD). 

                                                           
21 Conforme explica Ary Rocco, no Dicionário de Comunicação, há várias definições do que seja 
tecnologia da informação. Para ele, trata-se do “conjunto de todas as atividades e soluções providas 
por recursos de computação”. Considera que o referido termo “abrange também todas as atividades 
desenvolvidas na sociedade pelos recursos da informática. É a difusão social da informação em larga 
escala de transmissão a partir desses sistemas tecnológicos inteligentes” (MARCONDES FILHO, 
2009, p. 187-188).  
22 Esclarecerei esses termos com as definições do filósofo da informação Pierre Lévy (1999). Para 
ele, ciberespaço é “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e 
das memórias dos computadores”. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação 
eletrônicos na medida em que transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas 
à digitalização (1999, p. 92). Já cibercultura é um neologismo que especifica “o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 
desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (Idem, p. 17).       
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A Era Planetária se consolidou com a conquista e colonização das novas 

terras, com a escravização e exploração dos seus nativos e com o quase extermínio 

de culturas e de populações. Entretanto, mais tarde, outro eixo desencadeador de 

mudanças surge do interior desse processo: no próprio coração das nações 

dominadoras européias. Intelectuais como Bartolomeu de las Casas e Michel de 

Montaigne, fazem uma autocrítica e passam a defender o respeito e a preocupação 

com as outras culturas.  

Tal ambivalência da Era Planetária continua nos dias atuais. Hoje, se por um 

lado a globalização proporciona certas vantagens e riquezas para uns, e 

empobrecimento e exclusão para muitos, por outro, são múltiplas as manifestações 

da cidadania planetária que surgem em associações como a de médicos sem 

fronteiras, a Anistia Internacional e o Greenpeace. Fica visível, pois, que não há uma 

única globalização, mas duas que são ligadas e antagônicas (MORIN, 2007b, p. 41-

42). 

Por serem frutos de um processo paradoxal, os efeitos da globalização 

também o são. Pela relação com esta pesquisa, destacarei aqui um deles: a 

emergência de uma revolução nas informações, fato que torna o mundo pequeno e 

interconectado por vários meios, motivo pelo qual surgem denominações como 

aldeia global, sociedade da informação, sociedade tecnológica, sociedade do 

conhecimento, era digital, dentre outras, todas procurando dar conta desse 

fenômeno. 

As informações circulam de maneira a encurtar as distâncias e reduzir o 

tempo. A internet interliga milhões de computadores e permite aos seus usuários 

navegar pelo mundo e ter acesso aos mais variados temas de interesse. Dada a sua 

importância, hoje, Castells afirma, em A galáxia internet, que “a internet é o tecido 

das nossas vidas” (2004, p. 15). 

Para Castells, devido ao seu poder de informação para todas as atividades 

humanas, a internet se compara hoje em importância com a rede elétrica e o motor 

elétrico. Ela é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a 

comunicação de muitos para muitos em tempo encolhido e em escala global. O 

número cada vez maior de usuários dessa tecnologia torna-se, para ele, um dado 

menor em face da influência que ela tem para a sociedade, pois se converteu no 

centro em que se estruturam as principais atividades socioeconômicas, políticas e 
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culturais do planeta23. Por esse motivo, considera que “a exclusão destas redes é 

uma das formas de exclusão mais grave que se pode sofrer na nossa economia e na 

nossa cultura” (Idem, p. 17). 

Produzimos, recebemos e consumimos informações continuamente, pois a 

rapidez com que essa tecnologia se desenvolveu permitiu mudanças antes 

inimagináveis, a saber: a introdução de novas formas de organização e acesso aos 

dados e obras armazenadas, modificando as bibliotecas e os centros de 

documentação (principais locais de armazenamento de informação); o aceleramento 

na produção dos jornais, permitindo a formação instantânea de redes televisivas em 

escala mundial; as facilidades nas comunicações em âmbito pessoal e institucional, 

através da criação de programas de processamento de texto, de formação de 

bancos de dados, de editoração eletrônica, bem como de tecnologias que permitem 

a transmissão de documentos, o envio de mensagens e arquivos, as consultas cada 

vez mais rápidas a computadores remotos.  

O avanço dos meios de comunicação e das tecnologias da informação 

implicou num turbilhão de mudanças nas formas de nos relacionar socialmente. 

Essas novas tecnologias estão incorporadas ao cotidiano de nossas vidas de forma 

tal que modificam hábitos, costumes e necessidades, daí a emergência do conceito 

de cibercultura. É por isso que, para grande parte da população que dispõe de 

computadores, é quase vital acessar a internet, possuir um correio eletrônico 

(electronic mail – e-mail) ou um blog, participar de redes sociais, de comunidades 

virtuais ou frequentar salas de “bate-papo”.  

Mesmo que essas novas tecnologias não sejam acessíveis a todos, como 

salientam os seus críticos, são indiscutíveis os benefícios trazidos pela divulgação 

das informações em escala cada vez maior. No entanto, sem pretender demonizá-

las, precisamos ter algumas reservas com relação a essa tecnologia, pois as 

informações, transmitidas continuamente em velocidade da luz, mais provocam uma 

fragmentação e uma substituição dos saberes do que uma produção de 

conhecimento. Muitas vezes, apenas estocamos os dados disponibilizados pelas 

máquinas e, em seguida, os desperdiçamos pela falta de um estabelecimento de 

                                                           
23 As influências da tecnologia da informação na economia, na sociedade e na cultura, em caráter 
mundial, são tratadas com grande acuidade por Castells na trilogia A era da informação, publicada 
em diversas línguas, da qual utilizo aqui apenas o primeiro volume.   
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relações entre eles, de uma contextualização, condição essencial para que se 

transforme em conhecimento.  

Ao analisar as duas globalizações, Morin afirma que o desenvolvimento das 

comunicações é um fenômeno notável no sentido que pode ter efeitos muito 

positivos, que permitam comunicar, estender e intercambiar informações. Todavia, 

não podemos confundir comunicação e compreensão, pois a primeira “é 

comunicação de informação às pessoas ou grupos que podem entender o que 

significa a informação”, enquanto que “a compreensão é um fenômeno que mobiliza 

os poderes subjetivos de simpatia para entender uma pessoa como uma pessoa que 

é também sujeito” (2007, p. 42-43).   

Para esse educador francês, “as incontáveis informações sobre o mundo 

sufocam nossas possibilidades de inteligibilidade” (2006, p.64). Por assim 

compreender, Morin salienta, em A cabeça bem-feita (2008a), que o desafio da 

globalidade é também um desafio de complexidade, ou seja, de religar o que é 

tecido junto. Para ele, “uma inteligência incapaz de perceber o contexto e o 

complexo planetário, fica cega, inconsciente e irresponsável”, diz (2008a, p. 15). 

Essa inteligência que parcela, limita o conhecimento pertinente, aquele que é capaz 

de situar qualquer informação em seu contexto e, se possível, no conjunto em que 

está inscrita. Adverte que:  

O conhecimento só é conhecimento enquanto organização, relacionado 
com as informações e inserido no contexto destas. As informações 
constituem parcelas dispersas de saber. Em toda parte, nas ciências como 
nas mídias, estamos afogados em informações. O especialista da disciplina 
mais restrita não chega sequer a tomar conhecimento das informações 
concernentes à sua área. (MORIN, 2008a, p. 16-17) 

É importante destacar que a observação de Morin não faz dele um opositor da 

tecnologia da informação ou de quaisquer outras. Ele oportunamente salienta algo 

que nos tempos atuais tem se convertido num problema, mas nem por isso imputa a 

essas tecnologias o caráter de destruidoras dos laços sociais ou homogeneizadoras 

da cultura. Ao contrário, ele as vê na sua multidimensionalidade, pois é importante 

lembrar que a complexidade não opera pela disjunção, definindo uma fronteira entre 

o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, mas por uma relação dialógica entre eles. Em 
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suas análises, alerta que “não basta multiplicar as formas de comunicação, também 

é preciso a compreensão” (2007b, p. 43).  

Ao estudarmos esse cenário que se desenha com extrema rapidez nas 

últimas décadas, é também relevante fazer menção às reflexões de Almeida (2009). 

Para ela, a tecnologia é uma prótese que os humanos vêm construindo no decorrer 

da história para potencializar sua ação no mundo e, como tal, é necessário 

preservarmos a ideia de que “a tecnologia é para o homem, não o homem para a 

tecnologia”. Em outras palavras, mesmo que não tenhamos um controle sobre os 

resultados das nossas ações, é preciso estarmos atentos para o uso que fazemos 

da tecnologia e não simplesmente utilizá-la “em nome da ciência”, gerando mortes e 

acirrando as exclusões (2009, p. 36-37). 

Considerando-se o caráter de dinamicidade presente na cultura, podemos 

afirmar que ela vem sofrendo as interferências trazidas pela interatividade, pela 

interconexão, pela interrelação entre indivíduos e pelas informações e imagens dos 

mais variados gêneros. Dessa forma, de acordo com Costa, em A cultura digital 

(2008), uma nova cultura, a cultura digital, vem se estabelecendo na atualidade, 

atingindo inúmeras pessoas e lugares e exigindo que saibamos manipular os 

aparelhos digitais e interagir com eles. Na relação homem-máquina, nossa atenção 

fica cada vez mais presa às telas e terminais de computadores. As janelas digitais, 

segundo ele, “nos convidam a uma espécie de imersão através de sua arquitetura 

de telas que se sucedem uma às outras, conduzindo nossa atenção para dentro de 

um mundo que tateamos e exploramos mentalmente” (2008, p. 14). É por essas vias 

que passamos a ser bombardeados por constantes informações.  

A internet não é apenas uma rede de computadores interligados com um fluxo 

constante de informações. É uma rede de pessoas com uma dinâmica autogestora 

(MARCONDES FILHO, 2009, p. 191). Com o seu advento, o computador não só 

permite a comunicação entre esses indivíduos, mas amplia-lhes também a 

capacidade de conexão, permitindo que redes sejam criadas e expressas nesse 

espaço. São as chamadas redes sociais on line.   

De acordo com o Dicionário de comunicação, a palavra rede tem sua origem 

no latim retiolus, e consiste num entrelaçamento de fios, cordas, cordéis, arames, 

etc., com aberturas regulares, fixadas por malhas, formando uma espécie de tecido. 

Uma rede é formada por um conjunto de nós e suas conexões. Com base nessa 
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metáfora, podemos dizer que um computador pode ser um dos inúmeros nós em 

uma rede informática. O que caracteriza uma rede social é justamente o laço social 

(como amizade ou parceria nos negócios) criado e mantido entre seus participantes 

(indivíduos, grupos, organizações)24 (MARCONDES FILHO, 2009, p. 303).  

Para Castells (2004), as redes são formas muito antigas da atividade humana, 

mas atualmente elas ganharam uma nova vida, ao se converterem em redes de 

informação, impulsionadas pela internet, solucionando o problema da incapacidade 

de administrar a complexidade para além de um certo tamanho crítico. Ele considera 

que as redes interativas de informação tornaram-se tanto os componentes da 

estrutura social quanto os agentes da transformação social: são a morfologia social 

de nossas sociedades. Por isso, Castells considera justificável falarmos em 

sociedade rede, nomeando assim a nova estrutura social dominante.  
Recuero (2009), com base numa revisão de literatura sobre as redes sociais 

na internet, salienta que elas não são paradas, estáticas e nem independentes do 

contexto em que estão inseridas. Ao contrário, elas são sempre vivas, mutantes e 

tendem a apresentar comportamentos criativos, inesperados e emergentes, como é 

próprio de todo sistema complexo. Esse dinamismo é consequência direta dos 

processos de interação entre os atores que compõem a rede. Com base nesse 

raciocínio, a autora apresenta três elementos que compõem as redes sociais na 

internet: 1- a relação que se estabelece entre cooperação, competição e conflito, os 

quais não devem ser vistos necessariamente como distintos e não relacionados, 

mas como fenômenos naturais emergentes das redes, onde a competição e o 

conflito podem envolver cooperação; 2- agregação e ruptura; 3- adaptação e auto-

organização diante do ambiente.  

As redes sociais na internet são um fenômeno que interconecta milhares de 

usuários ao redor do mundo. É sempre crescente o número de indivíduos que têm 

um perfil e uma comunidade no Orkut ou no Facebook; publicam suas fotografias no 

Fotolog (abreviação de Photography log); enviam mensagens ao Twitter; leem ou 

produzem um blog, vêem ou põem vídeos no Youtube, participam de fóruns de 

grupos de discussão, dentre outros agrupamentos sociais abrigadas pela internet e 

                                                           
24 A literatura mais especializada sobre esse assunto apresenta uma tipologia e uma topologia das 
redes sociais que não serão tratadas aqui pois fugiria dos objetivos desta tese. Os interessados 
nesse assunto podem ampliar seu conhecimento com uma consulta às obras Dicionário de 
comunicação (MARCONDES FILHO, 2009) e Redes sociais na internet, de Raquel Recuero (2009).   
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que a tornam uma rede de redes. Nesses grupos, a relação entre os sujeitos se dá 

por uma conversação livre e planetária, implicando, sem dúvidas, num fator de 

reestruturação da vida social, da cultura, da comunicação e da política na sociedade 

atual.  

Uma das redes mais conhecidas é o Orkut, um site de rede social filiada ao 

Google que alcançou uma grande popularidade entre os internautas, principalmente, 

os brasileiros. O sistema foi criado em janeiro de 2004, por Orkut Büyükkokten, 

engenheiro turco funcionário do Google, com o objetivo de ajudar seus membros a 

conhecer pessoas e manter relacionamentos. Ele combinou diversas características 

de sites de redes sociais anteriores, como a criação de perfis focados no interesse e 

a criação de comunidades. Os perfis são criados pelas pessoas ao se cadastrar, que 

indicam também quem são seus amigos. As comunidades são criadas pelos 

indivíduos e podem agregar grupos, funcionar como fóruns, com tópicos e 

mensagens.     

A metáfora da rede oferece uma maneira de compreender fenômenos 

contemporâneos da comunicação mediada pelo computador, que, sem dúvida, 

complexificou em grande medida os fluxos comunicativos da sociedade 

contemporânea. As palavras de Morin são úteis para compreendermos esse 

contexto. Em conferência que discute a educação na Era Planetária, ele observa 

que a “consciência chega sempre atrasada”, pois conforme Hegel: “‘O pássaro de 

Minerva levanta voo no crepúsculo’. O pássaro de Minerva é a coruja, pássaro da 

inteligência, da razão, então, é sempre tarde demais, ou quase, e como o mundo vai 

acelerando, nossa consciência sempre está atrasada” (2005b, DVD). 

A proliferação das comunidades virtuais é outro ponto essencial nas 

mudanças nas relações sociais. Castells (2004), ao avaliar o surgimento de novas 

formas de sociabilidade on-line, mostra como algumas questões, prognosticados 

pelos críticos da internet, como os perigos da comunicação em rede, o isolamento 

social do indivíduo, a ruptura da comunicação social e da vida familiar, e o 

desempenho de fantasias on line pelas quais os indivíduos fogem do mundo 

concreto, podem existir pontualmente, no entanto, não são generalizáveis. Para ele, 

os resultados das pesquisas não sustentam a tese de que a utilização da internet 

conduz a uma menor interação e um maior isolamento social, pois existem alguns 

indícios de que, em determinada circunstância, o seu uso pode agir como substituto 
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de outras atividades sociais. Assim, é “difícil chegar a uma conclusão definitiva sobre 

os efeitos que a rede pode ter sobre o grau de sociabilidade” (2004, p. 154). 

Com base numa revisão de literatura sobre a influência das comunidades 

virtuais nas sociabilidades, Castells (2004) passa a denominar de individualismo em 

rede o novo modelo de sociabilidade. Observa que “essa relação individualizada 

com a sociedade é um modelo específico da sociabilidade, não um atributo 

psicológico”, ou seja, o individualismo em rede não é um acúmulo de indivíduos 

isolados. O que ocorre é que, antes, os indivíduos montam suas redes, on line e off 

line, com base em seus interesses, valores, afinidades e projetos. É um modelo que 

reflete a tendência dominante da nossa sociedade atual tais como: a 

individualização da relação entre capital e trabalho, a crise do patriarcalismo e a 

consequente desintegração da família nuclear tradicional, os novos modelos de 

urbanização.  

A internet e a arte de Clio 

As indagações sobre a criação de um perfil para São Rafael, no orkut, os 

seus objetivos e os motivos para a sua enorme receptividade me deixavam ansioso 

por muito tempo. Aos poucos, porém, fui construindo algumas prováveis respostas 

ao examinar constantemente, ao longo dos anos de 2009 e 2010, os comentários, 

os recados, as fotografias e os vídeos postados naquele site de relacionamentos.  

Foi possível examinar boa parte das constantes trocas sociais que ocorriam 

(e ainda ocorrem) entre os amigos de São Rafael com a mediação do computador. 

As conversas e demais contatos, ao contrário da comunicação oral usual, ficam 

gravadas naquele espaço através da escrita e das leituras das imagens. Isso 

possibilita uma observação das interações entre aqueles sujeitos, suas 

concordâncias e discordâncias, suas colaborações e competições, suas trocas de 

experiências, suas lembranças, emoções e projeções para o futuro.   

Ao agir como um detetive à procura de pistas, senti na pele a concepção de 

Marc Bloch de que ao historiador interessa tudo o que tem a ver com a presença 

humana. Interessava-me perceber, no orkut de São Rafael, como os indivíduos 

reconstruíam coletivamente o passado da cidade por meio das memórias individuais 
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que vinham à tona pelas imagens e das relações destas com as experiências de 

vida do grupo. As narrativas visuais, criadas a partir das fotografias e dos vídeos, e 

os diálogos entre os amigos da cidade foram de grande valia para construir as 

minhas considerações. Muitas vezes, minhas dúvidas eram esclarecidas com o 

envio de recados e questionamentos ao criador desse orkut ou às pessoas amigas 

da cidade. Na maioria das vezes, essas questões eram respondidas e esclarecidas.  

Passei a operar como um historiador voyeur. Um historiador que olha a vida 

comum pelo buraco da fechadura que as gerações do passado esqueceram aberto. 

Um historiador promíscuo que, sem embargo, invade as fronteiras, pula as cercas 

demarcadoras dos limites de sua ciência e se deixa contaminar pelos novos saberes 

e emoções sentidas por aquelas pessoas que observa. Nesse aspecto, não é 

demais acrescentar que a construção do conhecimento extrapola os livros e as 

formulações teóricas. 

O orkut, quem diria, tornou-se uma importante fonte para mim, algo 

impensável antes, haja vista o preconceito ainda muito presente contra esse tipo de 

ferramenta usada na internet. Isso reforça o fato de que as fontes e as versões que 

elas suscitam nunca são completas e definitivas, mas sempre construídas e 

reconstruídas a cada época, carregando as marcas das temporalidades. “O 

documento histórico é um texto no meio do caminho entre o arbítrio de um 

historiador (e de uma sociedade) e o seu próprio conteúdo”, afirmam Karnal e Tatsch 

(2009, p. 23).   

A experiência de tecer um texto a partir de informações disponíveis num site 

de relacionamentos na internet foi, para mim, não só inovadora, mas, sobretudo, 

desafiadora, em função da carência de práticas semelhantes no tratamento desse 

tipo de fonte na pesquisa historiográfica. Como afirma Meyer, “o historiador precisa 

de imaginação e criatividade; caso contrário, estará vencido antes mesmo de 

começar a cruzada” (2009, p. 33). 

De acordo com Figueiredo (1997), o uso da informática na pesquisa 

historiográfica vem se multiplicando nos últimos anos no Brasil e no exterior, 

principalmente a partir da década de 80 do século passado. Em busca de se adaptar 

às novas tecnologias, muitos historiadores passaram a se agrupar em associações 

nacionais e internacionais, criadas com o objetivo de estudar e promover encontros 

sobre a relação entre computação e história. Em algumas universidades, já existem 
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disciplinas e cursos de pós-graduação dedicados especificamente a treinar 

profissionais em história e computação.  

Se inicialmente a informática serviu basicamente às necessidades da história 

quantitativa, dada a segurança e a agilidade no levantamento das séries e 

elaboração de gráficos, tabelas e estatísticas, hoje, permite muito mais que isso: o 

computador tornou o trabalho de construção e reconstrução do texto histórico muito 

mais ágil que antes, não apenas pela possibilidade de refazermos um parágrafo, por 

exemplo, mas principalmente devido à criação de bancos de dados on line que 

disponibilizam ao pesquisador imagens e documentos digitalizados. Além disso, o 

uso corrente do e-mail e de listas de discussões possibilita trocas constantes de 

bibliografias, remessas de textos e divulgação de conferências.   

Figueiredo, porém, alerta para um debate que se anuncia com o uso do 

computador pela história: 

Diante de sua generalização não é impossivel deixar de fazer uso da 
informática, mas não é possível deixar de se preparar para debater as 
implicações metodológicas de suas aplicações. As opções de programas, 
as hierarquizações temáticas e todo um conjunto de determinações 
seletivas adotadas ao longo da pesquisa dissimulada em programas e 
bases de dados não constituem atos sem implicações teóricas e 
metodológicas. (1997, p. 421)   

Considero de grande perspicácia a ressalva de Figueiredo, uma vez que, se 

por um lado, as redes de computadores nos possibilitam o acesso a um volume 

incomensurável de informações, por meio do acesso direto aos catálogos de 

bibliotecas e milhões de livros e artigos, por outro, essas informações, pelo seu 

volume e efemeridade, limitam a emergência de um conhecimento que Morin 

adjetivou de pertinente.  

São Rafael on line  

Conforme Morin, “o prosaico são as coisas que devemos fazer por obrigação”, 

enquanto que “a qualidade poética vem das coisas feitas com gosto, amor, prazer, 

paixão”. É por isso que, para ele, podemos encontrar poesia nos jogos, nas festas, 

nos carnavais, e em outras ocasiões (2007b, p. 52). Baseado nisso, posso afirmar 

que estudar o orkut de São Rafael é exercitar a união do prosaico com o poético.  
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O Orkut teve início em novembro de 2007, porque eu soube que tinha um 
padre que estava numa missão em São Rafael, de evangelização. Eu vi 
umas fotos de lá e vi umas casas de taipa, e aí eu quis arrecadar alimentos 
durante o mês do Natal, em 2007. Era pra doar nos 60 anos de aniversário 
da cidade. Todo mundo dizia que ia doar, mas só que ninguém doou nada. 
Todo mundo prometeu, até cesta básica, a gente combinou o canto de 
deixar, só que não foi arrumado nada. Eu cheguei na cidade no dia 23 e 
fiquei chateado comigo mesmo, porque eu tentei e não consegui nada.  

Eu vi também que a cidade tinha uma deficiência porque, além da miséria, 
havia a carência de informações da antiga cidade. Eu mesmo não tinha 
informações de nada de lá. A partir desse momento, veio à minha mente, 
mesmo eu chateado, que se eu não posso saciar a fome dessas pessoas, 
eu vou pelo menos tentar matar a saudade que essas pessoas mais velhas 
sentem da cidade antiga. Então, no outro dia, no dia 24 de dezembro, eu já 
comecei a pesquisar e consegui umas informações. Aí em janeiro de 2008, 
eu comecei a falar com um, falar com outro, procurando essas informações.  

No começo foi difícil porque as pessoas não confiavam no meu trabalho, 
não queriam doar fotos de momentos íntimos com a família, ficavam 
receosos, mas a partir do momento que eu fui levando o trabalho a sério, as 
pessoas foram vendo que eu tinha interesse em fazer, comecei também a 
produzir vídeos promovendo a cidade, fiz vídeos nas serras...  aí, aos 
poucos, eu fui adquirindo confiança e hoje meu e-mail é lotado de fotos de 
lá que as pessoas mandam. Tem gente que vai lá em casa deixar. Teve 
uma pessoa que me deu 80 fotos de uma vez. E aí o trabalho se 
estabeleceu.  

Quando se iniciou o trabalho, muita gente se emocionou. O trabalho 
começou a partir da emoção das pessoas. Nem eu esperava que o trabalho 
chegasse a tanto. Eu nunca esperei que fosse tanto. Por exemplo, chegava 
uma pessoa e me dava uma foto, aí outra mandava um e-mail chorando e 
tal. Elas se comoviam com aquilo e se motivavam a mandar foto pra mim, aí 
outras pessoas também, foi uma cadeia. E eu também me motivava mais 
ainda. O mais engraçado é que eu nunca vivi lá na cidade antiga e me 
emocionava a ponto de chorar quando via as fotos. Hoje, praticamente, eu 
conheço a cidade toda, de tanto ver as fotos. Às vezes uma pessoa antiga 
tá falando comigo como se eu tivesse morado lá, diz: “olhe, você se lembra 
daquela casa que ficava na esquina de tal lugar?”, aí eu digo: “ah, sei”, mas 
nunca fui lá. Hoje, eu tenho a cidade antiga mapeada na minha cabeça. Eu 
imagino como se eu tivesse lá. Às vezes, eu entro e a minha imaginação vai 
tão longe que eu já me imagino naquele ambiente.  

Quando as pessoas começaram a mandar aqueles depoimentos se 
emocionando, dizia: “cara, eu nunca pensei em rever essas imagens” e isso 
foi um combustível pra eu continuar a fazer esse trabalho incessantemente, 
pesquisando, buscando fotos. Tinha gente que não queria dar as fotos por 
nada, mas eu convencia aquelas pessoas. Hoje eu não preciso nem buscar, 
as pessoas vão deixar lá em casa.  

Eu criei o orkut como se fosse a própria cidade. Primeiro, porque eu não 
queria promoção pessoal. Precisava fazer uma promoção pra cidade, 
porque não existia. Eu queria uma coisa real, que emocionasse e que 
mostrasse a realidade da cidade como um todo. No início, as pessoas até 
me criticaram porque eu não coloquei foto minha, só coloquei quando as 
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pessoas começaram a me cobrar “quem é você?”, eu passei três meses 
sem mostrar minha cara, porque minha intenção no início não foi me 
promover, foi promover a cidade. Eu vi um monte de deficiência, um turismo 
totalmente desintegrado, uma história totalmente apagada por falta de um 
museu, por falta de tudo. Aí eu resolvi não colocar meu nome, colocar o 
nome da cidade e trabalho como se eu fosse a cidade. Foi até interessante, 
porque eu tornei a cidade uma pessoa.   

Às vezes tem gente que manda um depoimento pra mim, pro meu e-mail, 
manda um depoimento gigantesco, aí no final manda apagar, porque ele se 
emociona ao ponto de não querer compartilhar a sua emoção com outra 
pessoa, mas quer compartilhar comigo, até mesmo não levando à minha 
pessoa, Rodrigo, mas crendo que tá falando com São Rafael. Tem gente 
que manda e diz que tá chorando e tal, “quero anonimato, quero que você 
apague tudo no final, quero que todas as palavras você apague”, essas 
coisas. Aí eu não posto, porque a pessoa pede. Às vezes ele está num 
momento de emoção tão profundo, porque ele vê pessoas que nunca mais 
viu, por exemplo, a primeira namorada. Pessoas que você acha que o 
coração é de rocha, aí manda um depoimento chorando, é impressionante! 
As pessoas começaram a mandar esses depoimentos e muitos mandam 
apagar, porque às vezes ninguém compreende o sentimento dos outros. 
Tem gente que tem vergonha, medo de se expor, e escreve ali, porque é 
mais fácil a pessoa se expressar de frente pro computador do que para 
outra pessoa. Mas tem gente que não tem problema, posta mesmo, diz que 
tá chorando, pessoas que você nem imagina que tivesse esse amor todo 
por São Rafael.  

Quando eu fui a São Rafael depois de um ano de trabalho, as pessoas me 
chamavam pra conversar ou pra conversar com outra pessoa e eu ia. Isso 
foi bom também porque eu ajudei a divulgar uma serra que eu sempre visito 
lá, que é Lájea Formosa, faço vídeo e mostro. Lá, além da beleza dela, tem 
toda uma riqueza da megafauna que existiu. Quando eu fui lá na fazenda, a 
primeira vez, eu não tinha noção de como o meu trabalho estava. Eu fui 
bem recebido, me disseram que estava sendo muito visitado lá depois do 
meu trabalho. Me disseram que toda semana recebem grupos de colégios 
que vão visitar.  

Tem pessoas mais velhas que não tem orkut, mas tem o neto que tem, aí 
essa pessoa vê através do orkut do neto. O ruim é que tem gente que diz 
quem são as pessoas das fotos, mas poucas pessoas falam quem disse, 
por exemplo, foi minha mãe que disse, foi a minha avó. Porque realmente 
foram elas que disseram, porque, por ordem cronológica, não podia ser 
aquela pessoa, porque ela não tem nem idade pra saber quem eram. 
Quando eu chego em São Rafael muita gente diz: “olhe, eu não tenho 
aquele negócio”, não sabe nem dizer o nome, mas viu a foto de um parente. 
É por isso que eu penso que se esse orkut hoje tem mil pessoas com 
acesso direto, indiretamente talvez tenha até umas três mil pessoas, porque 
eu vejo que tem lá entre mil a dois mil acessos por mês, porque tem 
pessoas que acessam através de outras. Acho que durante esse tempo 
todo teve mais de 40 mil acessos, porque um vai passando pro outro. 

Eu já tinha pensado em colocar fotos da fauna e da flora há muito tempo 
atrás, mas eu já estava empolgado com as fotos da cidade antiga, aí eu 
deixei pra depois, quando a gente tivesse mais dificuldade de adquirir essas 
fotos, porque vai chegar ao limite, vai chegar ao total, aí teve um tempo que 
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estavam escassas as fotos, aí eu coloquei essas fotos [da natureza] pras 
pessoas lembrarem, porque tem gente que foi embora, que mora longe, no 
Rio de Janeiro. Teve uma pessoa que disse que eu não me esqueci de 
nada, de uma igreja gigante a um buraco de formiga, tem num recado lá. 
Porque todos os detalhes eu estou tentando colocar reproduzindo a cidade 
como um todo.  

Quando a gente chega em São Rafael vê logo de frente aquela serra que eu 
mais mostro lá, mas você acredita que tem gente que mora em São Rafael 
e diz que nunca viu essa serra? A gente só enxerga o que quer enxergar! 
Como as pessoas não veem um potencial daqueles? Eu sou um motivador. 
Se você chegar lá e disser que essa cidade não tem futuro, se conversar 
comigo dez minutos já passa a ver um ouro lá. Porque na verdade São 
Rafael é uma cidade cheia de riquezas, mas o pessoal não vê as 
potencialidades. Mas eu vejo. As pessoas não veem, é tão normal que 
passa despercebida. Aí eu coloquei as fotos [da natureza] para que o 
pessoal que mora mais distante veja e estimule as lembranças e os 
sentimentos.  

Eu defendo que nunca mais as pessoas subissem na torre da igreja 
submersa. Eu já estou divulgando esse trabalho através do orkut. Teve um 
rapaz que trouxe para mim muitas fotos, mas não me mostrou a última foto, 
com vergonha, porque ele disse pra mim que sabia que eu defendo a 
preservação da torre e na foto ele está em cima dela. Eu falo também pros 
barqueiros que vão pra lá, tem gente que picha, pessoas que tentam 
arrancar um pedaço da parede. Olhe, aquilo ali é o marco da cidade! Agora, 
se criou uma cultura de que se for lá e não subir na torre e pular, não foi lá. 
As pessoas têm essa cultura. O mesmo esforço que eu faço é também pela 
restauração da casa do barão de Serra Branca.     

Minha bandeira é integrar o turismo, tanto na barragem, como o 
arqueológico na Serra Branca. Se existisse um polo organizado, por 
exemplo, o turista ia a São Rafael e ia ver a barragem, visitar o museu e ir a 
Serra Branca. O turista ia passar um bom tempo lá, comprar, gerava renda 
pros jovens. E também conhecer a Lájea Formosa, visitar as piscinas 
naturais, então, de imediato, eram três lugares que eu queria explorar, mas 
explorando e preservando o patrimônio histórico da cidade. Esse projeto só 
ia trazer coisas boas como renda e preservação tanto do meio ambiente, 
como da história.  

Aquela torre é um marco, o único elo de ligação que hoje tá real entre o hoje 
e o ontem. As pessoas, quando chegam lá, sentem aquela energia, 
lembram, começam a falar o que era ali. Começa a vir aquele turbilhão de 
lembranças. Como os jovens não têm essa lembrança, eles vão pra lá e 
querem é brincar, mas os mais velhos ficam lembrando das casas, das 
ruas...  

Meu avô era comerciante na cidade velha, mas quando passou pra cidade 
nova ele acabou com o comércio, porque ele viu que ali não ia gerar a 
mesma renda que havia na antiga cidade, porque faltava a renda que vinha 
da produção de vassoura e de chapéu que era das carnaúbas que tinham 
lá, da xelita que era extraída lá, lá também tinha cinco marmorarias, tinha 
uma economia já organizada, tinha agricultura o ano todo sem precisar de 
irrigação, porque ali era várzea e fazia a plantação. Houve a construção da 
barragem, mas não houve um programa do governo pra incentivar a 
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produção. A maior beneficiada foi Assú. As pessoas de referem à barragem 
de Assú, mas Assú não tem barragem. Pra São Rafael, o único benefício da 
barragem foi o saneamento básico, porque quem chegou em São Rafael 
nova chegou sem perspectiva de vida. Ia fazer o que lá? Era uma cidade 
que nem árvore tinha, você imagine o calor que fazia, porque aquela área 
de caatinga foi totalmente desmatada, não tinha uma árvore sequer. Então, 
hoje também não tem condições de se viver lá e muita gente vai embora. 
Por isso que eu acho que se tivesse o turismo muitos jovens ficariam por lá.   

Como eu queria restaurar a história de São Rafael, aí eu também quis 
restaurar a história política. Por isso é que tem o álbum com as fotos dos 
vereadores e dos ex-prefeitos. Eu quero mostrar a sequência. O álbum não 
está completo porque eu tenho carência de fotos de prefeitos e de 
vereadores antigos.  

O orkut tem feito com que as pessoas tenham se sentido mais rafaelenses. 
Por isso que hoje existem outros orkut parecidos com o meu. Eles tentam 
fazer uma coisa na mesma linha. A cidade está mais informada porque 
existem blogs. Eu fui o primeiro e motivei blogs e outros orkut parecidos. 
Eles têm uma temática diferente da minha, mas o princípio foi o meu. As 
pessoas se sentem mais rafaelenses. Eles sentem um fervor, “agora eu sou 
rafaelense”, se sentem mais valorizados como pessoa. Até porque, quando 
uma pessoa manda uma mensagem para mim, eu dou parabéns para ela, 
porque eles não me dão parabéns? Eu tenho ali uns cinco mil parabéns, se 
eu for somar com recado, com depoimentos, com comentários. E aquele 
trabalho eu digo que não foi feito só por mim, eu apenas fui o organizador 
dos arquivos, que na verdade foi feito por todos os rafaelenses, por todos. 
Quando uma pessoa me dá uma foto, eu dou parabéns pela iniciativa de 
estar colaborando com esse trabalho, com o nosso, porque se fosse eu 
sozinho, acho que não tinha nem cem fotos ali, porque é muito difícil a 
gente chegar numa casa e uma pessoa doar uma foto.  

As pessoas doam as fotos porque mexem com o emocional, porque na 
verdade tudo o que está virtualmente ali era pra ser exposto pras pessoas 
verem sem ter que fazer acesso diretamente no computador, mas chegar 
num centro de educação, num museu, e ver. Às vezes a emoção é tão 
grande que as pessoas querem tocar na foto. É uma coisa que não tem 
nem como explicar. 

Aqui em Natal todo ano tem a festa do rafaelense ausente, aí em 2008 eu 
fui pra festa. Eu fiz um DVD em homenagem e quando eu apresentei foi 
emoção demais, muitas pessoas choraram. Aí eu vi as pessoas falando, 
comentando, e eu vi que era real aquilo ali e isso estimulou mais ainda. 

Veja só, quando eu faço um trabalho, às vezes dá quinze, vinte, 
comentários num dia, enquanto que tem gente que faz um orkut parecido 
com o meu e não tem a mesma receptividade. Tem gente que tem blog e 
diz a mim que fica chateado porque recebe pouquíssimos comentários, e o 
meu tem uns duzentos a quinhentos por mês, dependendo do que eu 
colocar.  

 Mensagens on line também são postadas por Richardson no Orkut 

comentando a experiência, os objetivos e a importância do trabalho que desenvolve 
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junto com os demais rafaelenses, como faz questão de enfatizar. Numa delas, 

lemos:  

Fazer esse trabalho me deixa feliz, por criar esse elo entre o hoje e o ontem 
de nossa sociedade e principalmente por ver a receptividade dos 
rafaelenses. Fico extremamente entusiasmado com o resultado, que só traz 
benefícios à nossa sociedade, e por fazer esse resgate de nossa história. 
Dou um pouco de seu tempo para colaborar e engrandecer cada vez mais 
esse trabalho de suma importância para uma cidade como São Rafael que 
sofreu tanto por ter sido submersa não só fisicamente, mais também por 
terem sido submersos sentimentos e a história de um povo. 

O criador do orkut de São Rafael fala de saudades, emoções, resgate da 

história da cidade. Ao desejar “saciar” a fome de memória que dos seus 

conterrâneos, ele nos convida a mergulhar nas profundezas das lembranças e do 

imaginário da Atlântida potiguar, por meio do instigante exercício de olhar e 

descongelar as imagens imortalizadas pelas lentes de uma câmera fotográfica. 

Considerando-se o caráter de imponderabilidade de qualquer ação, a sua tarefa 

terminou por nos fornecer a possibilidade de fazermos uma reconstrução sensível do 

tempo, uma cartografia das emoções, a partir dessas imagens da velha São Rafael.  

Entretanto, mais uma vez advirto que o conhecimento do passado depende 

das perguntas que fazemos e das fontes que consultamos. Isso significa que jamais 

iremos reconstituir ou resgatar o passado tal ele o foi, como esperam muitos, 

inclusive Richardson Rodrigo. Apenas encontraremos e construiremos respostas a 

partir do nosso lugar social – lembremos as palavras de Certeau (2008) – e dos 

documentos que selecionamos como fontes.  

É pautado nesse raciocínio que passo a refletir sobre as seguintes questões: 

do que têm saudades os rafaelenses que frequentam o orkut de sua cidade? O que 

lhes causa essa felicidade triste, esse desejo de retornar ao passado ou de parar o 

tempo? Como recompõem o enorme quebra-cabeça que é o seu passado? Quais os 

acontecimentos e espaços dignos de serem rememorados? Quais os esquecidos? 

Há uma coincidência entre as narrativas orais com aquelas que emergem a partir 

das leituras das imagens?  

São perguntas que procurarei responder nas páginas seguintes a partir de um 

exame das imagens disponibilizadas no orkut de São Rafael. É digno ressaltar que a 

grande variedade dos temas dos conteúdos ali presentes levou-me a empreender 
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escolhas e classificações, procedimentos que julgo necessários, caso queiramos 

constituir um corpus de análise. Apraz-me ter consciência de que o trabalho do 

historiador não ocorre sem seleções e manipulações dos documentos, a matéria-

prima para a elaboração do seu texto. Logo, as imagens que encontrei on line serão 

consideradas como fragmentos de um determinado momento histórico, através dos 

quais ousamos significar o passado. São, pois, documentos/monumentos na 

perspectiva de Le Goff (2003). 

No espaço virtual de São Rafael há textos escritos, mas predominam as 

imagens organizadas em dois grupos: as fotografias, ordenadas em vários álbuns, e 

os vídeos. A enorme variedade de temas trouxe-me a necessidade de fazer 

recortes. Portanto, por tratarem de assuntos mais relacionados com esta pesquisa, 

darei prioridade às imagens fotográficas. Seus conteúdos serão apresentados 

seguindo a lógica de divisão do tempo feita pela população rafaelense, ou seja, um 

tempo anterior e outro posterior à construção da barragem. Além disso, como pude 

perceber nas leituras dos textos e das imagens presentes no orkut da cidade, há um 

projeto de futuro para São Rafael e este se alicerça em grande parte na preservação 

do seu patrimônio histórico e natural, daí criarmos uma outra parte no texto para 

anunciar um novo tempo, o tempo da cidade desejada. 

Devo acrescentar também que essas imagens, na sua maioria, foram feitas 

por amadores, já num momento em que se popularizavam as câmeras fotográficas e 

as de vídeo. Por causa disso, nem todas as imagens permitem um estudo mais 

pormenorizado do seu conteúdo, nem as intenções de quem as produziu ou as de 

quem as solicitou, aspectos de grande relevo para aqueles que se aventuram no 

estudo das imagens. No entanto, apesar do predomínio do amadorismo na produção 

dessas imagens, encontramos algumas fotos captadas pelas lentes do fotógrafo 

rafaelense Joaquim Campelo Sobrinho, conhecido como Quincas Conrado, o qual 

chegou a se tornar conhecido profissionalmente em Natal, segundo informações 

dadas por um conterrâneo seu ao comentar sobre um dos seus trabalhos.  

Quincas Conrado também teve o seu estúdio fotográfico e, como faziam 

outros profissionais da sua área, distribuía panfletos de divulgação do seu trabalho 

(figura 11). Pode-se supor que, no seu ateliê, eram utilizados todos os recursos 

técnicos, cenários e poses que estivessem ao seu alcance para agradar os seus 



 

clientes, pois estes pretendiam imortalizar

melhor aparência possível

Figura 11: Panfleto de propaganda do fotógrafo Joaquim Campelo Sobrinho

As imagens disponibilizadas no orkut de São Rafael, 

não são espelhos ou duplicações do real. Mesmo que a princípio percebamos 

registro fotográfico ou fílmico 

realidade de forma objetiva, precisamos ter consciência de que, como qualquer outra 

forma de testemunho, as imagens são parciais, em parte ilusórias e ficcionais

Para Borges, a imagem:

Apresenta
Seus discursos sinalizam lógicas diferenciadas de organização do 
pensamento, de organização dos espaços sociais e de medição dos tempos 
culturais. Constituem modos específicos de
modernidade. Por tudo isso, sabe

                                                          
26 É vasta a literatura que trata de uma interpretação das imagens, vendo
manipulações. Por conseguinte, para evitar uma longa digressão sobre essa discussão, indico como 
leitura as obras de BARTHES (1984), DYER (2008), DUBOIS (1993) e 
também a grande contribuição dada por Eugênia Maria Da
Estudo da Complexidade), em 2003, na sua tese de doutorado. Sobre o uso da fotografia e demais 
imagens pelos historiadores, são de grande relevo os trabalhos de BURKE (2004; 2009), BORGES 
(2008), KOSSOY (2001; 2007), 
outros. 

, pois estes pretendiam imortalizar-se, pelas lentes de uma câmera, 

possível. 
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As imagens disponibilizadas no orkut de São Rafael, como quaisquer outras, 

são espelhos ou duplicações do real. Mesmo que a princípio percebamos 

registro fotográfico ou fílmico como uma prova de um fato, uma expressão da 

realidade de forma objetiva, precisamos ter consciência de que, como qualquer outra 

forma de testemunho, as imagens são parciais, em parte ilusórias e ficcionais

a imagem: 

Apresenta-se como uma linguagem que não é nem verdadeira nem falsa. 
Seus discursos sinalizam lógicas diferenciadas de organização do 
pensamento, de organização dos espaços sociais e de medição dos tempos 
culturais. Constituem modos específicos de 
modernidade. Por tudo isso, sabe-se que uma imagem é uma 

                   

É vasta a literatura que trata de uma interpretação das imagens, vendo-as como artef
manipulações. Por conseguinte, para evitar uma longa digressão sobre essa discussão, indico como 

BARTHES (1984), DYER (2008), DUBOIS (1993) e SONTAG (2004). Saliento 
também a grande contribuição dada por Eugênia Maria Dantas, pesquisadora do Grecom (Grupo de 
Estudo da Complexidade), em 2003, na sua tese de doutorado. Sobre o uso da fotografia e demais 
imagens pelos historiadores, são de grande relevo os trabalhos de BURKE (2004; 2009), BORGES 
(2008), KOSSOY (2001; 2007), LIMA e CARVALHO (2009), MAUAD (2008), PAIVA (2006), dentre 
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: Panfleto de propaganda do fotógrafo Joaquim Campelo Sobrinho.  

como quaisquer outras, 

são espelhos ou duplicações do real. Mesmo que a princípio percebamos um 

prova de um fato, uma expressão da 

realidade de forma objetiva, precisamos ter consciência de que, como qualquer outra 

forma de testemunho, as imagens são parciais, em parte ilusórias e ficcionais26. 

se como uma linguagem que não é nem verdadeira nem falsa. 
Seus discursos sinalizam lógicas diferenciadas de organização do 
pensamento, de organização dos espaços sociais e de medição dos tempos 

 articular tradição e 
se que uma imagem é uma 

as como artefatos sujeitos a 
manipulações. Por conseguinte, para evitar uma longa digressão sobre essa discussão, indico como 

SONTAG (2004). Saliento 
ntas, pesquisadora do Grecom (Grupo de 

Estudo da Complexidade), em 2003, na sua tese de doutorado. Sobre o uso da fotografia e demais 
imagens pelos historiadores, são de grande relevo os trabalhos de BURKE (2004; 2009), BORGES 

LIMA e CARVALHO (2009), MAUAD (2008), PAIVA (2006), dentre 
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representação do mundo que varia de acordo com os códigos culturais de 
quem a produz. (2008, p. 80) 

Dada a crescente produção acadêmica no tocante ao uso das imagens na 

construção do conhecimento histórico e na prática dos docentes dessa disciplina, 

darei privilégio aqui às considerações de Peter Burke (2004; 2009), uma vez que 

esse historiador inglês é citado pela maioria dos estudiosos brasileiros nessas 

análises. 

Ao destacar que os historiadores estão cada vez mais cientes da importância 

das fotografias, pinturas, filmes, além de outras imagens, para a reconstrução do 

passado, Burke alerta para os cuidados que devemos ter para não compreendermos 

a fotografia como registro exato do real. Por isso, na obra O historiador como 

colunista (2009, p. 284-286), na qual reúne ensaios seus publicados para a Folha de 

S. Paulo, ele resume alguns pontos que devem ser levados em conta, não só por 

historiadores, mas por qualquer indivíduo que seja tentado a ver as fotografias como 

cópias perfeitas do passado: 

1- Com base na assertiva do fotógrafo norte-americano Lewis Hine (1874-1940), 

de que “as fotografias não podem mentir, mas mentirosos podem fotografar”, 

Burke chama a atenção para a possibilidade de retoques, montagens ou 

outros tipos de manipulação de uma foto27.  

2- Com o intuito de influenciar a opinião pública a respeito de uma guerra, de um 

projeto particular ou social, por exemplo, os fotógrafos podem dar ênfase a 

determinados temas, como mortes, problemas sociais, dentre outros. Logo, as 

imagens não são artefatos inocentes, destituídos de interesses, 

subjetividades, representações.  

3- Os fotógrafos também podem interferir nas cenas que querem registrar 

através de suas lentes. Para dar mais “veracidade” ao seu trabalho, cenários 

podem ser forjados. Há registros de casos em que alguns desses 

profissionais solicitaram a soldados para se fingir de mortos em combates 

para, assim, denunciar os horrores de uma guerra.   

                                                           
27 Vale salientar aqui o uso sempre crescente, na atualidade, do Photoshop, um software editor de 
imagens digitais desenvolvido pela Adobe Systems, uma companhia norte-americana que desenvolve 
programas de computador. 
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4- Como as imagens influenciam o modo como percebemos a realidade, 

fotógrafos, profissionais e amadores, podem se pautar em uma cena 

registrada em outras fotos ou até mesmo em pinturas. Em algumas fotos de 

engenhos em Recife, no século XIX, podemos encontrar semelhanças com 

pinturas de Frans Post, no século XVII. 

Concluindo o seu raciocínio, Burke afirma que “a fim de não sermos iludidos 

pelas fotografias, quer sejam fixas ou móveis, precisamos – como no caso dos 

textos – estar atentos à mensagem e ao remetente, perguntando quem está 

tentando nos dizer o quê e por que motivos” (2009, p. 286).      

As análises de Burke aproximam-se das considerações tecidas por outros 

estudiosos estrangeiros e brasileiros. Também é ponto pacífico nesses estudos a 

concepção de fotografia como uma interrupção do tempo e, portanto, da vida 

(KOSSOY, 2001; 2007). Ela é um instante contínuo, um fragmento congelado da 

cena passada que, como afirma Dantas (2003), descongela-se a partir de uma 

educação pelo olhar.  

Olhar fotografias pode tornar-se uma aprendizagem do pensamento, capaz 
de engendrar um processo de autoformação do sujeito, que denominamos 
aqui de uma educação pelo olhar. Nesses termos, a fotografia é um 
documento que informa, interroga, interfere, comunica e constrói realidades, 
atiçado que é pelo olhar, pelo falar, pelo calar, pelo sentir, pelo ouvir. A 
educação pelo olhar constitui-se um caminho ainda aberto, por fazer. 
Sabemos bem que os sentidos forjados por nós, numa imagem fotográfica, 
engendram uma operação ao mesmo tempo instantânea e a posteriori. Tais 
sentidos recompõem e dão vida ao que já existia na origem e estava 
adormecido. Revelam fragmentos da condição humana, rememoram fatos, 
projetam sonhos, acordam fantasmas e inquietações, acionam analogias e 
projeções psíquicas, subjetivas. Fazer emergir e dar vida a uma história que 
estava silenciada, nisso reside o caráter mobilizante da educação pelo 
olhar. (DANTAS, 2003, p. 16) 

As palavras de Dantas são de grande relevo para compreendermos as 

fotografias e os comentários feitos a respeito delas no orkut de São Rafael. Ali, os 

acontecimentos desaparecidos, mortos, congelados e passados, paradoxalmente, 

aparecem vivos, descongelados pelo olhar e presentes por meio das narrativas 

orais, escritas e visuais. Essas três formas de narrar imbricam-se nessa ferramenta 

virtual.   
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Dyer (2008), ao realizar uma história da fotografia, percebe um instante 

contínuo nesse artefato humano (daí o título de sua obra), haja vista as repetições 

dos temas e os diálogos entre essas imagens. Tal raciocínio vai ao encontro dos 

estudos de Boris Kossoy (2007), quando ressalta o efêmero e o perpétuo como os 

tempos da fotografia. Para esse autor, a fotografia é memória enquanto registro de 

assuntos (personagens, cenários, objetos, fatos) retirados de seu contexto espacial 

e temporal, codificados em forma de imagem. Desde a sua invenção, a fotografia se 

presta, a registrar a experiência humana, a memória individual e coletiva do homem 

e suas realizações.  

A perpetuação da memória é, de forma geral, o denominador comum das 
imagens fotográficas: o espaço recortado, fragmentado, o tempo paralisado; 
uma fatia de vida (re)tirada de seu constante fluir e cristalizada em forma de 
imagem. Uma única fotografia e dois tempos: o tempo da criação, o da 
primeira realidade, instante único da tomada do registro no passado, num 
determinado lugar e época, quando ocorre a gênese da fotografia; e o 
tempo da representação, o da segunda realidade, onde o elo imagético, 
codificado formal e culturalmente, persiste em sua trajetória na longa 
duração. O efêmero e o perpétuo, portanto. (KOSSOY, 2007, p. 133) 

No entanto, Kossoy adverte para o limite do adjetivo perpétuo no tocante à 

fotografia, uma vez que esse registro pode ter a sua trajetória interrompida. Ela pode 

ser destruída ou extraviar-se, sobretudo quando se trata de imagens de homens 

comuns. Portanto, para ele, a fotografia é uma memória finita (2007, p. 133). 

Destinar-se à perpetuação ou à finitude, eis um paradoxo da fotografia. Não 

seria errôneo, pois, sustentarmos que ela também tem uma história, uma trajetória 

de vida, e esta tem relação direta com os tempos da criação e da representação, 

respectivamente, a primeira e a segunda realidade. O tempo da criação é o próprio 

fato, no momento em que ele se produz, contextualizado social e culturalmente, 

portanto, efêmero, preso ao passado. No tempo da representação, os assuntos e os 

fatos permanecem em suspensão, petrificados eternamente, perpétuos se 

conservados (KOSSOY, 2007, p. 134-135). 

À criação e à representação acrescentamos um terceiro aspecto intrínseco da 

fotografia: a manipulação. De acordo com Kossoy (2001, p. 106), a inocência das 

imagens do passado é apenas aparente. Manipulações e interpretações de 

diferentes naturezas ocorrem ao longo de sua vida. Essas 

manipulações/interpretações envolvem inúmeros sujeitos: o fotógrafo, que registra e 
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cria o tema; o cliente ou contratante, que lhe confia a missão de retratar; a casa 

publicadora (se a fotografia foi veiculada), que a utiliza de acordo com determinada 

orientação editorial; os diferentes receptores, que a veem e reagem de forma distinta 

na medida em que tenham ou não algum vínculo com o assunto registrado; em que 

reconheçam ou não aquilo que vêem; ou que encarem com ou sem preconceitos o 

que observam nessas imagens.    

Kossoy, considera que o significado mais profundo da imagem não se 

encontra necessariamente explícito, pois “o significado é imaterial; jamais foi ou virá 

a ser um assunto visível passível de ser retratado fotograficamente” (2001, p. 117). 

Desse modo, esse estudioso da fotografia, com base nos estudos de Erwin 

Panofsky (1892-1968) sobre as artes visuais, utiliza um método para a leitura da 

imagem fotográfica alicerçada na análise iconográfica e na interpretação iconológica. 

A primeira pretende detalhar sistematicamente e inventariar o conteúdo da imagem 

em seus elementos icônicos formativos. Nesse momento, a descrição prevalece e o 

assunto é situado no espaço e no tempo. A segunda, prima pela interpretação, por 

uma incursão em profundidade na cena representada, pois ver, descrever e 

constatar não são suficientes (2001, p. 95-96).    

Embora reconheça o valor do método proposto por Kossoy, fatores como a 

ausência de autoria das fotografias, a possibilidade dessas imagens terem sido 

alteradas na sua cor ou recortadas antes de serem disponibilizadas ao público, e 

ainda a falta de uma datação na grande maioria delas limitam aqui esse tipo de 

análise.  

Topofilia da velha São Rafael28  

No início do século XX, a ampliação do uso das câmeras fotográficas 

portáteis permitiu o registro de paisagens, monumentos históricos, cenas do 

cotidiano. Aos poucos, as fotografias das paisagens urbanas tornaram-se comuns. 

Pretendia-se passar para a posteridade um registro de como a cidade era no 

passado. Muitas vezes, esses registros ocorriam antes de serem empreendidas 

                                                           
28 É importante lembrar que o termo topofilia é usado por Bachelard (2008), ao examinar as imagens 
do espaço feliz, os valores dados aos espaços de posse, aos espaços defendidos contra forças 
adversas, aos espaços amados ou louvados. 
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grandes reformas que alterariam aquele cenário. A intenção era mostrar a evolução 

daquelas cidades rumo ao progresso, com dos grandes feitos das administrações 

públicas.  

Na maioria das pequenas cidades do interior do Brasil, as câmeras 

fotográficas se popularizaram tardiamente devido à dificuldade de acesso à sua 

aquisição e ao alto custo que elas representavam para muitos. Mais tarde, essas 

máquinas, objetos de desejo de muitos, registraram paisagens das cidades, mesmo 

que seus cenários se distinguissem daqueles que testemunharam a Belle Époque de 

São Paulo e Rio de Janeiro, cujos cartões-postais direcionavam o olhar do 

observador para um mundo onde reinavam, à moda europeia, o progresso e a 

civilidade. 

Considerando-se os critérios de estética usados para avaliar as cidades, 

geralmente baseados nos padrões de modernidade europeus, não encontramos um 

grande número de fotografias de paisagens urbanas que almejassem o status de 

cartões-postais da velha São Rafael. Naquele pequeno município do Rio Grande do 

Norte, as fotografias pretendiam mostrar alguns prédios recém-construídos, além de 

espaços impregnados de sentidos pelos seus moradores, como a igreja, as ruas, as 

casas, a praça, os prédios públicos, dentre outros.   

A foto a seguir, registrada no alto da torre da igreja, é um dos poucos casos 

de intenção de se construir um cartão-postal daquela cidade. 

 
Figura 12: Vista panorâmica da velha São Rafael.   
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 Esta foto, feita provavelmente num amanhecer ou num dia feriado, mostra a 

calma de uma cidade pequena e pacata. As portas das casas e prédios do centro da 

velha São Rafael estão fechadas em sua maioria, e pode-se imaginar o silêncio das 

ruas quebrado pela pouca movimentação de pessoas. O pátio só não está 

totalmente vazio devido à presença de uma Kombi e de um caminhão estacionados. 

O estilo arquitetônico é comum às cidades do interior do Nordeste brasileiro há 

algumas décadas: casas de telhados altos, modestas, sem muitos detalhes. As 

residências centrais, maiores e mais confortáveis, e a presença de sobrados29 

marcam a distinção social dos seus proprietários. Ao fundo, avistam-se o rio 

Piranhas e a sua mata ciliar composta por um grande número de carnaúbas, como 

também algumas das várias serras que caracterizam o relevo da região.  

Atestando a forte presença do catolicismo nas origens das cidades brasileiras, 

uma das imagens mais presentes nos álbuns de São Rafael no orkut é a da Igreja 

de Nossa Senhora da Conceição, a santa padroeira, cuja foto mais antiga disponível 

na internet é de 1957 (figura 13). Nesta, em preto e branco, a igreja, construída em 

1952, aparece em grande plano, imponente face ao destaque dado pelo fotógrafo. 

As copas de árvores frondosas e o pequeno casario ao fundo – marcas de um 

crescimento urbano que se expandia malgrado o forte predomínio da população 

rural – não reduzem a centralidade e a importância dada a essa instituição secular, 

legado da colonização portuguesa. A necessidade que sentiram em fotografá-la ao 

longo das décadas, até a sua desaparição pelas águas da barragem, como veremos 

em páginas adiante, não deixa dúvidas quanto ao seu significado para aquela 

população. Passa-se a ideia de que ali não existiam outros credos ou, caso 

houvesse, contava com um número muito restrito de adeptos.  

                                                           
29

 O sobrado é um tipo de edificação com dois ou mais pavimentos e com grande área construída. Na 
época colonial, a construção de sobrados marcou o início da urbanização no Brasil. Eles eram as 
residências urbanas dos grandes senhores de terras e de escravos. Mesmo muito tempo depois, os 
sobrados continuaram a ser edificados como sinônimo de status.  
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Figura 13: Igreja de Nossa Senhora da Conceição (1957). 

Esta foto, guardada durante muito tempo e, supostamente, de pouco acesso 

ao público, ao ser disponibilizada na internet, tem o dom de ressuscitar as 

lembranças dos rafaelenses que viveram na cidade hoje submersa. Os comentários 

deixados junto à imagem da velha igreja são cheios de emoção e expressam 

surpresa e recordações. Alegrias e tristezas mesclam-se, complementam-se. Os 

diálogos e os registros escritos fazem-nos imaginar uma mistura de lágrimas e 

sorriso nas faces daquelas pessoas de faixas etárias e gerações diferentes:  

Nossa velha São Rafael no ano de 1957. Maravilhosa recordação. Pra 
quem ainda não conhece, essa igreja está hoje quase toda submersa. 

Esta foto parte meu coração pelo meio. Eu não era nascido, mas imagino 
como era bom esse tempo. Por isso dou meus parabéns a quem colocou 
estas fotos, porque eu vou ficar só de recordações. 

O mais bonito da história de São Rafael velho, é que quem teve o privilegio 
de ter vivido lá, sempre fala dela com um carinho imenso! E esse carinho 
vem dos pais e dos avós, pelo menos no meu caso, e acho que de mais 
pessoas, e passa para os filhos e netos. Porque mesmo não tendo vivido lá, 
eu vendo estas fotos, fico com saudades! 

 As fotos seguintes (figuras 14 e 15), mais recentes que as três anteriores, têm 

também a igreja como elemento central, embora deixem mostrar o casario das ruas 

próximas a ela. Exceto os sobrados, as casas têm fachadas com características 

semelhantes, distinguindo-se umas das outras, principalmente pelas cores e 

detalhes em branco em torno das portas e janelas, adornos muito comuns nesse 



 

estilo arquitetônico. Elas são também acompanhadas de testemunhos dos que 

viveram à época.  

 
Figuras 14 e 15: Igreja de N. Senhora da Conceição (vis

Nesta época eu era feliz e não sabia. Por trás da igreja era a mercearia de 
papai.

Meu Deus, tanta saudade! minha casinha era essa meia desbotada de azul. 

Fiquei
infância. 

Uma imensa saudade... às vezes insuportável...

Esse orkut foi feito pra fazer rafaelenses chorar, rir, recordar, reviver 
momentos.

 Numa outra fotografia, a calçada alta da velha 

recordações. Um rafaelense lembra

quem não sabe, vira é um jogo c

uma ou mais moedas em cima uma das outras, e quem desvirar mais é quem sa

ganhando mais”. Dois outros conterrâneos informam que havia um “campinho de 

futebol” próximo à igreja, onde se divertiam em horas vagas.

Há uma grande quantidade de fotografias de ruas da antiga São Rafael e de 

suas casas, fato que me forçou a selecioná

critérios o conteúdo central da imagem 

recordações – e o diálogo que elas suscitaram entre os rafaelenses, aspecto 

essencial para percebermos a construção da memória coletiva da 

imagens permitem emergir não apenas uma cartografia do espaço urbano, mas da 

estilo arquitetônico. Elas são também acompanhadas de testemunhos dos que 

 

: Igreja de N. Senhora da Conceição (visões lateral

esta época eu era feliz e não sabia. Por trás da igreja era a mercearia de 
papai. 

eu Deus, tanta saudade! minha casinha era essa meia desbotada de azul. 

iquei muito emocionado ao ver esta foto, pois marca muito a minha 
infância.  

ma imensa saudade... às vezes insuportável... 

Esse orkut foi feito pra fazer rafaelenses chorar, rir, recordar, reviver 
momentos. 

Numa outra fotografia, a calçada alta da velha igreja também traz 

m rafaelense lembra: “eu joguei muito de ‘vira’ aí nessa calçada

vira é um jogo com moedas onde os jogadores colocam cada um, 

uma ou mais moedas em cima uma das outras, e quem desvirar mais é quem sa

Dois outros conterrâneos informam que havia um “campinho de 

futebol” próximo à igreja, onde se divertiam em horas vagas.   

Há uma grande quantidade de fotografias de ruas da antiga São Rafael e de 

suas casas, fato que me forçou a selecioná-las. Para isso, foram usados como 

critérios o conteúdo central da imagem – um componente essencial para provocar as 

e o diálogo que elas suscitaram entre os rafaelenses, aspecto 

essencial para percebermos a construção da memória coletiva da 

imagens permitem emergir não apenas uma cartografia do espaço urbano, mas da 
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estilo arquitetônico. Elas são também acompanhadas de testemunhos dos que 

 

lateral e frontal). 

esta época eu era feliz e não sabia. Por trás da igreja era a mercearia de 

eu Deus, tanta saudade! minha casinha era essa meia desbotada de azul.  

muito emocionado ao ver esta foto, pois marca muito a minha 

Esse orkut foi feito pra fazer rafaelenses chorar, rir, recordar, reviver 

igreja também traz 

aí nessa calçada. Para 

moedas onde os jogadores colocam cada um, 

uma ou mais moedas em cima uma das outras, e quem desvirar mais é quem sai 

Dois outros conterrâneos informam que havia um “campinho de 

Há uma grande quantidade de fotografias de ruas da antiga São Rafael e de 

foram usados como 

um componente essencial para provocar as 

e o diálogo que elas suscitaram entre os rafaelenses, aspecto 

essencial para percebermos a construção da memória coletiva da cidade. Essas 

imagens permitem emergir não apenas uma cartografia do espaço urbano, mas da 



 

sua utilização e do sentido que é dado a ele, ou a sua 

Bachelard (2008).  

Figura 16: Rua do centro da velha São Rafael.
 

Figura 18: Casa da velha São Rafael.

 Como em muitas outras fotos da paisagem urbana de São Rafael antiga, a 

presença humana nas imagens acima é quase imperceptível. Podem

duas conjecturas para isso: a primeira é que, possivelmente, o objetivo do fotógrafo 

tenha sido dar ênfase à

escolheu um dia e horário apropriados para fazer o seu registro. Outra hipótese é 

que essas fotos podem ter sido feitas na época em que a população da velha São 

Rafael já estava sendo alocada para a cid

pessoas presentes nas ruas e praças. 

A figura 16 apresenta uma fileira de casas do centro da antiga cidade, 

merecendo destaque para dois sobrados. No 

imagem, encontramos a pergunta: “

sua utilização e do sentido que é dado a ele, ou a sua topofilia

 
entro da velha São Rafael. Figura 17: Rua da velha São Rafael

 
: Casa da velha São Rafael. Figura 19: Praça e estação 

São Rafael.  

Como em muitas outras fotos da paisagem urbana de São Rafael antiga, a 

presença humana nas imagens acima é quase imperceptível. Podem

duas conjecturas para isso: a primeira é que, possivelmente, o objetivo do fotógrafo 

tenha sido dar ênfase à paisagem com pouco ou nenhum transeunte e, por isso, 

escolheu um dia e horário apropriados para fazer o seu registro. Outra hipótese é 

que essas fotos podem ter sido feitas na época em que a população da velha São 

Rafael já estava sendo alocada para a cidade nova, daí o reduzido número de 

pessoas presentes nas ruas e praças.  

apresenta uma fileira de casas do centro da antiga cidade, 

merecendo destaque para dois sobrados. No orkut de São Rafael, abaixo dessa 

encontramos a pergunta: “Gostei muito desses dois 1º andar, de quem 
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topofilia, na expressão de 

 
da velha São Rafael. 

 
: Praça e estação ferroviária da velha 

Como em muitas outras fotos da paisagem urbana de São Rafael antiga, a 

presença humana nas imagens acima é quase imperceptível. Podem-se considerar 

duas conjecturas para isso: a primeira é que, possivelmente, o objetivo do fotógrafo 

paisagem com pouco ou nenhum transeunte e, por isso, 

escolheu um dia e horário apropriados para fazer o seu registro. Outra hipótese é 

que essas fotos podem ter sido feitas na época em que a população da velha São 

ade nova, daí o reduzido número de 

apresenta uma fileira de casas do centro da antiga cidade, 

São Rafael, abaixo dessa 

Gostei muito desses dois 1º andar, de quem 
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eram?” A indagação não é apenas respondida como também há informações de que 

o prédio em frente aos sobrados era o mercado público, que na casa da esquina 

funcionava um café, que naquela rua também havia um hotel, uma boate, um bar e a 

antiga sede do Sindicato de Trabalhadores Rurais.  

O esquadrinhamento dos espaços continua na figura 17, a qual é também 

acompanhada de uma pergunta: “De quem são essas casas?”. Ao respondê-la, 

podemos perceber a reciprocidade entre esses rafaelenses, ao salientar 

determinados detalhes que lhes são caros, permitindo que as suas memórias 

individuais contribuam na reconstrução de um memória coletiva da velha cidade.  

Acho que vindo da esquerda para a direita, a segunda casa era de seu 
Donzinho, pai de Iran, e passando as duas, que não sei de quem eram, 
alguém me ajude, esse terreno era onde funcionava a palhoça de Caifó com 
um famoso banho de bica aos domingos e logo adiante era a casa de 
Terezinha Medeiros. Espero ter acertado.       

Esta casa que está isolada, se não me engano, era a antiga cadeia.  

1ª - casa de Joaquim, 2ª - castelo de Manuel de Firme, 3ª - casa de titica, 4ª 
- casa de Nair, 5ª - casa de Dodinho. 

A primeira da direita era de Joaquim de Terto, e na outra esquina era de Ivo. 

Nessa casa da direita, minha avó já morou nela, e onde está esse 
caminhão, era a entrada da barraca do saudoso Caifó, era o “point” nos 
finais de semana e tinha uma bica de banho, tenho boas lembranças dessa 
época. 
 
São impressionantes esses registros. Precisa ser da nossa geração para 
saber o quanto elas passam emoções. Um grande abraço a todos 
conterrâneos! 

Alguns detalhes não podem passar despercebidos na figura 17: além da 

proximidade do rio às casas, podemos ver destelhamentos e demolições. Pode-se 

supor que essa fotografia trata-se de um registro de São Rafael no período em que a 

cidade começava a ser desocupada em face da subida das águas da barragem, pois 

como vimos no capítulo anterior, muitos prédios foram demolidos para que o seu 

material fosse reutilizado em reformas nas casas que a população recebia na nova 

cidade. 

A figura 18 apresenta uma casa modesta, de esquina, com detalhes brancos 

e um rodapé vermelho. Em sua fachada, além do número 114 e da placa com o 

nome da rua, há um detalhe em especial: ali encontra-se escrita, em letras garrafais 

e com tinta branca, a sigla DNOCS. Essas cinco letras selavam o destino daquela 
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casa e dos seus proprietários, que provavelmente já tinham se mudado para a nova 

cidade ou para outra. É possível que essa fotografia tenha sido feita com a intenção 

de imortalizar um lugar impregnado de afetos, um espaço que guardava as marcas 

de um passado. Com a barragem, o fotógrafo, profissional ou não, perdia o seu 

“ponto de referência no mundo”, o “primeiro universo”, o espaço que durante muito 

tempo foi um “signo de habitação e proteção”, como diz Bachelard (2008, p. 24).  

As considerações tecidas por Bachelard, em A poética do espaço, servem 

para ilustrar a relação de intimidade do homem com a sua casa, mais 

especificamente com a sua separação da sua “concha inicial”:  

Mesmo quando eles estão para sempre riscados do presente, doravante 
estranhos a todas as promessas de futuro, mesmo quando não se tem 
promessas de futuro, mesmo quando não se tem mais o sótão, mesmo 
quando se perdeu a mansarda, ficará para sempre o fato de que se amou 
um sótão, de que se viveu numa mansarda. A eles voltamos nos sonhos 
noturnos. Esses redutos têm valor de concha. (2008, p. 29)  

Pode-se conjecturar também que o fotógrafo usou uma casa com a sigla 

DNOCS em sua parede para denunciar a revolta que sentia, naquele momento, 

contra esse órgão público. Mesmo que aquele cenário tenha sido afogado pelas 

águas da barragem, ele permanece vivo, eternizado no papel e, hoje, na tela de um 

computador, juntamente com as emoções de quem fez o registro.  

 A figura 19 é da praça Governador Dix-Sept Rosado. Como em qualquer 

cidade, ali era um espaço de sociabilidades. As praças, naquela época mais do que 

hoje, funcionavam como um centro de atração de pessoas para passeios, diversões, 

conversas e estabelecimento de laços afetivos. Isso fica patente nos comentários 

que encontramos abaixo da imagem:  

Olha a difusora! quem não lembra do concurso da mais bela voz, ou melhor, 
do vencedor Valdo de Cocola cantando Gita do grande Raul Seixas?  

Nesta praça, a gente namorava, e olhe que eu conheço gente que o 
casamento nasceu neste local e ainda vivem felizes para sempre... 

Muitas saudades! andei muito de bicicleta na praça. Tinha muito orgulho da 
minha cidade que não volta mais. Só lembranças. 

Segundo informações presentes junto à foto da praça, ali próximo encontrava-

se a casa do motor que gerava energia elétrica para a população até as 22 horas. A 
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difusora, citada por um dos rafaelenses, era um alto-falante muito usado nas 

pequenas cidades numa época em que o rádio era objeto de luxo e a televisão ainda 

era rara. Através desse aparelho, a população ouvia músicas e ficava informada 

quanto às notícias em geral, os eventos importantes e as festas.  

A lembrança da praça sempre surge nos discursos dos rafaelenses que 

viveram na antiga cidade. Em conversas informais que tive com alguns deles, a 

importância dada a esse espaço de sociabilidade foi visível ao recordarem com 

tristeza que na nova São Rafael não havia uma praça e os mais jovens tinham que 

improvisar seus encontros nas calçadas das casas ou em frente a prédios 

localizados no centro da cidade, como a prefeitura.    

Pode-se perceber, na maior parte das fotos que mostram a paisagem urbana 

da antiga São Rafael, uma preocupação das pessoas que ali viveram em 

pormenorizar os espaços, distinguindo-os, identificando-os, citando os seus antigos 

proprietários e se referindo às atividades que realizavam naqueles locais, nas 

formas de trabalho ou lazer. Tal comportamento pode ser explicado com base nas 

considerações feitas por Bachelard (2008) com relação à topoanálise, o estudo 

psicológico sistemático dos locais de nossa vida íntima. Para esse autor, “o espaço 

é tudo, pois o tempo já não anima a memória” (2008, p. 29). A memória não registra 

a duração concreta.  

Não podemos reviver as durações abolidas. Só podemos pensá-las, pensá-
las na linha de um tempo abstrato privado de qualquer espessura. É pelo 
espaço, é no espaço que encontramos os belos fósseis de duração 
concretizados por longas permanências. O inconsciente permanece nos 
locais. As lembranças são imóveis, tanto mais sólidas quanto mais bem 
espacializadas. (...) Mais urgente que a determinação das datas é, para o 
conhecimento da intimidade, a localização dos espaços da nossa 
intimidade. (Idem, p. 28-29) 

As imagens têm o poder de ressuscitar os lugares físicos de suas vidas 

íntimas através das lembranças. Aquelas pessoas revivem os espaços da terra natal 

como se estes estivessem inscritos neles, nos seus interiores, nos seus íntimos. É 

como se as suas infâncias e juventudes ganhassem vidas naquelas ruas, casas, 

praças e prédios utilizados individual e coletivamente para os mais diversos fins.  

Outros espaços da antiga cidade são lembrados como expressão do cotidiano 

e de suas trajetórias existenciais. A fotografia da maternidade (figura 20) estimula 



 

alguns rafaelenses a comentar que nasceram ali ou que naquele prédio tiveram seus 

filhos. Outros se lembram da estação ferroviária (

funcionou a delegacia – 

e de reencontros.  

Figura 20: Maternidade N. Senhora 
(antiga São Rafael). 

Figura 22: Casa comercial (antiga São Rafael

 Não há como se esquecer do antigo comércio e das casas comerciais do 

Chico Vicente – posto de gasolina, loja de tecidos e padaria (

mostra uma rua do centro da cidade antiga e é acompanhada de uma pergunta: 

“Gostaria de saber de 

sentimentos de verem essas fotos?”

deixam clara a relação entre aquelas imagens e a sua memória individual que se 

constrói coletivamente nesse instante: 

ns rafaelenses a comentar que nasceram ali ou que naquele prédio tiveram seus 

filhos. Outros se lembram da estação ferroviária (figura 21

 e da passagem do trem, geralmente um momento de alegria 

. Senhora da Conceição Figura 21: Estação ferroviária 
Rafael). 

 
antiga São Rafael). Figura 23: Centro comercial 

Não há como se esquecer do antigo comércio e das casas comerciais do 

posto de gasolina, loja de tecidos e padaria (figura 2

mostra uma rua do centro da cidade antiga e é acompanhada de uma pergunta: 

Gostaria de saber de vocês rafaelenses que viveram nessa cidade, quais os 

sentimentos de verem essas fotos?”. Face a essa indagação, os comentários 

deixam clara a relação entre aquelas imagens e a sua memória individual que se 

constrói coletivamente nesse instante:  
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Sinto muitas saudades, pois passei várias vezes para ir ao colégio. 

Ai que saudades dessa rua! É bom demais ver essas fotos, me traz 
lembranças de tudo que passei na minha saudosa São Rafael... adorava 
subir essa ladeira! 

Vou te responder o que sinto quando vejo essas fotos de São Rafael antigo. 
Eu morava nessa rua. Onde está a plaquinha amarela era o hotel dos meus 
pais, onde eu morava. Não é fácil saber que a cidade que nasci está 
debaixo d’água. Sei que foi necessário, pois é para melhorar a vida dos 
meus conterrâneos, mas me dói imensamente, pois lembro de momentos 
de minha infância que tenho vontade de retornar e sei que não voltarão 
mais. Choro de vontade de estar nesta cidade, principalmente nesta época, 
meu corpo dói de tristeza por saber que para mim só sobrou a saudade, o 
amor, o desejo de poder ver minha velha cidade que tanto amo, mesmo 
debaixo de água. Vocês não têm noção do que é isto. 

Gostaria muito que tivessem projetado a nova São Rafael do mesmo 
modelo da antiga, talvez assim eu me sentisse melhor, com menos dor. 

Os relatos dos rafaelenses emocionam pela forte expressividade das suas 

palavras, de uma poética nascida a partir das adversidades sofridas, cujos traumas 

parecem não terem ainda sido superados. Enquanto isso, rimam amor e dor, choram 

as perdas, lutam em vão por uma volta ao passado. Pequenos prazeres gustativos e 

olfativos são lembrados, ressaltados. É por isso que, para Kossoy (2007, p. 146), a 

invenção da fotografia é a invenção da máquina do tempo – a câmera fotográfica –, 

pois as imagens que ela produz permitem-nos viajar no tempo através de nossas 

lembranças, de nossa imaginação, sempre em direção a cenários e situações 

vividas.       

Também o antigo e o novo mercado público foram registrados pelas câmeras 

fotográficas conforme vemos nas figuras 24 e 25 na página seguinte. No interior 

desses prédios e nas áreas externas próximas, realizavam-se as relações 

comerciais, sobretudo nas segundas-feiras, dia das grandes feiras do feijão e dos 

artesanatos de palha de carnaúba que não se apagaram da memória dos 

rafaelenses. Após a construção de um novo mercado, o antigo passou a 

desempenhar a função de clube, pois era nele que se realizavam as festas em 

alguns fins de semana, as matinês e principalmente os bailes de carnaval, daí 

porque passou a ser chamado de Mercaclube pelos moradores da velha São Rafael. 

O movimento no mercado e as feiras são flagrantes da vida cotidiana na velha 

cidade, congelados pelas lentes de um fotógrafo. Essas fotos operaram um corte no 

fluxo contínuo da realidade da antiga São Rafael, cujas práticas sociais tornam-se 

vistas e conhecidas ou imaginadas.  



 

Figura 24: Antigo mercado público da velha São 
Rafael (Mercaclube). 

 

 
Figura 26: Feira na velha 
(vendedores de redes). 

Figura 28

 

: Antigo mercado público da velha São Figura 25: Novo mercado público da velha São 
Rafael.  

 

: Feira na velha São Rafael 
 
Figura 27: Feira na velha São Rafael 
(vendedores de tecidos). 

Figura 28: Feira na velha São Rafael (vendedores de roupas).
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: Novo mercado público da velha São 

 

: Feira na velha São Rafael 
 

 
: Feira na velha São Rafael (vendedores de roupas). 
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As feiras que ocorriam na velha cidade são sempre lembradas nos relatos 

orais dos rafaelenses, independente das faixas etárias. Os jovens entrevistados, 

nascidos na nova São Rafael, contam detalhes das feiras que conheceram por meio 

das conversas com os pais e avós. Eles “lembram” de como eram grandes aqueles 

encontros semanais reunindo comerciantes da região e que, geralmente, “entravam 

pela noite” e “eram o acontecimento!”. Um deles afirma que “na cidade velha, na 

segunda-feira não havia aula. As aulas eram de terça a sábado. A feira parava a 

cidade, o povo se reunia, botava os assuntos em dia.”  

Dadas as conversas que têm com os mais velhos, eles reproduzem uma 

concepção dos “tempos bons” da velha cidade em que os seus pais e avós viveram. 

Consideram que lá eles foram mais felizes. Uma jovem entende que havia mais 

solidariedade entre as pessoas, pois “minha mãe diz que lá era bom de viver porque 

as pessoas eram bem mais próximas dos outros, todo dia sentavam-se na calçada 

pra conversar, os filhos do vizinho vinham comer lá na esteira, tudo junto, diz que 

eram momentos bons que passaram na vida...” Lá viviam bem, segundo eles, pois 

havia melhores condições econômicas: “lá tinha gente muito bem de vida e com a 

transição [para a nova São Rafael] o padrão de vida baixou bastante”, diz um jovem.  

Portanto, face à importância dessas feiras para essas pessoas, interessadas 

em perpetuá-las na memória e na saudade de um “tempo bom”, não é de se 

estranhar que elas também sejam recordadas por meio das narrativas expressas 

pelas imagens disponibilizadas na internet. Os vendedores de redes e de tecidos, os 

compradores e transeuntes foram surpreendidos e imortalizados pelas lentes das 

câmeras. Alguns dos presentes posam, outros disfarçam um sorriso inibido. 

Nos discursos dos rafaelenses que viveram na sua antiga cidade, há uma 

ênfase no tocante às vendas do feijão e dos artesanatos de palha de carnaúba, 

conforme vimos no capítulo anterior. Essas informações apareceram também nas 

falas com jovens da nova cidade. No entanto, como seria lógico supor, nessas feiras 

não se comercializavam apenas esses produtos agrícolas e artesanais. As três 

últimas fotografias dão mais informações sobre essas feiras ao destacar outros 

produtos vendidos naquelas ocasiões (roupas, tecidos e redes) e que estão fora 

dessas narrativas orais.  

Como todo discurso revela o lugar social e as intenções do seu emissor, 

podemos considerar que os relatos dos mais velhos expressam o desejo de uma 
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população com fortes raízes rurais em apresentar os “tempos bons”, marcados pela 

fertilidade das terras ribeirinhas da sua antiga cidade e que foram a termo pela 

construção da barragem.  

É quase desnecessário afirmar que as feiras se constituíram em um 

importante fator para o dinamismo econômico e cultural de uma região. Muitas vezes 

elas chegaram a dar origem a núcleos populacionais que se transformariam, mais 

tarde, em cidades, como ocorreu no sertão nordestino e em outras partes do Brasil e 

do mundo. Nas feiras não se realizavam apenas trocas comerciais. Elas se 

configuravam também em oportunidades para contatos com indivíduos de cidades 

circunvizinhas, trocas de experiências, estabelecimentos de vínculos. Para muitas 

pessoas, sobretudo as que viviam na zona rural, ir à feira era sempre uma diversão, 

uma oportunidade de conhecer coisas novas, de reencontrar os parentes, de assistir 

aos violeiros e repentistas, de ouvir os versos dos cordelistas. Para as moças 

casadoiras, nas feiras também era possível encontrar um pretendente.  

As feiras ainda delimitavam espaços, atribuíam significado ao tempo e 

reforçavam as segregações sociais. Ouvi de uma jovem que, segundo lhes contam 

os mais velhos que viveram na antiga São Rafael, “à noite pra feira só quem ia era 

mulher da vida. Depois das 6 horas [18], dona de casa que se respeitasse não ia pra 

feira, porque as mulheres da vida iam pra lá”. Podemos supor que era a hora das 

“moças de família” recolherem-se às suas casas, pois iniciava-se um horário 

geralmente frequentado pelas “mulheres da vida”, pelos bêbados e pelos homens à 

caça de aventuras.     

Como toda fotografia é também uma narrativa social, as fotos das paisagens 

urbanas e os comentários deixados junto a elas permitem-nos construir uma 

representação sobre a vida cotidiana na antiga São Rafael. Um grande número de 

imagens postadas no orkut indicia outros momentos de sociabilidades como 

diversões, festas e comemorações. Através dessas fotos pode-se conhecer mais 

sobre a versão que aquelas pessoas querem dar a si próprias e às novas gerações, 

quanto ao cotidiano e à cultura na velha cidade.  
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Festas, comemorações e outros eventos na antiga São Rafael  

As festas de padroeiros são ainda hoje eventos importantes nos calendários 

de praticamente todas as cidades brasileiras, em função da forte influência do 

catolicismo na nossa colonização e ao uso da fé, pela Igreja, como forma de 

disciplinamento e coesão social. Procissões, promessas e uso de ex-votos foram 

práticas aceitas e estimuladas por essa instituição no Brasil. 

Os festejos sagrados, permeados por seus elementos profanos, revelam o 

movimento alegre das ruas, nas quais os moradores da cidade apresentam-se com 

as suas vestimentas especialmente preparadas para aquela ocasião. Vive-se o 

desejo de estar “na moda” de acordo com os padrões estéticos das revistas e das 

telenovelas. A festa aparece também como o momento de exposição das distinções 

sociais, reveladas em símbolos de riqueza e elegância, como também em uma 

divisão dos espaços reservados a determinadas categorias sociais.  

Em São Rafael, certamente não era diferente no dia 8 de dezembro. Uma 

data das mais esperadas pelos seus moradores, nesse dia festeja-se Nossa 

Senhora da Conceição, padroeira da cidade. O realce dado às imagens da igreja 

matriz, apresentadas em páginas anteriores, revela a importância que deviam 

adquirir esses momentos festivos.  

A festa de Nossa Senhora da Conceição era marcada por uma diversidade de 

festejos. Dividindo a atenção da população, encontravam-se momentos de forte 

religiosidade, marcados pelas novenas, procissões e pagamento de promessas, e 

situações que não pertencem ao sagrado, mas que surgiam em função dele, como 

as quermesses, as festas de barracas, as festas particulares e os bailes no 

Mercaclube (o antigo mercado público transformado em clube).     

No período da festa, principalmente o dia 8 de dezembro, católicos de cidades 

circunvizinhas e da zona rural visitavam a velha São Rafael para fazer culto à sua 

padroeira. Rafaelenses que havia migrado para outras cidades aguardavam o mês 

de dezembro para voltar à sua terra e assistir as novenas que antecediam a 

procissão que encerraria a festa.  

As fotografias disponíveis nos álbuns da antiga e da nova São Rafael 

demonstram a importância de dois momentos solenes: a coroação da santa e a 



 

procissão de encerramento. No primeiro, uma criança paramentada de anjo põe a 

coroa sobre a cabeça da padroeira, uma cerimônia muito com

cidades nesse tipo de festa e que revela as distinções sociais e os valores da 

sociedade. (Figuras 29 e 30

Figura 29: “Anjinhos” na festa de N. Senhora da 
Conceição na antiga São Rafael (sem data)

A procissão é a segunda e mais importante solenidade 

(figura 31). Nela, a santa é conduzida pelas ruas da cidade, em seu andor adornado 

com flores. Respeitosos, os fiéis seguem a sua padroeira até a igreja, momento em 

que rezam o terço e cantam os benditos. À 

usam mantilhas, um véu 

durante as missas e demais solenidades religiosas católicas. 

Figura 31: Procissão de N. Senhora d

procissão de encerramento. No primeiro, uma criança paramentada de anjo põe a 

coroa sobre a cabeça da padroeira, uma cerimônia muito comum também em outras 

cidades nesse tipo de festa e que revela as distinções sociais e os valores da 

e 30)      

 
: “Anjinhos” na festa de N. Senhora da 

Conceição na antiga São Rafael (sem data). 
Figura 30: Coroação de N. 
Conceição (2008).  

A procissão é a segunda e mais importante solenidade da festa da padroeira 

). Nela, a santa é conduzida pelas ruas da cidade, em seu andor adornado 

com flores. Respeitosos, os fiéis seguem a sua padroeira até a igreja, momento em 

que rezam o terço e cantam os benditos. À esquerda, em fila, algumas mulheres 

usam mantilhas, um véu de seda ou renda que cobria a cabeça e os seus ombros 

durante as missas e demais solenidades religiosas católicas.  

: Procissão de N. Senhora da Conceição na velha São Rafael.
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As festas juninas, homenagens a Santo Ant

foram apresentadas nas fotos através das populares quadrilhas escolares, 

casamentos matutos e desfiles de carroças puxadas por animais. Nos registros 

fotográficos desses momentos festivos

como um indivíduo tosco é realçado 

roupas em desalinho e “fora de moda” que os jovens vestem para festejar o 

chamado “São João na roça”. Num exercício de comparação, saltam aos olhos as

diferenças existentes entre essa festa naquela época e as chamadas “quadrilhas 

estilizadas” que caracterizam os festejos juninos na atualidade, o que denota o 

caráter de dinamicidade que tem o mundo da cultura.     

 

 

 

 

Figura 32: Festa junina (casamento matuto 
velha São Rafael). 

 

  A vaquejada era também outra festa muito esperada em São Rafael, como 

ainda o é em grande parte das cidades nordestinas, principalmente as localizadas 

As festas juninas, homenagens a Santo Antônio, São João e São Pedro, 

foram apresentadas nas fotos através das populares quadrilhas escolares, 

casamentos matutos e desfiles de carroças puxadas por animais. Nos registros 

fotográficos desses momentos festivos (figuras 32 a 34), o estereótipo do “matuto” 

como um indivíduo tosco é realçado por meio da rusticidade e dos exageros das 

roupas em desalinho e “fora de moda” que os jovens vestem para festejar o 

chamado “São João na roça”. Num exercício de comparação, saltam aos olhos as

diferenças existentes entre essa festa naquela época e as chamadas “quadrilhas 

estilizadas” que caracterizam os festejos juninos na atualidade, o que denota o 

caráter de dinamicidade que tem o mundo da cultura.      

 

(casamento matuto – 

Figura 33: Festa junina (quadrilha 
Rafael). 

Figura 34: Festa junina (desfile de carroças 
velha São Rafael). 

era também outra festa muito esperada em São Rafael, como 

ainda o é em grande parte das cidades nordestinas, principalmente as localizadas 
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no sertão, a região destina

por determinação da Coroa port

Em São Rafael, os discursos saudosistas insistem em comparar as 

vaquejadas que ocorriam na velha cidade com as de hoje. Ouvi de alguns 

rafaelenses jovens que, mesmo não tendo vivido na antiga cidade

Rafael tinha uma das maiores 

Algumas fotografias registraram essa festa tradicional na velha São Rafael 

(figuras 35 e 36). Elas mostram a sequê

primeira, dois desses homens posam para a câmera montados e

Ansiosos para a demonstração de força e coragem, qualidades necessárias ao seu 

trabalho diário, eles aguardam na porta do corredor por onde o boi sairá correndo e 

será alcançado pela cauda e jogado ao chão, conforme vemos na foto seguinte. 

Figuras 35 e 36

Soares30 (2002), ao tecer suas observações sobre a vaquejada, considera 

que a chamada “festa do vaqueiro” remonta à 

vaqueiro no qual reunia o gado criado livremente nos pastos, separava

para seus donos. Como as opções de diversão eram poucas, logo as 

tornavam-se momentos de confraternização e de festas

violeiros, sanfoneiros e repentistas. Foi assim que a lida diária com o gado tornou

                                                          
30 Eugênio Pereira Soares, em sua dissertação de mestrado intitulada 
neologismo criado por Guimarães Rosa, num exercício de imaginação e criatividade, incorporou a 
fala do boi. No seu texto, é o boi que narra a relação de sua espécie com o homem e relata os 
sofrimentos que lhe são impostos nas vaquejadas, hoje r

no sertão, a região destinada à criação de gado, a partir de inícios do

por determinação da Coroa portuguesa.  

Em São Rafael, os discursos saudosistas insistem em comparar as 

vaquejadas que ocorriam na velha cidade com as de hoje. Ouvi de alguns 

rafaelenses jovens que, mesmo não tendo vivido na antiga cidade

uma das maiores vaquejadas da região e hoje não tem mais”

Algumas fotografias registraram essa festa tradicional na velha São Rafael 

). Elas mostram a sequência da performance dos vaqueiros. Na 

primeira, dois desses homens posam para a câmera montados e

Ansiosos para a demonstração de força e coragem, qualidades necessárias ao seu 

trabalho diário, eles aguardam na porta do corredor por onde o boi sairá correndo e 

será alcançado pela cauda e jogado ao chão, conforme vemos na foto seguinte. 

Figuras 35 e 36: Vaquejada na velha São Rafael. 

(2002), ao tecer suas observações sobre a vaquejada, considera 

que a chamada “festa do vaqueiro” remonta à apartação, um dos trabalho

no qual reunia o gado criado livremente nos pastos, separava

para seus donos. Como as opções de diversão eram poucas, logo as 

se momentos de confraternização e de festas, nos quais

repentistas. Foi assim que a lida diária com o gado tornou

                   

Eugênio Pereira Soares, em sua dissertação de mestrado intitulada Tautophtongo
neologismo criado por Guimarães Rosa, num exercício de imaginação e criatividade, incorporou a 
fala do boi. No seu texto, é o boi que narra a relação de sua espécie com o homem e relata os 
sofrimentos que lhe são impostos nas vaquejadas, hoje revestidas de tradição e prática esportiva.     
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vaquejadas da região e hoje não tem mais”.   

Algumas fotografias registraram essa festa tradicional na velha São Rafael 

ncia da performance dos vaqueiros. Na 

primeira, dois desses homens posam para a câmera montados em seus cavalos. 

Ansiosos para a demonstração de força e coragem, qualidades necessárias ao seu 

trabalho diário, eles aguardam na porta do corredor por onde o boi sairá correndo e 

será alcançado pela cauda e jogado ao chão, conforme vemos na foto seguinte.  

(2002), ao tecer suas observações sobre a vaquejada, considera 

, um dos trabalhos do 

no qual reunia o gado criado livremente nos pastos, separava-o e ferrava-o 

para seus donos. Como as opções de diversão eram poucas, logo as apartações 

, nos quais apresentavam-se 

repentistas. Foi assim que a lida diária com o gado tornou-se 

Tautophtongo (2002), um 
neologismo criado por Guimarães Rosa, num exercício de imaginação e criatividade, incorporou a 
fala do boi. No seu texto, é o boi que narra a relação de sua espécie com o homem e relata os 

evestidas de tradição e prática esportiva.      



 

a vaquejada, um espetáculo em que, diante de uma plat

apresentam o seu ofício: o embate entre o homem e o touro bravo na caatinga. Uma 

premiação reconhecia o feito desse profis

Soares assinala uma transformação nessas festas, as quais, no seu entender, 

foram midiatizadas e convertidas em um negócio lucrativo para os seus 

organizadores e participantes. 

mesma relação que mudou o sentido da vaquejada”, pois, os “vaqueiros da nova 

geração” são, hoje, universitários e profissionais de diversas áreas que usam a 

vaquejada apenas como um esporte. 

Outras festas, como o

registros fotográficos feitos n

fotografias dos velhos carnavais, do qual foram extraídas as 

e em outras fotos há comentários como os nomes dos blocos carnavalescos e das 

pessoas que estão presentes. 

parentes e amigos. Manifestam as saudades que têm dos “velhos carnavais”, nas 

suas avaliações, melhores que os atuais.

Figuras 37

Nessas imagens, amareladas pela ação do tempo e pelo mau estado de 

conservação, aparecem adultos e crianças brincando

acompanhados pelo toque das charangas. No 

que em certos momentos transformava

postadas, ocorriam os inesquecíveis bailes de carnaval.

, um espetáculo em que, diante de uma plat

apresentam o seu ofício: o embate entre o homem e o touro bravo na caatinga. Uma 

premiação reconhecia o feito desse profissional dos sertões. 

Soares assinala uma transformação nessas festas, as quais, no seu entender, 

foram midiatizadas e convertidas em um negócio lucrativo para os seus 

organizadores e participantes. Segundo ele, “mudou a essência do vaqueiro na 

que mudou o sentido da vaquejada”, pois, os “vaqueiros da nova 

geração” são, hoje, universitários e profissionais de diversas áreas que usam a 

vaquejada apenas como um esporte.  

como o carnaval, também marcaram 

fotográficos feitos na velha São Rafael. No orkut há um álbum apenas com 

fotografias dos velhos carnavais, do qual foram extraídas as figuras 37

outras fotos há comentários como os nomes dos blocos carnavalescos e das 

esentes. Muitos se reconhecem e identificam seus pais, 

parentes e amigos. Manifestam as saudades que têm dos “velhos carnavais”, nas 

suas avaliações, melhores que os atuais. 

 

Figuras 37 e 38: Blocos carnavalescos na antiga São Rafael.

Nessas imagens, amareladas pela ação do tempo e pelo mau estado de 

conservação, aparecem adultos e crianças brincando em blocos nas ruas, 

s pelo toque das charangas. No Mercaclube, o antigo mercado público 

que em certos momentos transformava-se em clube, conforme informações 

postadas, ocorriam os inesquecíveis bailes de carnaval. 

147 

, um espetáculo em que, diante de uma plateia, os vaqueiros 

apresentam o seu ofício: o embate entre o homem e o touro bravo na caatinga. Uma 

Soares assinala uma transformação nessas festas, as quais, no seu entender, 

foram midiatizadas e convertidas em um negócio lucrativo para os seus 

egundo ele, “mudou a essência do vaqueiro na 

que mudou o sentido da vaquejada”, pois, os “vaqueiros da nova 

geração” são, hoje, universitários e profissionais de diversas áreas que usam a 

 sua presença nos 

a velha São Rafael. No orkut há um álbum apenas com 

figuras 37 e 38. Nessas 

outras fotos há comentários como os nomes dos blocos carnavalescos e das 

Muitos se reconhecem e identificam seus pais, 

parentes e amigos. Manifestam as saudades que têm dos “velhos carnavais”, nas 

 

e 38: Blocos carnavalescos na antiga São Rafael. 

Nessas imagens, amareladas pela ação do tempo e pelo mau estado de 

em blocos nas ruas, 

, o antigo mercado público 

em clube, conforme informações 
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Encontramos junto às imagens informações sobre as brincadeiras entre 

amigos nos carnavais de rua. Numa das fotos, diz-se que o bloco Os caveiras 

preparava-se para fazer um “assalto” numa residência. Em seguida, o observador 

explica: “o assalto era assim: o bloco mandava uma carta para a casa de alguém e, 

caso a pessoa concordasse, o bloco ia lá fazer o assalto. Aí era muita maisena, 

cerveja, cachaça e alegria”. 

Dentro do tema das festividades e comemorações na antiga São Rafael, um 

fato que não pode ser negligenciado nesta pesquisa é a preocupação dos 

rafaelenses em rememorar os grandes desfiles escolares no dia 7 de setembro, data 

em que se celebra a independência política do Brasil. São muitas as fotos postadas 

na internet com o intuito de registrar esses momentos, além de outros aspectos que 

caracterizaram práticas da educação formal naquela cidade. 

Comecemos pela análise de algumas fotos dos desfiles cívicos que coroavam 

a semana da pátria, e que suscitam comentários por parte dos visitantes do orkut de 

São Rafael. Eles se emocionam ao se reconhecerem nas fotos e ao reverem 

amigos, parentes e antigos professores com os quais conviveram há várias décadas.  

As fotos a seguir são registros desses desfiles patrióticos em diferentes anos 

e deixam revelar traços da educação na velha São Rafael. Infelizmente, essas 

imagens, como a maior parte das demais disponíveis no orkut da cidade, não são 

datadas. Porém, pode-se presumir que as figuras 39 e 40 são registros da década 

de 1960, como outras pertencentes ao acervo da professora Davina Soares, doadas 

para divulgação nessa rede social.  

 



 

Figura 39: Desfile de bicicletas 
antiga.  

Figura 41: Desfile cívico em 
(pelotões). 

 

A primeira foto relembra o desfile das “bicicletas enfeitadas” que abriam o 

cortejo no dia 7 de setembro, segundo informa um dos visitantes do 

As bicicletas, adornadas com as cores verde e amarela, são conduzidas por jovens 

rapazes uniformizados. A seriedade nos seus rostos denuncia o caráter de 

solenidade e de respeito que aquela ocasião exigia. 

As figuras 40 a 41

seguindo uma linha branca anteriormente pintada nos paralelepípedos das ru

Essa linha não apenas demarcava o caminho pelo qual o desfile iria passar, mas 

também objetivava impedir um desaprumo das colunas. Dias antes desse evento, 

vários ensaios eram feitos com o intuito de garantir o brilho do desfile no dia da 

pátria. 

Sob os olhares atentos dos professores, os jovens desfilam vaidosos com 

seus uniformes cuidadosamente preparados para aquela solenidade. Os pelotões 

 
: Desfile de bicicletas em São Rafael 

 
: Desfile cívico em São Rafael antiga 

Figura 40: Desfile cívico em São Rafael antiga 
(pelotões) 

Figura 42: Desfile cívico em São Rafael antiga 
(pelotões). 

A primeira foto relembra o desfile das “bicicletas enfeitadas” que abriam o 

cortejo no dia 7 de setembro, segundo informa um dos visitantes do 

As bicicletas, adornadas com as cores verde e amarela, são conduzidas por jovens 

izados. A seriedade nos seus rostos denuncia o caráter de 

solenidade e de respeito que aquela ocasião exigia.  

40 a 41 apresentam jovens estudantes perfilados que marcham 

seguindo uma linha branca anteriormente pintada nos paralelepípedos das ru

Essa linha não apenas demarcava o caminho pelo qual o desfile iria passar, mas 

também objetivava impedir um desaprumo das colunas. Dias antes desse evento, 

vários ensaios eram feitos com o intuito de garantir o brilho do desfile no dia da 

s olhares atentos dos professores, os jovens desfilam vaidosos com 

seus uniformes cuidadosamente preparados para aquela solenidade. Os pelotões 
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: Desfile cívico em São Rafael antiga 

 
: Desfile cívico em São Rafael antiga 

A primeira foto relembra o desfile das “bicicletas enfeitadas” que abriam o 

cortejo no dia 7 de setembro, segundo informa um dos visitantes do orkut da cidade. 

As bicicletas, adornadas com as cores verde e amarela, são conduzidas por jovens 

izados. A seriedade nos seus rostos denuncia o caráter de 

apresentam jovens estudantes perfilados que marcham 

seguindo uma linha branca anteriormente pintada nos paralelepípedos das ruas. 

Essa linha não apenas demarcava o caminho pelo qual o desfile iria passar, mas 

também objetivava impedir um desaprumo das colunas. Dias antes desse evento, 

vários ensaios eram feitos com o intuito de garantir o brilho do desfile no dia da 

s olhares atentos dos professores, os jovens desfilam vaidosos com 

seus uniformes cuidadosamente preparados para aquela solenidade. Os pelotões 
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marcham tendo à frente bandeiras, faixas e cartazes. Parentes, amigos e curiosos 

assistem nas calçadas. É um momento festivo, de orgulho para os pais e 

professores e aguardado com ansiedade por todos. Um momento em que, 

aprendiam os alunos, expressava-se o amor pela pátria, homenageavam-se os 

heróis nacionais e os grandes vultos da nossa história. É importante destacar que 

muitas dessas fotos disponibilizadas no orkut da cidade focalizam comemorações 

ocorridas durante a ditadura militar, fato que reforçava uma educação de cunho 

nacionalista e cívico.  

Além do caráter patriótico, esses desfiles elevavam a auto-estima de muitos 

jovens ao se sentirem não só úteis à pátria, mas prestigiados pela população, 

elogiados pelos pais. Para estes últimos, ver os filhos marchando no dia 7 de 

setembro significava a concretização do seu dever de pai e mãe ao possibilitar aos 

filhos uma oportunidade que muitos deles não tiveram. Poder-se-ia dizer que, para 

pais pobres e com pouca instrução formal, aquela manifestação no dia da pátria era 

uma realização de um sonho, pois a escola representava uma possibilidade de um 

futuro melhor para os seus filhos. 

 Na última foto (figura 42), os estudantes estão concentrados no pátio da igreja 

matriz. Pelas posições dos grupos, pode-se supor que é o momento da organização 

antes de iniciar o desfile. Dois jovens uniformizados portam nas mãos bandeiras 

nacionais. Outros, próximos, seguram bandeiras dos estados brasileiros. Aliás, é 

importante destacar que as homenagens aos estados da federação são muito 

presentes nesse tipo de solenidade. Nos álbuns da velha São Rafael, disponíveis na 

internet, encontramos outras fotos em que alunos estão vestidos com os “trajes 

característicos” de outros estados.   

 O caráter pedagógico desses desfiles cívicos transcendia a sala de aula. 

Adultos e crianças saíam às ruas para ver os estudantes passarem juntos aos seus 

professores. As manifestações de patriotismo e a disseminação de uma ideologia 

nacionalista e conservadora, transmitida por meio de um ensino de história centrado 

nas realizações das classes dominantes, arrebatavam a todos naquelas ocasiões. 

Os estudantes eram aplaudidos e os docentes elogiados pelo seu trabalho. 

 Afirma Mauad (2008, p. 40) que a fotografia compõe, juntamente com outros 

tipos de texto de caráter verbal e não-verbal, o contexto de uma determinada época. 

As imagens são mensagens de um contexto cultural num dado momento histórico. 



 

Portanto, “se a cultura comunica, a ideologia estrutura a comunicação, e a 

hegemonia social faz com que a imagem da classe dominante predomine, erigindo

se como modelo para as demais” (MAUAD, 2008, p.

Tomando-se por base as concepções de Mauad (2008), po

como a ditadura militar reforçou a mensagem patriótica e conservadora desses 

desfiles, como, aliás, tem sido uma prática nos regimes autoritários, conforme 

Connerton (1999) demonstrou 

nazismo.  

No Brasil, durante a ditadura militar, o disciplinamento das crianças e jovens, 

o envolvimento nas comemorações e as homenagens às forças armadas eram 

constantes nas ocasiões festivas do dia 7 de setembro. Em São Rafael, óbvio, isso 

não era diferente, como podemos observar nas fotografias abaixo. 

 
Figura 43: Homenagem à 
aeronáutica em desfile 
cívico na velha São Rafael. 

 De acordo com as informações disponíveis 

fotografias (figura 43) é de uma jovem que

homenageou a aeronáutica. Certamente

uniformes em alusão ao exército e à ma

que dominaram o cenário da política brasileira durante 21 anos. 

nto, “se a cultura comunica, a ideologia estrutura a comunicação, e a 

hegemonia social faz com que a imagem da classe dominante predomine, erigindo

se como modelo para as demais” (MAUAD, 2008, p. 39).   

se por base as concepções de Mauad (2008), po

como a ditadura militar reforçou a mensagem patriótica e conservadora desses 

desfiles, como, aliás, tem sido uma prática nos regimes autoritários, conforme 

(1999) demonstrou ao estudar as comemorações realizadas pelo 

No Brasil, durante a ditadura militar, o disciplinamento das crianças e jovens, 

o envolvimento nas comemorações e as homenagens às forças armadas eram 

constantes nas ocasiões festivas do dia 7 de setembro. Em São Rafael, óbvio, isso 

o podemos observar nas fotografias abaixo. 

 
Figura 44: Crianças homenageiam o governo brasileiro em desfile 
cívico na velha São Rafael. 

De acordo com as informações disponíveis on line, a primeira das três 

) é de uma jovem que, no dia 7 de setembro de 1979

homenageou a aeronáutica. Certamente, ao lado dela outros jovens trajaram 

uniformes em alusão ao exército e à marinha, uma deferência às forças armadas 

que dominaram o cenário da política brasileira durante 21 anos.  
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 Na figura 44, um grupo de crianças uniformizadas também rende 

homenagens ao governo militar brasileiro, embora elas não sejam conscientes disso 

em face de seus poucos anos. Suspendem-se por alguns instantes as brincadeiras 

próprias da idade. As crianças posam sérias e meio assustadas para o fotógrafo. 

São postas em suas mãos duas mensagens que indicam a subordinação e o 

respeito que dispensariam, quando adultas, à política brasileira centralizada nas 

mãos dos militares.  

Uma garotinha com os cabelos amarrados com laços de fitas segura um 

cartaz em forma de círculo no qual está escrita a frase Conte comigo Brasil. 

Empenha-se com ela a promessa de apoio que o discurso oficial exigia e dizia ser 

necessário para o progresso da nação.  

Nessa foto, não só a frase de efeito escrita no cartaz conduzido pela 

garotinha com laços de fita testemunha o contexto histórico em que a imagem foi 

registrada, mas também outro detalhe igualmente importante: os garotos trazem 

aviõezinhos de papel nas mãos, o que denota a divulgação das campanhas do 

governo federal na velha São Rafael. 

No início da década de setenta do século passado, o governo brasileiro 

passou a criar e divulgar uma série de campanhas de apoio à sua política 

econômica e de saúde e higiene, exibidas em rede nacional pelas emissoras de 

rádio e televisão. Nessas últimas, a propaganda do governo se fazia com pequenos 

filmes destinados ao fortalecimento do regime autoritário. Frases de efeito como 

“Esse é um país que vai pra frente” ou “Ninguém segura esse país”, além de belas 

imagens divulgadas pela televisão e cartazes, referiam-se a uma nação unida e 

próspera. Algumas campanhas tornaram-se populares, como as do cata-vento e do 

avião de papel, brincadeiras de criança que nesse contexto passaram a significar 

apoio à ideologia dos governos militares.  

Há também imagens que não carregam o forte peso político e ideológico das 

duas últimas figuras, mas, como elas, contribuem enormemente para o avivamento 

das lembranças dos desfiles da semana da pátria na antiga São Rafael. Como 

muitas vezes ocorrem, elas são acompanhadas de diálogos entre os internautas, 

que procuram se identificar nas fotos ou que tecem algum comentário. As três fotos 

a seguir são exemplo disso. 



 

Figura 45: Crianças desfilam no dia 7 de 
setembro na velha São Rafael.

Figura 47: Desfile de balizas 

Com exceção da 

trazem à frente um cartaz com a frase 

nosso amor à pátria”, o que podemos perceber nas 

de setembro não eram oportunidades apenas para expressar e reforçar os ideários 

ufanistas da nossa sociedade. Eles serviam também para fazer alusão a outras 

demandas do contexto histórico e social em que ocorriam. Isso pode ser visto na 

segunda foto (figura 46), 

cartaz com as palavras “Ano 

      A figura 47 registra o último desfile de 7 de setembro na antiga São Rafael, 

em 1982. Supostamente feita antes do evento, a imagem mostra uma garota que, 

como outras próximas a ela, exibe

coreografias preparadas para essas ocasiões, a presença das balizas era 

 
: Crianças desfilam no dia 7 de 

setembro na velha São Rafael. 
Figura 46: Crianças desfilam no dia 7 de 
setembro na velha São Rafael

 
Desfile de balizas no dia 7 de setembro na velha São Rafael.

Com exceção da figura 45, na qual se vê meninas que seguram flores e 

à frente um cartaz com a frase “A beleza dessas rosas é a expressão do 

, o que podemos perceber nas anteriores é que os desfiles de 7 

de setembro não eram oportunidades apenas para expressar e reforçar os ideários 

ciedade. Eles serviam também para fazer alusão a outras 

demandas do contexto histórico e social em que ocorriam. Isso pode ser visto na 

), na qual crianças com roupas coloridas trazem à frente um 

“Ano Internacional da Criança – 1979”. 

registra o último desfile de 7 de setembro na antiga São Rafael, 

em 1982. Supostamente feita antes do evento, a imagem mostra uma garota que, 

como outras próximas a ela, exibe-se como baliza durante o des

coreografias preparadas para essas ocasiões, a presença das balizas era 

153 

 
: Crianças desfilam no dia 7 de 

setembro na velha São Rafael. 

no dia 7 de setembro na velha São Rafael. 

meninas que seguram flores e 

“A beleza dessas rosas é a expressão do 

é que os desfiles de 7 

de setembro não eram oportunidades apenas para expressar e reforçar os ideários 

ciedade. Eles serviam também para fazer alusão a outras 

demandas do contexto histórico e social em que ocorriam. Isso pode ser visto na 

na qual crianças com roupas coloridas trazem à frente um 

registra o último desfile de 7 de setembro na antiga São Rafael, 

em 1982. Supostamente feita antes do evento, a imagem mostra uma garota que, 

se como baliza durante o desfile. Com 

coreografias preparadas para essas ocasiões, a presença das balizas era – e em 



 

muitas cidades ainda o é 

esportivos. Elas abriam as apresentações, geralmente à frente da banda de música

ou de pelotões, momentos em que faziam acrobacias e manejavam um bastão, 

como podemos ver na foto. 

 Essas e outras fotografias disponíveis nos álbuns da velha São Rafael dão 

uma dimensão mais ampla do modelo de educação presente nessa cidade, o qual, é 

importante ressaltar, não diferia daquele que ocorria em outras cidades brasileiras. 

Pensando-se historicamente, pode

ensino que satisfazia aos interesses e aos projetos políticos de uma época. Um 

exemplo disso era a preocupação com a formação do cidadão como um elemento 

integrante da grande máquina do Estado. 

Nos quadros dessa educação para o civismo e para a obediência aos valores 

estabelecidos por uma elite que controlava as políticas de educação através da 

administração estatal, o culto ao pavilhão nacional figurava como um dos seus 

maiores destaques. As duas fotos abaixo atestam esse fato. 

Figura 48: Aluna posa com 
bandeira nacional. 

 

Na primeira delas, 

mãos a bandeira brasileira. A formalidade da pose para o fotógrafo e a postura 

corporal denota orgulho pela ocasião e respeito àquele símbolo nacional. 
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esportivos. Elas abriam as apresentações, geralmente à frente da banda de música

ou de pelotões, momentos em que faziam acrobacias e manejavam um bastão, 

como podemos ver na foto.  
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estabelecidos por uma elite que controlava as políticas de educação através da 

dministração estatal, o culto ao pavilhão nacional figurava como um dos seus 

maiores destaques. As duas fotos abaixo atestam esse fato.  

 

a posa com Figura 49: Alunos assistem ao hasteamento do pavilhão nacional 
na Escola Tristão de Barros (São Rafael antiga).

Na primeira delas, figura 48, uma menina uniformizada segura com uma das 

mãos a bandeira brasileira. A formalidade da pose para o fotógrafo e a postura 

corporal denota orgulho pela ocasião e respeito àquele símbolo nacional. 
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o hasteamento do pavilhão nacional 
Escola Tristão de Barros (São Rafael antiga). 

, uma menina uniformizada segura com uma das 

mãos a bandeira brasileira. A formalidade da pose para o fotógrafo e a postura 

corporal denota orgulho pela ocasião e respeito àquele símbolo nacional. 
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Possivelmente, esse registro foi feito durante a semana da pátria, momento em que 

se ostentava pomposamente o ufanismo.  

Na segunda foto, figura 49, vemos uma situação semelhante: os jovens 

estudantes estão agrupados para assistir ao hasteamento da bandeira nacional na 

Escola Tristão de Barros, momento solene em que, geralmente, alunos e 

professores cantavam o hino nacional. Em muitas escolas, isso ocorria todas as 

semanas, num dia previamente marcado. 

 Todas essas fotos dão o testemunho de instantes congelados pelas câmeras, 

cujas mensagens chegam hoje digitalizadas para aqueles que navegam pela 

internet. Cabe-lhes descongelá-las pelo olhar, inquiri-las, pois, conforme aponta 

Mauad (2008), essas fotografias, como os demais textos visuais, são resultantes de 

um jogo de expressão e conteúdo que envolve três componentes: o autor, o texto 

propriamente dito e um leitor.  

Cada um desses três elementos integra o resultado final, na medida em que 
todo o produto cultural envolve um locus de produção e um produtor, que 
manipula técnicas e detém saberes específicos à sua atividade, um leitor ou 
destinatário, concebido como um sujeito transindividual cujas respostas 
estão diretamente ligadas às programações sociais de comportamento do 
contexto histórico no qual se insere, e, por fim, um significado aceito 
socialmente como válido, resultante do trabalho de investimento de sentido. 
(MAUAD, 2008, p. 37) 

O fotógrafo exerce um controle técnico e estético na fotografia. Por isso, 

Kossoy (2001) aponta uma relação de “cumplicidade” entre o fotógrafo e os seus 

contratantes, os clientes, ou melhor dizendo, seus personagens. Segundo esse 

autor, desde a invenção da fotografia, o fotógrafo sempre manipulou os seus temas 

de alguma forma, seja técnica, estética ou ideologicamente. Ele interfere na imagem 

dramatizando ou valorizando esteticamente os cenários, alterando a aparência dos 

seus retratados e o realismo físico da natureza e das coisas, omitindo ou 

introduzindo detalhes, elaborando a composição ou incursionando na própria 

linguagem do meio (KOSSOY, 2001, p. 108).    

Essa digressão é necessária para compreendermos as duas fotografias 

seguintes, que tratam de cenários da educação na antiga São Rafael.  



 

Figura 50: Aluna e professora

 

Figura 51: Professores e alunos da Escola Tristão de 

As figuras 50 e 51 

fotógrafo profissional, supostamente Quincas Conrado. A produção de um cenário e 

o cuidado na disposição dos fotografados indicam o domínio da capacidade técnica 

e estética desse profissional. Atentemos,

professoras na figura 51

que essa foto foi feita para registrar um certo momento festivo, talvez uma 

solenidade de formatura.  

: Aluna e professoras da Escola Tristão de Barros na antiga São Rafael.

: Professores e alunos da Escola Tristão de Barros na antiga São Rafael.

e 51 são registros fotográficos criados cuidadosamente por um 

fotógrafo profissional, supostamente Quincas Conrado. A produção de um cenário e 

o cuidado na disposição dos fotografados indicam o domínio da capacidade técnica 

e estética desse profissional. Atentemos, por exemplo, para a centralidade dada às 

figura 51, cujos vestidos, arrumados com desvelo, leva

que essa foto foi feita para registrar um certo momento festivo, talvez uma 

solenidade de formatura.   
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s da Escola Tristão de Barros na antiga São Rafael. 

 

Barros na antiga São Rafael. 

registros fotográficos criados cuidadosamente por um 

fotógrafo profissional, supostamente Quincas Conrado. A produção de um cenário e 

o cuidado na disposição dos fotografados indicam o domínio da capacidade técnica 

por exemplo, para a centralidade dada às 

, cujos vestidos, arrumados com desvelo, leva-nos a supor 

que essa foto foi feita para registrar um certo momento festivo, talvez uma 
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A figura 50 tem como elemento central uma garotinha que sorri feliz e vaidosa 

ao representar a primeira imperatriz brasileira, a austríaca Dona Leopoldina, 

possivelmente num evento da semana da pátria. Muito elegante, a garota usa um 

vestido supostamente branco adornado com babados e rendas. Também usa 

brincos, luvas e uma tiara que prende os cabelos. Uma echarpe transparente cobre-

lhe os ombros e desce até os braços. Numa das mãos, a menina segura uma 

caneta, uma alusão feita à versão da história oficial, segundo a qual a imperatriz 

teria escrito uma carta ao seu esposo D. Pedro I pedindo-lhe que declarasse a 

nossa independência. A caneta nesse contexto é dotada de um significado muito 

maior que o usual, pois com ela, D. Leopoldina teria contribuído para a liberdade do 

Brasil do domínio português.      

Dispostas em torno da garota, as professoras da escola Tristão de Barros 

posam orgulhosas e uniformizadas para o fotógrafo. Algumas exibem um leve 

sorriso quebrando o “gelo” que o momento de ser fotografado exigia. Ao lado delas e 

da criança, está presente um jovem padre que veste o hábito e também demonstra 

satisfação e conivência com aquele momento.  

O contexto dessa imagem, como das demais, só pode ser compreendido se 

levarmos em consideração o contexto histórico-cultural da época em que foi 

produzida. Assim, a educação positivista, preocupada com a manutenção do status 

quo de uma sociedade desigual e excludente, era alicerçada no ensino de uma 

história factual e que cultuava os grandes heróis nacionais. Imbuída dessa ideologia, 

a versão oficial da independência política brasileira, em 7 de setembro de 1822, 

deixava entender à sociedade que esse evento não teria ocorrido sem a intervenção 

de um elemento da nobreza. Possivelmente a menina elegante da foto acima teria 

desfilado com toda sua graça e sob aplausos pelas ruas da velha São Rafael.     

Um detalhe que não pode passar despercebido nas duas fotografias diz 

respeito à presença de um sacerdote católico. Pode-se considerar que sua presença 

em ambos os cenários evidencia a importância e o respeito dados pela educação à 

igreja católica naquela cidade, nada incomum para a época. Nos espaços escolares, 

ensinavam-se, não apenas os conteúdos disciplinares tradicionais, mas também o 

catecismo e os princípios essenciais que davam sustentação à religião oficial do 

Brasil.    



 

Ultrapassando os limites da educação formal, mas estimulados por ela, 

vamos encontrar vestígios de outros momentos cerimoniosos na velha São Rafael. 

Eram situações prestigiadas não só por estudantes, mas ainda por uma parte da

população que acorria curiosa para testemunhar aqueles eventos.       

Figura 52: Solenidade do D

Na foto acima, os alunos apresentam

quadra de esportes da antiga cidade, próxima à antiga estação ferroviária. No 

a imagem é seguida da informação de que se trata do registro de uma missa no 

Nacional de Ação de Graças

comemorativa. Como esse espaço nos oferece a possibilidade de fazermos e/ou 

respondermos perguntas, além de trocarmos ideias, solicitei informações sobre essa 

comemoração.  

O esclarecimento da minha d

foto, texto que ficou disponível aos demais internautas:

Deixo algumas informações que acredito que possam ajudar. Imagino que 
esta foto seja do final da década de 50, quando o Batalhão de Engenharia 
estav
semelhante à farda usada no desfile cívico de 07/09/57. O Dia Nacional de 
Ação de Graças foi instituído no Brasil em 1949, por iniciativa do então 
embaixador Joaquim Nabuco, no governo do p
Dutra. Ao participar daquela festividade nos Estados Unidos, o embaixador 

Ultrapassando os limites da educação formal, mas estimulados por ela, 

vamos encontrar vestígios de outros momentos cerimoniosos na velha São Rafael. 

Eram situações prestigiadas não só por estudantes, mas ainda por uma parte da

população que acorria curiosa para testemunhar aqueles eventos.       

olenidade do Dia Nacional de Ação de Graças na velha São Rafael.

Na foto acima, os alunos apresentam-se enfileirados e uniformizados na 

quadra de esportes da antiga cidade, próxima à antiga estação ferroviária. No 

a imagem é seguida da informação de que se trata do registro de uma missa no 

Graças, o que me causou curiosidade quanto a essa data 

comemorativa. Como esse espaço nos oferece a possibilidade de fazermos e/ou 

respondermos perguntas, além de trocarmos ideias, solicitei informações sobre essa 

O esclarecimento da minha dúvida foi feita pela senhora que enviou a referida 

foto, texto que ficou disponível aos demais internautas: 

Deixo algumas informações que acredito que possam ajudar. Imagino que 
esta foto seja do final da década de 50, quando o Batalhão de Engenharia 
estava instalado em São Rafael, pelo modelo das fardas das crianças ser 
semelhante à farda usada no desfile cívico de 07/09/57. O Dia Nacional de 
Ação de Graças foi instituído no Brasil em 1949, por iniciativa do então 
embaixador Joaquim Nabuco, no governo do presidente Eurico Gaspar 
Dutra. Ao participar daquela festividade nos Estados Unidos, o embaixador 
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população que acorria curiosa para testemunhar aqueles eventos.        

 

de Ação de Graças na velha São Rafael. 

se enfileirados e uniformizados na 

quadra de esportes da antiga cidade, próxima à antiga estação ferroviária. No orkut, 

a imagem é seguida da informação de que se trata do registro de uma missa no Dia 

, o que me causou curiosidade quanto a essa data 

comemorativa. Como esse espaço nos oferece a possibilidade de fazermos e/ou 

respondermos perguntas, além de trocarmos ideias, solicitei informações sobre essa 

úvida foi feita pela senhora que enviou a referida 

Deixo algumas informações que acredito que possam ajudar. Imagino que 
esta foto seja do final da década de 50, quando o Batalhão de Engenharia 

a instalado em São Rafael, pelo modelo das fardas das crianças ser 
semelhante à farda usada no desfile cívico de 07/09/57. O Dia Nacional de 
Ação de Graças foi instituído no Brasil em 1949, por iniciativa do então 

residente Eurico Gaspar 
Dutra. Ao participar daquela festividade nos Estados Unidos, o embaixador 



 

se expressou da seguinte forma: “Eu quisera que toda a humanidade se 
unisse, num mesmo dia, para um universal agradecimento a Deus”
Brasil, a celebração a
militares e judiciais para participarem de uma celebração solene presidida 
pelo padre local com a participação de grande número de fiéis, no mês de 
novembro. Hoje é uma comemoração um tanto em desuso. Acredit
este evento da foto seja uma comemoração como esta.

Pode-se concluir 

representou mais uma tentativa das elites que administravam o Estado brasileiro em 

nos aproximar da cultura 

conservador do presidente Dutra. Nesse período, logo após a Segunda Guerra, a 

política externa brasileira abriu

americana. Adotar uma data celebrada nos Estados Unidos fazia 

de intervenções, com a finalidade de “modernizar” a nossa cultura ao aproximá

dos países desenvolvidos. 

As fotografias disponibilizadas no 

momentos de lazer e sociabilidades na antiga cidade. 

águas do rio Piranhas.

transformava em uma grande praia de água doce

muitas pessoas, não era necessário esperar essas datas, pois banhar

águas era uma tarefa diária que ocorria em seguida a trabalhos como a lavagem de 

roupa e a busca de água para abastecer as casas, visto que naquela cidade não 

havia ainda água encanada. 

Figura 53: Banho no rio Piranhas (antiga São 
Rafael). 

se expressou da seguinte forma: “Eu quisera que toda a humanidade se 
unisse, num mesmo dia, para um universal agradecimento a Deus”
Brasil, a celebração acontecia num evento reunindo autoridades civis, 
militares e judiciais para participarem de uma celebração solene presidida 
pelo padre local com a participação de grande número de fiéis, no mês de 
novembro. Hoje é uma comemoração um tanto em desuso. Acredit
este evento da foto seja uma comemoração como esta.

se concluir do depoimento que o Dia Nacional de

representou mais uma tentativa das elites que administravam o Estado brasileiro em 

nos aproximar da cultura norte-americana, algo comum no Brasil durante o governo 

conservador do presidente Dutra. Nesse período, logo após a Segunda Guerra, a 

política externa brasileira abriu-se para a entrada do capital e da cultura 

americana. Adotar uma data celebrada nos Estados Unidos fazia 

com a finalidade de “modernizar” a nossa cultura ao aproximá

dos países desenvolvidos.  

As fotografias disponibilizadas no orkut de São Rafael, revelam outros 

momentos de lazer e sociabilidades na antiga cidade. Um deles era o banho nas 

águas do rio Piranhas. Em fins de semana, feriados e carnavais, ess

transformava em uma grande praia de água doce, como registra a figura 53. 

muitas pessoas, não era necessário esperar essas datas, pois banhar

águas era uma tarefa diária que ocorria em seguida a trabalhos como a lavagem de 

e a busca de água para abastecer as casas, visto que naquela cidade não 

havia ainda água encanada.  

 
Figura 53: Banho no rio Piranhas (antiga São Figura 54: Lazer e trabalho no rio Piranhas 

(antiga São Rafael). 
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pelo padre local com a participação de grande número de fiéis, no mês de 
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Dia Nacional de Ação de Graças 

representou mais uma tentativa das elites que administravam o Estado brasileiro em 

comum no Brasil durante o governo 

conservador do presidente Dutra. Nesse período, logo após a Segunda Guerra, a 

se para a entrada do capital e da cultura norte-

americana. Adotar uma data celebrada nos Estados Unidos fazia parte do “pacote” 

com a finalidade de “modernizar” a nossa cultura ao aproximá-la 

de São Rafael, revelam outros 

deles era o banho nas 

emana, feriados e carnavais, esse rio se 

, como registra a figura 53. Para 

muitas pessoas, não era necessário esperar essas datas, pois banhar-se naquelas 

águas era uma tarefa diária que ocorria em seguida a trabalhos como a lavagem de 

e a busca de água para abastecer as casas, visto que naquela cidade não 

 
Lazer e trabalho no rio Piranhas 
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Problemas na coloração e a baixa nitidez dão a impressão de que a figura 54 

é um registro fotográfico mais antigo que o anterior. Ela também apresenta pessoas 

em momentos de descontração às margens do rio. Porém, os lençóis brancos 

estendidos no chão para quarar ao sol demonstram que a maioria daqueles 

indivíduos que estão nesse cenário não se dirigiu para o rio com o intuito de se 

divertir, mas para realizar a tarefa de lavar roupas, uma fonte de renda para muitas 

mulheres. É importante destacar que esse trabalho, mesmo árduo, também se 

convertia em entretenimentos, em estabelecimentos de vínculos e no desempenho 

de práticas colaborativas, de ajuda mútua.  

Não nos surpreende, ao vermos essas fotos, o significado que tinha o rio para 

a população de São Rafael antiga, patente nas primeiras lembranças que surgem 

nas narrativas de seus moradores quando indagados sobre a vida cotidiana naquela 

cidade. Para quem habitava o espaço urbano, relatos sobre os banhos, as buscas 

de água e as lavagens de roupas logo surgem. Para os moradores da zona rural, 

apesar dessas atividades também serem presentes, o destaque é dado à utilização 

das águas para a lavoura, base de sustentação daquelas famílias.   

 Fotografias da banda de música e da prática de esportes dão-nos exemplos 

de outros momentos de descontração na antiga cidade. Insisto em repetir que, da 

mesma forma que ocorre em outras fotos, a busca pela sua presença nas fotos e a 

identificação dos amigos e parentes são atividades que provocam perguntas, 

respostas, comentários, diálogos entre os internautas.  

 
 

Figuras 55 e 56: Banda de música na antiga São Rafael. 



 

Há algumas décadas, prestigiar as apresentações de bandas de música era

sempre um momento de diversão para o público das cidades em fins de semana, 

comemorações de datas cívicas, festas religiosas, bailes de carnaval. Por isso, os 

administradores em muit

concertos musicais. Dava

 As duas fotos disponíveis 

caráter pedagógico da prática de música naquela cidade, pois, ao lado de homens 

adultos, alguns jovens e adolescentes exibem seus 

disso, reportando às entrevistas que realizei em São Rafael, segundo u

professora, ela foi contratada, em princípios da década de 1970, para reger a 

fanfarra de uma escola que se apresentaria no desfile do dia 7 de setembro

Também a prática de esportes na velha cidade não passou despercebida 

pelas lentes das câmeras

Figura 57: Basquetebol na quadra da antiga São 
Rafael. 

Figura 59: Prática esportiva no clube da antiga 
São Rafael. 

Há algumas décadas, prestigiar as apresentações de bandas de música era

sempre um momento de diversão para o público das cidades em fins de semana, 

comemorações de datas cívicas, festas religiosas, bailes de carnaval. Por isso, os 

administradores em muitas cidades construíam um coreto, 

a-se, assim, um ar de modernidade e civilidade.

disponíveis da banda de música nos levam a atentar para o 

caráter pedagógico da prática de música naquela cidade, pois, ao lado de homens 

adultos, alguns jovens e adolescentes exibem seus instrumentos musicais. Além 

disso, reportando às entrevistas que realizei em São Rafael, segundo u

, ela foi contratada, em princípios da década de 1970, para reger a 

fanfarra de uma escola que se apresentaria no desfile do dia 7 de setembro

prática de esportes na velha cidade não passou despercebida 

pelas lentes das câmeras. (Figuras 57 a 60)  

 
Figura 57: Basquetebol na quadra da antiga São 

 
Figura 59: Prática esportiva no clube da antiga 

Figura 58: Time adulto de futebol na antiga São 
Rafael. 

Figura 60: Time de futebol infanto
antiga São Rafael. 
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instrumentos musicais. Além 

disso, reportando às entrevistas que realizei em São Rafael, segundo uma ex-

, ela foi contratada, em princípios da década de 1970, para reger a 

fanfarra de uma escola que se apresentaria no desfile do dia 7 de setembro.  
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Figura 60: Time de futebol infanto-juvenil na 



 

A primeira fotografia é datada de 1965 e mostra um grupo de rapazes 

praticando basquete na quadra de esporte na praça do centro da cidade, próxima à

estação ferroviária, enquanto outras pessoas observam.

uma grande quantidade de fotografias sobre esportes nos álbuns de São Rafael, no 

orkut. Nessas imagens, os jogadores posam, orgulhosos, para um fotógrafo

ânsia de eternizar aquele instante, talvez o início de uma partida ou a comemoração 

de uma vitória. Como toda fotografia é um registro daquilo que nos é significativo e, 

portanto, precisa ser retido na nossa memória, as 

que existem no orkut da cidade, levam

antiga São Rafael, fazendo parte de atividades de clubes e práticas pedagógicas. 

Aos festejos populares, desfiles cívicos e práticas desportivas, outros 

acontecimentos vinham somar para a quebra da rotina na pequena São Rafael. As 

duas imagens seguintes são registros da visita do governador 

Pizza Pedroza31, à cidade de São Rafael. 

Figuras 61 e 62

Ainda hoje a visita de um governador de estado a uma cidade de pequeno 

porte, como São Rafael, representa um motivo para festas e quebra da rotina de sua 

população. Imaginemos isso há cerca de 50 anos, quando as dificuldades de acess

em função da precariedade das estradas e dos meios de transportes praticamente 

impediam esses contatos. Podemos supor que um acontecimento desses, há várias 

                                                          
31 Silvio Pizza Predroza (1918
Jerônimo Dix-Sept Rosado. Com a morte deste em acidente aéreo, Silvio Pedroz
de governador no período de 1951 a 1956.

A primeira fotografia é datada de 1965 e mostra um grupo de rapazes 

praticando basquete na quadra de esporte na praça do centro da cidade, próxima à

estação ferroviária, enquanto outras pessoas observam. Mas é de futebol que trata 

uma grande quantidade de fotografias sobre esportes nos álbuns de São Rafael, no 

orkut. Nessas imagens, os jogadores posam, orgulhosos, para um fotógrafo

ânsia de eternizar aquele instante, talvez o início de uma partida ou a comemoração 

de uma vitória. Como toda fotografia é um registro daquilo que nos é significativo e, 

portanto, precisa ser retido na nossa memória, as figuras 58 a 60

da cidade, levam a crer o quanto esse esporte era popular na 

antiga São Rafael, fazendo parte de atividades de clubes e práticas pedagógicas. 

Aos festejos populares, desfiles cívicos e práticas desportivas, outros 

m somar para a quebra da rotina na pequena São Rafael. As 

duas imagens seguintes são registros da visita do governador 

à cidade de São Rafael.  

 
e 62: Visita do governador Silvio Pedroza à velha São Rafael.  

Ainda hoje a visita de um governador de estado a uma cidade de pequeno 

porte, como São Rafael, representa um motivo para festas e quebra da rotina de sua 

população. Imaginemos isso há cerca de 50 anos, quando as dificuldades de acess

em função da precariedade das estradas e dos meios de transportes praticamente 

impediam esses contatos. Podemos supor que um acontecimento desses, há várias 

                   

Silvio Pizza Predroza (1918-1998) era o vice-governador do Rio Grande do Norte no governo de 
Sept Rosado. Com a morte deste em acidente aéreo, Silvio Pedroz

ríodo de 1951 a 1956. 
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antiga São Rafael, fazendo parte de atividades de clubes e práticas pedagógicas.  

Aos festejos populares, desfiles cívicos e práticas desportivas, outros 

m somar para a quebra da rotina na pequena São Rafael. As 

duas imagens seguintes são registros da visita do governador do estado, Silvio 

 
à velha São Rafael.   

Ainda hoje a visita de um governador de estado a uma cidade de pequeno 

porte, como São Rafael, representa um motivo para festas e quebra da rotina de sua 

população. Imaginemos isso há cerca de 50 anos, quando as dificuldades de acesso 

em função da precariedade das estradas e dos meios de transportes praticamente 

impediam esses contatos. Podemos supor que um acontecimento desses, há várias 

governador do Rio Grande do Norte no governo de 
Sept Rosado. Com a morte deste em acidente aéreo, Silvio Pedroza exerceu o cargo 
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décadas, recebia um significado ainda maior e envolvia praticamente toda a 

sociedade.  

Uma grande mobilização pode ser percebida na primeira figura 61, a qual 

registra a chegada da comitiva que acompanhava o governador. Embora essa 

fotografia não esteja bem conservada e não tenha autoria, como a maior parte das 

demais, podemos ver a presença de homens a cavalo em frente e ao lado do carro 

que conduz a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Alguns desses homens 

vestem trajes de vaqueiro, uma indumentária que nessa ocasião ganhava um 

significado diferente daquele que normalmente lhe é atribuído: o de rusticidade do 

homem sertanejo. A um deles foi dada a honra de levar a bandeira brasileira. Em 

seguida, há outros caminhões. No mais próximo ao que conduz a santa, vê-se a 

presença da banda de música, algo que não podia faltar nesses momentos de 

festejo. A superlotação desse veículo obriga um dos homens a ser transportado fora 

do carro, segurando-se à porta. 

Na figura 62, o governador Silvio Pedroza, acompanhado do capitão Pedro 

Heráclito, visita o Grupo Escolar Tristão de Barros, possivelmente na sua solenidade 

de inauguração. Atentemos para o fato de que as crianças estão colocadas em 

linha, todas uniformizadas, ansiosas para aquele momento. Ao fundo, a bandeira 

nacional hasteada reforça o caráter cerimonioso daquela ocasião.  

Décadas mais tarde, outro governador do Rio Grande do Norte esteve em 

São Rafael. Dessa vez ele usaria o discurso do progresso e da modernização para 

prometer aos rafaelenses uma inigualável melhoria nas condições de vida com a 

construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Certamente esse governador 

foi recebido com banda de música e fogos de artifício por muitos daquela cidade, 

embora a ansiedade, a descrença e o medo fossem os sentimentos mais presentes 

naquela oportunidade.  

Mesmo que os ânimos de muitos estivessem exaltados, era impossível fugir 

do destino que os tecnocratas do governo federal haviam traçado para aquela 

cidade. Todos, inclusive os santos da matriz, estavam “de arribada”, como dizia o 

poema de Rafael Arcanjo. As lentes dos fotógrafos profissionais e amadores não 

poderiam deixar de imortalizar aquele momento para a posteridade.   
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Réquiem para a velha São Rafael 

Princípios dos anos 80 do século XX. Na velha São Rafael iniciava-se um 

lento ritual de despedida. As conduções das mobílias e das famílias em caminhões e 

Kombis que se deslocavam para a nova cidade, construída ali próximo, ou para 

outras, como Assú e Serra do Mel, tornaram-se cenas comuns de um filme que não 

se apaga da memória dos rafaelenses. Mesmo os mais jovens que entrevistei se 

entristecem com as histórias que ouvem dos pais e avós:  

É uma imagem triste, de desespero, saber que vai sair de sua terra, onde a 
maioria nasceu e viveu e vir pra cá sem saber o que é que iam fazer, 
vinham obrigados, né? Acho que eles pensavam “vamos viver de que?”, 
porque lá eles tinham a terra pra plantar e aqui iam viver de que? Eu acho 
que eles não acreditavam que no meio nesse mato fossem construir uma 
nova cidade, que iam chegar aqui e iam ter uma cidade pronta. Se eu 
vivesse naquela época eu também não acreditaria. (Maria Umbelina, 21 
anos, universitária) 

Eu acredito que o sentimento maior foi de tristeza, tanto de quem veio e de 
quem conhece a história de quem veio. A gente ouve relato dizendo que 
botar os móveis naquele pau-de-arara foi a coisa mais triste, quando olhava 
pra trás e não sabia pra onde ir, ninguém tinha certeza de nada. Eu acho 
que foi o maior desgosto, porque a gente cresce e vive num canto e quando 
a gente sai pra estudar, que se separa da família já sente aquela dor da 
separação, aí você sair de um local onde você cresceu e vir pra outro 
forçado! Porque eles foram forçados a virem. (Juciara Teixeira, 21 anos, 
universitária) 

Um longo ritual acompanhava a partida. As ruas eram despidas dos seus 

paralelepípedos e os prédios desciam ao chão. Parte deles foi demolida pelo 

DNOCS e por pessoas que pretendiam reutilizar o material de construção nas 

reformas que fariam nas novas residências, adaptando-as às suas necessidades. O 

cenário de destruição dava uma aparência aterradora para os que ainda 

permaneciam no local ou quem o visitava, daí compreendermos o porquê da 

comparação daquela paisagem lúgubre aos efeitos causados pelo fogo ou por uma 

guerra, como assim avaliou uma das entrevistadas na segunda parte desta tese.  

As fotografias que relatam esse momento dão uma desagradável sensação 

de impotência. Resta-nos apenas observá-las e dar vazão a outras imagens que 

elas deixam suscitar. Parafraseando Morin, no artigo A suportável realidade (2001, 

p.26), podemos afirmar que essas fotos significam uma estetização da dor, pelas 

quais pode-se sentir a dor na sua plenitude, mas, simultaneamente, desfrutar a sua 

expressão.  



 

O fotógrafo exerce um domínio técnico e estético para registrar imagens que 

possibilitem suportar o que é i

apenas nos oferece a possibilidade de ver as belezas da existência, não apenas cria 

belezas, ela nos ajuda a suportar o peso insuportável da realidade e afrontar a 

crueldade do mundo” (2001, p. 27).

sensíveis e compreensíveis. Para esse pensador, no mesmo artigo e página, graças 

à estética, “despertamos em nós o sentimento humano de compaixão, tão ausente 

na vida cotidiana, incluindo

As fotos apresentadas 

o êxodo de centenas de famílias

cicatrizada, pois “a angústia humana pode ser sublimada na paixão do jogo, nas 

múltiplas participações, no amor (

transfigurada e afrontada na poesia, romances, filmes, mas sem jamais ser 

verdadeiramente liquidada” (MORIN

Figura 63: São Rafael antiga às vésperas da 
inundação (demolições). 

Figura 65: As águas inundam a cidade

O fotógrafo exerce um domínio técnico e estético para registrar imagens que 

possibilitem suportar o que é insuportável. Como afirma Morin, “a estética não 

apenas nos oferece a possibilidade de ver as belezas da existência, não apenas cria 

belezas, ela nos ajuda a suportar o peso insuportável da realidade e afrontar a 

(2001, p. 27). É assim que ela nos torna melhores, mais 

sensíveis e compreensíveis. Para esse pensador, no mesmo artigo e página, graças 

à estética, “despertamos em nós o sentimento humano de compaixão, tão ausente 

na vida cotidiana, incluindo-se aí os sofrimentos reais tão próximos de nós”

As fotos apresentadas nas páginas a seguir atestam a morte de 

de centenas de famílias. Uma ferida que muitos nunca iriam ter totalmente 

cicatrizada, pois “a angústia humana pode ser sublimada na paixão do jogo, nas 

las participações, no amor (...), nos mitos, ritos, religiões, pode ser 

transfigurada e afrontada na poesia, romances, filmes, mas sem jamais ser 

verdadeiramente liquidada” (MORIN, 2001a, p. 30). 

 
São Rafael antiga às vésperas da 

 
m a cidade. 

Figura 64: São Rafael antiga às vésperas da 
inundação (demolições). 

Figura 66: Famílias se muda
Rafael.  
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O fotógrafo exerce um domínio técnico e estético para registrar imagens que 

nsuportável. Como afirma Morin, “a estética não 

apenas nos oferece a possibilidade de ver as belezas da existência, não apenas cria 

belezas, ela nos ajuda a suportar o peso insuportável da realidade e afrontar a 

ue ela nos torna melhores, mais 

sensíveis e compreensíveis. Para esse pensador, no mesmo artigo e página, graças 

à estética, “despertamos em nós o sentimento humano de compaixão, tão ausente 

mos de nós”.  

a morte de uma cidade e 

ma ferida que muitos nunca iriam ter totalmente 

cicatrizada, pois “a angústia humana pode ser sublimada na paixão do jogo, nas 

, nos mitos, ritos, religiões, pode ser 

transfigurada e afrontada na poesia, romances, filmes, mas sem jamais ser 

 
Figura 64: São Rafael antiga às vésperas da 

 
se mudam da antiga São 
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As figuras 63 a 65 apresentam a dimensão da violência simbólica sofrida pela 

população de São Rafael, alguns meses antes da sua inundação pela águas da 

barragem Armando Ribeiro Gonçalves. O cenário registrado pelas fotos é de 

abandono e de absoluta desolação. Algumas delas revelam situações semelhantes 

às destruições feitas por bombardeios ou abalos sísmicos.  

A população se muda e leva consigo a certeza de um retorno impossível. 

Para muitos, é melhor esquecer as últimas imagens que seus olhos viram da cidade. 

Agora, no orkut, essas cenas voltam a povoar a sua memória, tornando impossível 

ficar calados. É assim que surgem comentários detalhando as ruas, a localização 

dos prédios comerciais e das casas, os nomes dos seus antigos proprietários. 

Relata-se também, emocionados, as marcas que esse evento deixou em suas vidas. 

Outros conseguem transformar a dor desse momento em risos.  

Ao observar a figura 66, uma visitante do orkut de São Rafael brinca com a 

ocasião da partida registrada por uma câmera:  

O dono dessa mudança era rico, porque a lá de casa nessa época era só 
dois potes, uns tamboretes a mala de madeira com fechadura e tudo, uma 
mesa e o resto da bagaceira foi tudo num saco de estopa. Só sei que 
quando chegamos na Serra do Mel estava quase tudo quebrado (risos). Eu 
tinha uma mala de corino e na mudança ia uma cadeira de balanço, e a 
perna da cadeira furou a minha mala, pense num prejuízo! Passei mais de 
uma semana sem poder nem olhar pra mala porque me acabava de chorar. 
Mamãe tinha uma imagem de meu padim Pe. Cícero e quebrou na 
mudança, aí ela chorava pela imagem e eu pela mala (risos). Mas era 
saudade mesmo. Não é fácil deixar tudo assim sem se planejar e ter que se 
mudar sem olhar pra trás. Foi isso o que o DNOCS fez com o nosso povo. 
Ainda me emociono ao lembrar, não mais da mala, mas da simplicidade 
como éramos antes.     

Esse comentário de Erineide Gomes foi um dos motivos pelos quais procurei 

contatá-la, e cuja entrevista encontra-se na segunda parte desta tese. Em nossa 

conversa, pude perceber o quanto ela expressa a sua emoção com situações 

risíveis.  

Transformar situações traumáticas em lembranças cômicas, ou dar-lhes outra 

versão, é uma estratégia humana para superar uma realidade insuportável. Por isso, 

conforme Cyrulnik (2005), o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de 

contos infantis como O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo e A Roupa Nova do 

Rei, e a atriz norte-americana Marilyn Monroe reelaboraram as suas lembranças 

para melhor suportar a realidade que tiveram. Reelaborado, o passado torna-se 



 

mais “palatável” e lógico. O sujeito sonha para se proteger ou para s

Essa representação distorcida, que mistura lembranças precisas com 

recomposições fantásticas, 

tornar um importante efeito de resiliência, pois sem um pouco de generosidade, de 

esperança, de heroísmo,

O modo como evocamos o passado para organizar nossas lembranças e nos 

deleitar em nossos devaneios impregnam de sentido 

explica Cyrulnik:  

É preciso trabalhar sua própria história, reelaborar a representação da 
tragédia a fim de que o sujeito consiga suportar seus relatos íntimos. Às 
vezes a história traumatizante até se torna socialmente aceitável quando o 
ferido 
relação que contribua para tornar seu sofrimento útil. (2004, p.

Outras fotos dão forte destaque à igreja, o que não nos surpreende haja vista 

o significado que tinha a matriz de Nossa

daquelas pessoas. As figuras 67 a 70 

sendo da última missa na velha cidade

e a condução das imagens da padroeira e do arcanjo São Rafa

em junho de 1983. 

Figura 67: 

mais “palatável” e lógico. O sujeito sonha para se proteger ou para s

representação distorcida, que mistura lembranças precisas com 

recomposições fantásticas, mesmo que seja considerada um devaneio, pode 

efeito de resiliência, pois sem um pouco de generosidade, de 

, a realidade seria insustentável.  

O modo como evocamos o passado para organizar nossas lembranças e nos 

deleitar em nossos devaneios impregnam de sentido o que percebemos

É preciso trabalhar sua própria história, reelaborar a representação da 
tragédia a fim de que o sujeito consiga suportar seus relatos íntimos. Às 
vezes a história traumatizante até se torna socialmente aceitável quando o 
ferido tem o talento para fazer dela um diário, uma peça de teatro ou uma 
relação que contribua para tornar seu sofrimento útil. (2004, p.

Outras fotos dão forte destaque à igreja, o que não nos surpreende haja vista 

o significado que tinha a matriz de Nossa Senhora da Conceição para a vida 

figuras 67 a 70 estão identificadas no orkut

sendo da última missa na velha cidade, celebrada pelo monsenhor

e a condução das imagens da padroeira e do arcanjo São Rafael para a nova igreja, 

Figura 67: Celebração da última missa na velha São Rafael.

167 

mais “palatável” e lógico. O sujeito sonha para se proteger ou para se reinventar. 

representação distorcida, que mistura lembranças precisas com 

um devaneio, pode se 

efeito de resiliência, pois sem um pouco de generosidade, de 

O modo como evocamos o passado para organizar nossas lembranças e nos 

o que percebemos. Como 

É preciso trabalhar sua própria história, reelaborar a representação da 
tragédia a fim de que o sujeito consiga suportar seus relatos íntimos. Às 
vezes a história traumatizante até se torna socialmente aceitável quando o 

tem o talento para fazer dela um diário, uma peça de teatro ou uma 
relação que contribua para tornar seu sofrimento útil. (2004, p. 148) 

Outras fotos dão forte destaque à igreja, o que não nos surpreende haja vista 

Senhora da Conceição para a vida 

orkut da cidade como 

enhor Vicente de Paula, 

el para a nova igreja, 

 

ltima missa na velha São Rafael. 



 

Figura 68: Condução da imagem de N. Senhora 
da Conceição para a nova cidade

Figura 70: Procissão de encerramento da última missa na velha São Rafael. 

Os relatos visuais continuam com as exposições de fotografias da igreja feitas 

pelo fotógrafo rafaelense Quincas Conrado

depois da última missa ali celebrada, a igreja aparece destelhada, cercada de 

entulhos, frequentada por curiosos e testemunhas do destino que 

“cama de peixe”, como dizia a profecia. 

 
ondução da imagem de N. Senhora 

da Conceição para a nova cidade. 
Figura 69: Condução da imagem do Arcanjo São 
Rafael para a nova cidade

: Procissão de encerramento da última missa na velha São Rafael. 

Os relatos visuais continuam com as exposições de fotografias da igreja feitas 

pelo fotógrafo rafaelense Quincas Conrado (figuras 71 a 74). Nelas, alguns meses 

depois da última missa ali celebrada, a igreja aparece destelhada, cercada de 

entulhos, frequentada por curiosos e testemunhas do destino que 

“cama de peixe”, como dizia a profecia.  
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ondução da imagem do Arcanjo São 

Rafael para a nova cidade. 

 

: Procissão de encerramento da última missa na velha São Rafael.  

Os relatos visuais continuam com as exposições de fotografias da igreja feitas 

Nelas, alguns meses 

depois da última missa ali celebrada, a igreja aparece destelhada, cercada de 

entulhos, frequentada por curiosos e testemunhas do destino que a esperava. Seria 



 

Figura 71: Interior da igreja (i
São Rafael).  

Figura 73: Escombros da cidade
velha São Rafael). 

 Podemos supor que retratar o desaparecimento lento de sua terra natal sob 

as águas da barragem não deve ter sido uma tarefa prazerosa para o fotógrafo 

Quincas Conrado, mesmo que, talvez, ele tenha sido a favor do 

não sabemos ao certo. As

despedida, mas também o desejo de eternizar aquele cenário de depredação

mesmo que essa fotografia fizesse emergir lembranças tristes. Fotografar a igreja 

em meio aos escombros talvez tenha sido uma form

destino traçado para a sua terra e os seus conterrâneos. Protestaria, pois, 

de sua arte.   

 
(inundação da velha 

 
 
 

Figura 72: Fachada lateral 
da velha São Rafael). 

 
da cidade (inundação da Figura 74: Escombros da cidade

velha São Rafael). 

Podemos supor que retratar o desaparecimento lento de sua terra natal sob 

as águas da barragem não deve ter sido uma tarefa prazerosa para o fotógrafo 

Quincas Conrado, mesmo que, talvez, ele tenha sido a favor do 

não sabemos ao certo. As imagens capturadas pela sua câmera expressam dor e 

despedida, mas também o desejo de eternizar aquele cenário de depredação

mesmo que essa fotografia fizesse emergir lembranças tristes. Fotografar a igreja 

em meio aos escombros talvez tenha sido uma forma de não se calar diante do 

destino traçado para a sua terra e os seus conterrâneos. Protestaria, pois, 
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da cidade (inundação da 

Podemos supor que retratar o desaparecimento lento de sua terra natal sob 

as águas da barragem não deve ter sido uma tarefa prazerosa para o fotógrafo 

Quincas Conrado, mesmo que, talvez, ele tenha sido a favor do Projeto Baixo-Açu, 

imagens capturadas pela sua câmera expressam dor e 

despedida, mas também o desejo de eternizar aquele cenário de depredação, 

mesmo que essa fotografia fizesse emergir lembranças tristes. Fotografar a igreja 

a de não se calar diante do 

destino traçado para a sua terra e os seus conterrâneos. Protestaria, pois, por meio 



 

Outros rafaelenses registraram aquelas cenas que marcaram a história de 

sua cidade e de suas vidas, infelizmente

proporcionada pelo equipamento de Quincas Conrado. Nem por isso deixaram de 

contribuir para o extravasamento de suas emoções e as dos seus conterrâneos 

quase três décadas depois do seu trabalho. 

Figura 75: Subida das águas do rio 
inundação da velha São Rafael.

Figura 77: Igreja da velha São Rafael 
nas águas (maio de 1984).  
 

 As fotografias acima, como as que 

velha São Rafael ao ser engolida pelas águas da barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves. Elas mostram o ritmo de subida das águas no primeiro semestre de 

1984. Em função das fortes chuvas que caíram na estação chuvosa d

provocando cheias e elevando as águas do reservatório da barragem, as águas 

sobem e cobrem a cidade mais rapidamente do que se esperava. Perceba

em abril de 1984, se os degraus 

Outros rafaelenses registraram aquelas cenas que marcaram a história de 

sua cidade e de suas vidas, infelizmente, não com a mesma qualidade técnica 

proporcionada pelo equipamento de Quincas Conrado. Nem por isso deixaram de 

contribuir para o extravasamento de suas emoções e as dos seus conterrâneos 

quase três décadas depois do seu trabalho.  

 

Figura 75: Subida das águas do rio Piranhas e 
inundação da velha São Rafael. 

 

: Igreja da velha São Rafael imergindo 

Figura 76: Igreja da velha São Rafael 
nas águas (abril de 1984). 

Figura 78: As águas da barragem cobrem as 
casas da velha São Rafael (maio de 1984).

afias acima, como as que as antecederam, atestam a agonia da 

velha São Rafael ao ser engolida pelas águas da barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves. Elas mostram o ritmo de subida das águas no primeiro semestre de 

Em função das fortes chuvas que caíram na estação chuvosa d

provocando cheias e elevando as águas do reservatório da barragem, as águas 

sobem e cobrem a cidade mais rapidamente do que se esperava. Perceba

em abril de 1984, se os degraus da igreja já não podem mais ser vistos, no mês 
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a qualidade técnica 

proporcionada pelo equipamento de Quincas Conrado. Nem por isso deixaram de 

contribuir para o extravasamento de suas emoções e as dos seus conterrâneos 

 

Figura 76: Igreja da velha São Rafael imergindo 
nas águas (abril de 1984).  

 

Figura 78: As águas da barragem cobrem as 
São Rafael (maio de 1984). 

cederam, atestam a agonia da 

velha São Rafael ao ser engolida pelas águas da barragem Armando Ribeiro 

Gonçalves. Elas mostram o ritmo de subida das águas no primeiro semestre de 

Em função das fortes chuvas que caíram na estação chuvosa daquele ano, 

provocando cheias e elevando as águas do reservatório da barragem, as águas 

sobem e cobrem a cidade mais rapidamente do que se esperava. Perceba-se que, 

da igreja já não podem mais ser vistos, no mês 
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seguinte a igreja já tem submergida metade de sua altura, enquanto alguns prédios 

mais baixos estão totalmente imersos. Não é à toa que, nas memórias dos 

rafaelenses e de habitantes de outros municípios vizinhos à barragem, 1984 é 

marcado como ano em que mais temeram o rompimento da barragem. Fortalecendo 

esse temor, há o mito de que Assú virará “cama de baleia.”  

É impossível não percebermos o caráter de denúncia que tem as fotos 

anteriores. Como afirma Susan Sontag, na obra Sobre fotografia “fotografar é atribuir 

importância. (...) não há como suprimir a tendência, inerente a todas as fotos, de 

conferir valor aos seus temas” (2004, p. 41). Tal consideração rompe com a 

concepção da imagem fotográfica como uma representação do real, portanto, isenta 

de subjetividade e de temporalidade.  

Atente-se para a expressão do sentimento de despedida, de consternação e 

de revolta presente nessas fotos. Os entulhos nas ruas próximas à igreja e no 

interior dela, os prédios destroçados, a sensação de abandono tornam São Rafael 

antiga uma cidade-fantasma, uma morta-viva. Talvez por compreender que a 

presença humana junto aos escombros daria mais relevância àquele momento que 

seria imortalizado, houve quem posasse para uma foto (figura 74), e quem fosse 

“capturado” inadvertidamente próximo à igreja ou numa pequena canoa em frente à 

sua entrada principal (figura 76). Tudo valia para denunciar a morte da cidade, mas 

também para mostrar que a sua população permanecia viva e disposta a seguir em 

frente. 

As expressões de ressentimento quanto à política de desenvolvimento 

responsável pela construção da barragem não se dão apenas pelas narrativas 

visuais. Junto a uma foto de uma casa praticamente coberta pela inundação, 

encontramos um comentário: “Destruição de tudo em nome do desenvolvimento”. 

Um diálogo é então aberto entre os rafaelenses:  

Desenvolvimento esse que nunca chegou! 

Esse desenvolvimento foi, não de São Rafael, mas sim, para outras cidades 
que hoje são as maiores produtoras de frutas irrigadas, camarão, dentre 
outros produtos. São Rafael tem o maior produto do mundo que é a água, 
falta a força política e a iniciativa privada avançar no aproveitamento dessa 
riqueza. 

É uma pena que nossa cidade parou no tempo. 
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As considerações que os rafaelenses fazem do presente de sua cidade, vista 

como parada no tempo ou atrasada, não estão obviamente afastadas do peso que 

teve o seu passado quando da execução do Projeto Baixo-Açu. Logo, suas 

narrativas, sejam elas orais, escritas ou visuais, expressam rancor e denúncias 

contra as injustiças que dizem terem sofrido.   

É possível arriscar-nos a fazer uma avaliação rápida, tendo por base o 

raciocínio de Edgar Morin. Para ele, a ausência de uma contextualização dos 

projetos de desenvolvimento é o principal motivo para que ocorram situações 

semelhantes ao que se viveu em São Rafael, uma vez que “é necessário conceber, 

quando se faz um projeto técnico, as consequências humanas e sociais. (...) É 

preciso contextualizar e não apenas globalizar. Conceber não unicamente as partes, 

mas o todo” (2007b, p. 49).  

Ao considerarem que o Projeto Baixo-Açu trouxe desenvolvimento para 

algumas cidades, enquanto para o município de São Rafael os efeitos positivos 

foram pífios, torna-se patente o caráter ambivalente desse projeto, como nos demais 

que foram implementados no Brasil. As experiências têm demonstrado que não 

podemos mais considerar como necessariamente bom para todos o que vem com 

um selo de certificação dado pela ciência e pela técnica. A palavra progresso 

esconde contradições, interesses, representações.  

Rei morto, rei posto, diz o adágio popular. Enquanto São Rafael desaparecia 

aos poucos, condenada pelo progresso, uma nova cidade era edificada a poucos 

quilômetros dali. Centenas de hectares de mata virgem eram postos ao chão para 

dar lugar a uma cidade que prometia vida nova e melhor para todos e nascia como 

um grande conjunto habitacional, conforme o discurso da modernização.  

A foto a seguir é um testemunho da forma pela qual a construção da nova 

cidade serviu também de propaganda do governo do estado. “Mais casas para o Rio 

Grande do Norte”, está escrito na placa, a qual também apresenta os “benefícios” do 

governo para a população de São Rafael: era-lhe dado um conjunto habitacional 

com 716 unidades, atendendo a 3.580 pessoas.  

 



 

Figura 79: Propaganda governamental (construção da nova São Rafael). 

 Apesar do discurso

cidade, à época de sua edificação, quase trinta anos depois há quem escreva, 

enfaticamente, abaixo dessa fotografia, o seguinte comentário: “

muiiiito mais bonita que essa de hoje!!!”

positiva do passado.  

Poderíamos compreender melhor o desabafo desse rafaelense tomando por 

base as análises de Bachelard (2008), quando afirma que a casa (no caso da velha 

São Rafael, poderíamos dizer “a terra natal”) é a nossa concha inicial, o nosso 

ninho. “Talvez outrora considerássemos a mansarda estreita demais, fria no inverno, 

quente no verão. Mas agora, na lembrança reencontrada no devaneio, não sabemos 

por qual sincretismo a mansarda é pequena e grande, quente

reconfortante” (2008, p. 

tivesse os seus problemas, o que não deixa de ser verdade, aparece de outra forma 

nas lembranças dos seus antigos moradores. O poeta Rafael Arcanjo expressou 

isso muito bem num de seus poemas

ropaganda governamental (construção da nova São Rafael). 

discurso enaltecedor à qualidade de vida e 

cidade, à época de sua edificação, quase trinta anos depois há quem escreva, 

enfaticamente, abaixo dessa fotografia, o seguinte comentário: “

muiiiito mais bonita que essa de hoje!!!”. Vê-se, portanto, mais uma avaliação 

Poderíamos compreender melhor o desabafo desse rafaelense tomando por 

base as análises de Bachelard (2008), quando afirma que a casa (no caso da velha 

São Rafael, poderíamos dizer “a terra natal”) é a nossa concha inicial, o nosso 

Talvez outrora considerássemos a mansarda estreita demais, fria no inverno, 

quente no verão. Mas agora, na lembrança reencontrada no devaneio, não sabemos 

por qual sincretismo a mansarda é pequena e grande, quente

 29). Em outras palavras: a antiga São Rafael, mesmo que 

tivesse os seus problemas, o que não deixa de ser verdade, aparece de outra forma 

nas lembranças dos seus antigos moradores. O poeta Rafael Arcanjo expressou 

isso muito bem num de seus poemas (COSTA, 1998, p. 58):    

Certo, fizeram uma nova 
Da velha ninguém se esquece (...) 

Azeite de coco velho 
Com novo nem se parece! 
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qualidade de vida e à beleza da nova 

cidade, à época de sua edificação, quase trinta anos depois há quem escreva, 

enfaticamente, abaixo dessa fotografia, o seguinte comentário: “nossa cidade era 

se, portanto, mais uma avaliação 

Poderíamos compreender melhor o desabafo desse rafaelense tomando por 

base as análises de Bachelard (2008), quando afirma que a casa (no caso da velha 

São Rafael, poderíamos dizer “a terra natal”) é a nossa concha inicial, o nosso 

Talvez outrora considerássemos a mansarda estreita demais, fria no inverno, 

quente no verão. Mas agora, na lembrança reencontrada no devaneio, não sabemos 

por qual sincretismo a mansarda é pequena e grande, quente e fresca, sempre 

Em outras palavras: a antiga São Rafael, mesmo que 

tivesse os seus problemas, o que não deixa de ser verdade, aparece de outra forma 

nas lembranças dos seus antigos moradores. O poeta Rafael Arcanjo expressou 



 

Figura 80: Construção da igreja da nova 
São Rafael (jan./1983).  

 Como uma fênix que renasce das cinzas, a antiga São Rafael às vezes 

reaparece. Isso ocorreu em 2001, quando uma forte seca assolou o sertão potiguar, 

baixando as águas da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Em outubro daquele 

ano, o jornal Tribuna do Norte

ressurge das águas”. De acordo com esse jornal, a velha São Rafael reaparecia 

“num cenário triste para quem precisa recordar

quadra de futebol, a praça governador Dix

outros prédios, revelando uma parte da antiga cidade

Figura 82: Local da antiga quadra de esportes da 
velha São Rafael. 
 

Figura 80: Construção da igreja da nova 

 
 

Figura 81: Etapa final da construção da igreja da nova São 
Rafael. 

 

 

Como uma fênix que renasce das cinzas, a antiga São Rafael às vezes 

reaparece. Isso ocorreu em 2001, quando uma forte seca assolou o sertão potiguar, 

baixando as águas da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Em outubro daquele 

una do Norte trazia uma reportagem intitulada “

De acordo com esse jornal, a velha São Rafael reaparecia 

num cenário triste para quem precisa recordar”. Aos poucos, iam ressurgindo a 

quadra de futebol, a praça governador Dix-sept Rosado, a estação ferroviária, dentre 

ndo uma parte da antiga cidade. (Figuras 82 a 86)

 
: Local da antiga quadra de esportes da Figura 83: Local da antiga 

Rafael.  
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Figura 81: Etapa final da construção da igreja da nova São 

Como uma fênix que renasce das cinzas, a antiga São Rafael às vezes 

reaparece. Isso ocorreu em 2001, quando uma forte seca assolou o sertão potiguar, 

baixando as águas da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Em outubro daquele 

intitulada “Cidade-fantasma 

De acordo com esse jornal, a velha São Rafael reaparecia 

poucos, iam ressurgindo a 

sept Rosado, a estação ferroviária, dentre 

iguras 82 a 86) 

 
Figura 83: Local da antiga praça da velha São 



 

Figura 84: Árvores mortas ressurgem na 

Figura 85: Torre da igreja da antiga São Rafael. 

 

As cinco últimas imagens 

Rafael e da sua população. Paulatinamente, a cidade se descobre das águas e 

ressurge para denunciar a sua sina. As árvores que, com o seu verdor e frescura, 

sombreavam as casas e a praças, foram testemunhas de momentos fe

guardaram segredo de encontros amorosos e fugidios, ressurgem agora mortas, 

esqueléticas, encharcadas, estendendo os seus galhos e troncos esbranquiçados e 

descascados.  

Conforme a reportagem da 

um pequeno roçado de feijão e melancia na cidade

alguns tijolos eram arrancados para dar lugar às plantas. Como podemos ver, a 

velha São Rafael, ao ressuscitar, proporcionava vida e voltava a cump

suas tarefas: reduzir a fome de homens e mulheres pobres que se serviam das 

vazantes rio Piranhas.  

: Árvores mortas ressurgem na prainha 

Figura 85: Torre da igreja da antiga São Rafael.  Figura 86: Torre da igreja e ruínas da antiga São 
Rafael.  

cinco últimas imagens tratam de mais um momento da história de São 

Rafael e da sua população. Paulatinamente, a cidade se descobre das águas e 

ressurge para denunciar a sua sina. As árvores que, com o seu verdor e frescura, 

sombreavam as casas e a praças, foram testemunhas de momentos fe

guardaram segredo de encontros amorosos e fugidios, ressurgem agora mortas, 

esqueléticas, encharcadas, estendendo os seus galhos e troncos esbranquiçados e 

Conforme a reportagem da Tribuna do Norte, um agricultor resolveu plantar 

um pequeno roçado de feijão e melancia na cidade-fantasma. Na antiga praça, 

alguns tijolos eram arrancados para dar lugar às plantas. Como podemos ver, a 

velha São Rafael, ao ressuscitar, proporcionava vida e voltava a cump

suas tarefas: reduzir a fome de homens e mulheres pobres que se serviam das 
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Figura 86: Torre da igreja e ruínas da antiga São 

mais um momento da história de São 

Rafael e da sua população. Paulatinamente, a cidade se descobre das águas e 

ressurge para denunciar a sua sina. As árvores que, com o seu verdor e frescura, 

sombreavam as casas e a praças, foram testemunhas de momentos felizes e tristes, 

guardaram segredo de encontros amorosos e fugidios, ressurgem agora mortas, 

esqueléticas, encharcadas, estendendo os seus galhos e troncos esbranquiçados e 

, um agricultor resolveu plantar 

fantasma. Na antiga praça, 

alguns tijolos eram arrancados para dar lugar às plantas. Como podemos ver, a 

velha São Rafael, ao ressuscitar, proporcionava vida e voltava a cumprir uma de 

suas tarefas: reduzir a fome de homens e mulheres pobres que se serviam das 
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 Meses depois, as chuvas que caíram no “inverno” elevaram o volume de água 

da barragem e tudo voltou a ser como antes. A velha São Rafael novamente 

desapareceu, engolida pelas águas. Mais uma vez, cumpria-se a profecia: tornava-

se “cama de peixe”.    

A cidade desejada  

Embora estejamos cada vez mais longe de certezas quanto ao futuro, como 

se navegássemos na noite e na neblina (MORIN, 2007b, p. 48), no orkut de São 

Rafael não apenas há críticas aos limites de um desenvolvimento que foi prometido, 

mas também ousa-se apresentar um projeto para o futuro.  

As fotografias ali disponibilizadas não têm a pretensão apenas de fazer as 

vezes de um túnel do tempo, de mostrar como eram alguns momentos da vida 

cotidiana naquela cidade antes da sua submersão. Não é apenas uma rememoração 

do passado, destituída de qualquer outro interesse, embora isso não pareça 

consciente para a maioria daquelas pessoas que visitam e postam fotografias e 

vídeos. Compreendo que por meio da construção imagética de trajetos de vidas, 

revelando um passado de lutas, mas também de momentos felizes expressos nos 

festejos e comemorações, busca-se perspectivar novas alternativas para o futuro.  

Um projeto de futuro para a nova São Rafael alicerçado no turismo é uma 

marca indelével nas palavras de Richardson Rodrigo Cortez Barros, o criador do 

perfil da cidade no orkut, em entrevista a mim concedida em junho de 2010. Disse-

me ele que essa era a sua bandeira de luta. Da mesma forma, é nítida essa intenção 

no trabalho que desenvolve diariamente naquela rede social. Pouco meses depois 

de iniciar essa atividade, em 2008, ele postou uma mensagem de abertura do perfil 

na qual se lê: 

Gente, vamos colocar São Rafael no roteiro turístico do nosso estado 
mostrando suas belezas e criando possibilidade de emprego e renda para a 
nossa população, e o mais importante é evitar que os jovens saiam de 
nossa cidade, dando aos jovens capacitação para receber os turistas 
mostrando as belezas da cidade e falando de nossa história, pois só desta 
forma nossa querida cidade irá encontrar o desenvolvimento sustentável. 
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Em face dessa pretensão, não cessam as postagens de fotos, textos e 

comentários que tratam da reconstituição histórica da cidade e da preservação do 

seu patrimônio material. As riquezas naturais do município e outras atrações como 

os carnavais na prainha, a culinária regional e o artesanato também se destacam 

como importantes fontes que, se forem exploradas de forma “sustentável”, como se 

afirma acima, podem gerar renda e reduzir o êxodo da população jovem.  

O turismo histórico, ambiental e de aventuras é apresentado como 

oportunidade de melhorias de vida para os moradores da nova São Rafael. Daí a 

ênfase dada a um “resgate” do passado da cidade e à divulgação das belezas 

naturais das serras, sugerindo-se como elas podem ser usadas para a geração de 

emprego e renda.   

Contudo, é importante salientar que a empreitada de “resgatar” a história 

compara-se à aventura de construir um quebra-cabeça cujas peças estão 

incompletas, perdidas ao longo de sua existência. A tarefa de recomposição do 

passado será sempre uma empreitada inconclusa, pois haverá sempre lacunas que 

nunca serão preenchidas.  

No orkut de São Rafael acredita-se na possibilidade de reconstruir o passado 

por meio das memórias expressas nas imagens do cotidiano da cidade, como já 

vimos. Entretanto, a preservação dessa memória não se restringiria apenas às 

pessoas comuns, mas também à idealização de um dos seus “homens ilustres”: 

Felipe Neri de Carvalho e Silva, o barão de Serra Branca.  

Sim, na pequena São Rafael também viveram elementos da nobreza, e isso 

honra os seus habitantes, mesmo que muitos já tenham se esquecido desse fato ou 

deem pouca importância a ele. Para avivar a memória de uns e informar a outros, foi 

criado um álbum dedicado a esse nobre potiguar, no qual encontramos seus dados 

biográficos e o decreto através do qual a princesa Isabel lhe concedeu o título de 

barão de Serra Branca. (Figuras 87 e 88) 



 

Figura 87:

Figura 88: Decreto 

 A figura 87 é rica em dados biográficos do B

atenção o interesse que o texto tem em tecer uma imagem 

desse nobre potiguar. O barão é apresentado como um “abolicionista legítimo” que 

libertou seus escravos “sem qualquer condição”

Figura 87: Dados biográficos do Barão de Serra Branca. 

Decreto de concessão de título de nobreza a Felipe Nery. 

é rica em dados biográficos do Barão de Serra Branca. Chama a 

atenção o interesse que o texto tem em tecer uma imagem bondosa

desse nobre potiguar. O barão é apresentado como um “abolicionista legítimo” que 

libertou seus escravos “sem qualquer condição”, oito anos antes da Lei
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arão de Serra Branca.  

 

Felipe Nery.  

arão de Serra Branca. Chama a 

bondosa e caridosa 

desse nobre potiguar. O barão é apresentado como um “abolicionista legítimo” que 

oito anos antes da Lei Áurea. Com 
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base em relatos de mais velhos, o autor conta ainda que o barão era um “tradicional 

patriarca risonho” que reunia os “escravinhos” para ouvi-lo tocar e cantar “para a 

alegria de todos”.  

Eis aí um herói que a cidade de São Rafael e o estado do Rio Grande do 

Norte sentem a necessidade de ressuscitar e de preservar, depois de ter 

permanecido no obscuro durante tanto tempo, possivelmente em face da 

necessidade que os republicanos sentiam de apagar os vestígios da monarquia.  

 O empenho em reavivar a memória do barão foi o tema de uma das edições 

do jornal Tribuna do Norte, em 2009. Em 30 de abril daquele ano, o caderno 

Redescobrindo o RN trouxe a manchete “História do Barão de Serra Branca está 

esquecida”. Segundo o texto, um “livro sobre a história de São Rafael é uma das 

únicas chances de resgatar a biografia de um dos maiores pecuaristas das terras 

potiguares”.  

Além de dados genealógicos e do envolvimento com a causa abolicionista, o 

jornal potiguar informava que Felipe Nery teve origem humilde, pois era “filho de 

pequenos proprietários rurais e criou-se na luta do campo”. Comprou o título de 

nobreza por 15 mil contos de réis. Monarquista e chefe conservador, ele financiava 

eleições e ia à frente dos eleitores decidir o pleito. Foi integrante da Assembleia 

Legislativa Provincial entre 1878 e 1881. Reforçando os mitos em torno da sua 

imagem, a reportagem informa também que a morte do barão, em 1893, deu-se 

quando ele retornava de Juazeiro do Norte-CE e foi profetizada pelo padre Cícero, o 

qual o aconselhou a só se “arranchar” quando chegasse em terras do Rio Grande do 

Norte. 

Em face da importância que o barão tem para o panteão dos heróis e homens 

ilustres potiguares, e ainda para a elevação da autoestima dos rafaelenses, o seu 

retorno ao mundo dos vivos deveria se dar com o avivamento da memória, já que, 

como afirma a Tribuna do Norte, a sua história está esquecida. Para isso, tornar-se-

ia necessária a preservação do patrimônio histórico por meio da restauração dos 

prédios da fazenda daquele nobre, em Serra Branca, construídos por volta de 1880, 

hoje em ruínas, como podemos ver nas figuras 90 a 92, presentes no orkut de São 

Rafael. 



 

 
Figura 89

Figura 91: Campanha 

As três últimas 

rafaelenses. Para um deles, a restauração não ocorre porque “não dá votos”. Outro 

afirma que “esses políticos que não fazem nada deviam pelo me

história”. Um terceiro informa que soube “por alto” que aquela área já havia sido 

tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual. Mesmo assim, para agilizar as 

providências, propõe-se um 

Casa Barão de Serra Branca

Poderíamos afirmar que São Rafael é uma cidade com reduzidíssimo acervo 

no seu patrimônio edificado e digno de tombamento, visto que o casario construído à 

época do seu crescimento urbano foi demolido ou encontra

 
Figura 89 e 90: Ruínas da casa do Barão de Serra Branca.

 

ampanha para a preservação da casa do Barão de Serra Branca. 

três últimas imagens suscitam comentários e desabafos entre os 

lenses. Para um deles, a restauração não ocorre porque “não dá votos”. Outro 

afirma que “esses políticos que não fazem nada deviam pelo me

Um terceiro informa que soube “por alto” que aquela área já havia sido 

tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual. Mesmo assim, para agilizar as 

se um Manifesto público em defesa do patrimônio cultural 

a Barão de Serra Branca, seguido de um abaixo-assinado.  

Poderíamos afirmar que São Rafael é uma cidade com reduzidíssimo acervo 

no seu patrimônio edificado e digno de tombamento, visto que o casario construído à 

época do seu crescimento urbano foi demolido ou encontra-
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: Ruínas da casa do Barão de Serra Branca. 

 

preservação da casa do Barão de Serra Branca.  

imagens suscitam comentários e desabafos entre os 

lenses. Para um deles, a restauração não ocorre porque “não dá votos”. Outro 

afirma que “esses políticos que não fazem nada deviam pelo menos proteger nossa 

Um terceiro informa que soube “por alto” que aquela área já havia sido 

tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual. Mesmo assim, para agilizar as 

anifesto público em defesa do patrimônio cultural 

Poderíamos afirmar que São Rafael é uma cidade com reduzidíssimo acervo 

no seu patrimônio edificado e digno de tombamento, visto que o casario construído à 

-se submerso pelas 
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águas da barragem. Portanto, além da casa do barão de Serra Branca (localizada na 

área rural), o único vestígio arquitetônico que remonta à velha cidade é a torre da 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em meio às águas. (Figura 92) 

 

Figura 92: Torre da antiga Igreja de N. Senhora da Conceição (prainha). 

A torre da igreja submersa é a paisagem mais fotografada pelas pessoas da 

cidade e as que a visitam. No entanto, há motivos diferentes para isso. Para quem 

viveu em São Rafael antigo, como disse Richardson Rodrigo, em entrevista, “aquela 

torre é um marco, o único elo de ligação real entre o hoje e o ontem. As pessoas 

quando chegam lá sentem aquela energia, lembram, começam a falar o que era ali, 

começa a vir aquele turbilhão de lembranças”. Dando uma explicação para o uso da 

torre como espaço de diversão, acrescenta que, “como os jovens não têm essa 

lembrança, eles vão pra lá e querem é brincar”. Ou seja, não obstante o fato de 

serem conterrâneos, o tempo e as histórias de vida desses sujeitos fazem com que 

aquele espaço seja percebido e sentido de formas diferentes.  

Para aqueles que viveram na antiga São Rafael, há vida na prainha (local da 

cidade submersa). A torre, que se mantém firme há décadas, representa a 

sobrevivência de um tempo bom que chegou ao fim com lágrimas e sofrimentos. 

Dona Socorro, uma das entrevistadas, ao examinar uma foto em que as águas 

chegam à porta da igreja, assim se expressou: “meu Deus do céu, isso aqui foi muito 

amargor, muita dor, aqui foi muita lágrima... Isso custou muito choro, ainda hoje 
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custa!”. Não é à toa que, em busca de devolver à santa padroeira o seu lugar 

“natural”, um rafaelense, cumprindo uma promessa feita à santa, colocou no interior 

da torre uma imagem de Nossa Senhora da Conceição.  

As novas gerações não desvalorizam aquele vestígio da velha cidade, pois 

ouvem dos pais e avós os relatos de uma saga que viveram há quase três décadas. 

No entanto, alguns jovens, por não terem vivido “na pele” as adversidades sofridas 

pelos mais velhos, consideram “natural” usar aquele local como diversão, mesmo 

que o percebam como o símbolo da cidade. 

Ensina Cyrulnik que “o mundo mental de cada ser humano é composto de 

objetos sensoriais, cujo significado depende de sua organização neuro-sensorial e 

cujo sentido varia segundo sua história pessoal” (2007, p. 17). Portanto, um 

acontecimento não tem o mesmo valor emocional para todos os humanos. O que 

afeta profundamente um sujeito pode deixar um outro impassível, sem a menor 

perturbação emocional. “Por não termos a mesma história, não temos o mesmo 

olhar e portanto não podemos encontrar os mesmos objetos”, afirma o referido autor 

(2007, p. 17).  

Para quem não é nascido em São Rafael, ver a torre de uma igreja que foi 

submersa por uma barragem causa, à primeira vista, uma sensação em que se 

misturam estranhamento, surpresa e fascínio. Parece que temos diante de nós algo 

que só é visto em filmes ou criado por meio de um trabalho de montagem de 

imagens. Contudo, por aquele cenário existir de fato, ele possibilita dar “asas à 

imaginação” e levantar “milhares” de perguntas e hipóteses. Fotografá-lo ou filmá-lo 

torna-se quase uma obrigação.  

Outras pessoas, mais ousadas e aventureiras, dão um sentido diverso àquela 

torre que insiste em manter-se firme, ainda que sua estrutura esteja há décadas 

dentro d’água. Não denotando padecimento com o significado que a torre tem para a 

população que a conheceu de perto, elas querem explorá-la e usá-la como 

trampolim. Não satisfeitos, deixam também as suas marcas por meio de pichações 

no interior do edifício. (Figuras 93 e 94)   



 

Figura 93: Utilização da torre da igreja submersa para 
mergulhos.  

 Infelizmente, fazer da torre uma base para se executar mergulhos é uma 

atitude banal para um grande número de pessoas que vivem na cidade ou que a 

visitam. É essa a conclusão que se chega ao visitarmos a prainha ou

volume de imagens registradas em fotos e vídeos testemunhando esse 

comportamento. Na maioria delas, há comentários elogiosos à coragem de quem 

assim procede ao visitar aquele local. Há quem lembre, com saudades, daquele 

mergulho. Outros esperam ansiosos pela próxima oportunidade de fazê

novamente voltar à cidade.

 Entretanto, talvez pela popularização que a palavra 

nos últimos anos, vê-se lampejos de um sentimento preservacionista por parte de 

daquela população que visita o 

sendo, aos poucos, combatido 

marco da cidade. O controlador do 

conclama:   

Gente, vamos preservar esse patrimônio cultural, arquitetônico e histórico 
de nossa cidade, pois olhem a quantidade de pichações que encontrei 
quando fui aí. O bom não é marcar seu nome aí, mas fazer com que esse 
lugar mágico marque seu coração e seus pens
saudades e lembranças. Rafaleneses, vamos nos tornar fiscalizadores de 
nossa história e do nosso marco. 

 
 

 
Utilização da torre da igreja submersa para 

Figura 94: Pichações na torre da igreja 
submersa. 

Infelizmente, fazer da torre uma base para se executar mergulhos é uma 

atitude banal para um grande número de pessoas que vivem na cidade ou que a 

visitam. É essa a conclusão que se chega ao visitarmos a prainha ou

volume de imagens registradas em fotos e vídeos testemunhando esse 

comportamento. Na maioria delas, há comentários elogiosos à coragem de quem 

assim procede ao visitar aquele local. Há quem lembre, com saudades, daquele 

ram ansiosos pela próxima oportunidade de fazê

novamente voltar à cidade. 

Entretanto, talvez pela popularização que a palavra patrimônio

se lampejos de um sentimento preservacionista por parte de 

ão que visita o orkut. Esse comportamento na torre da igreja vem 

sendo, aos poucos, combatido com alertas para os devidos cuidados 

marco da cidade. O controlador do orkut de São Rafael, Richardson Rodrigo, 

Gente, vamos preservar esse patrimônio cultural, arquitetônico e histórico 
de nossa cidade, pois olhem a quantidade de pichações que encontrei 
quando fui aí. O bom não é marcar seu nome aí, mas fazer com que esse 
lugar mágico marque seu coração e seus pensamentos e daí só deixe 
saudades e lembranças. Rafaleneses, vamos nos tornar fiscalizadores de 
nossa história e do nosso marco.  
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Vamos protestar a favor da preservação de nosso marco e de nossa 
história. São Rafael é uma cidade rica e cheia de potencial e aí está um 
gerador de renda que precisa ser preservado. 

Até quando essa torre vai aguentar essa visitação sem nenhuma orientação 
técnica e histórica? Prefeito, fique atento a esse patrimônio e de nossa 
história ponto, esse que gera emprego e atrai tanta gente durante todo o 
ano. 

Estimulados por tais protestos, outros surgem: 

Atenção, senhores políticos da nossa cidade, por favor, cuidem bem do 
nosso patrimônio, um dos mais conhecidos do Rio Grande do Norte. Tem 
que acabar com isso. E se amanhã não mais existir? E aí? 

[A torre] é outro lugar que precisa ser utilizado com responsabilidade, 
porque além de fazer parte de nossa história é um atrativo turístico em 
potencial. 

Na verdade tem é que proibir o acesso à torre, ela deve sim ser protegida, 
pois é muito bela. Seria o caso das autoridades cercá-la com um cordão de 
isolamento através de boias... é uma ideia, poderia ver outras mais seguras. 
Todo ano que vou ao Nordeste, sempre visito a prainha e a torre. 

Eu não diria proibir a visitação, mas sim, normatizá-la, criando regras de 
visitação, como por exemplo, a quantidade de pessoas a subir, a 
quantidade de barcos a atracar por vez. Isso só um trabalho de um 
profissional competente irá mostrar.  

Isso que se vê é puro exibicionismo. Para se ter uma lembrança da torre 
não é preciso subir nela, pois além da degradação, ainda tem o risco de um 
acidente. 

 A ideia do cordão de isolamento da área que deveria ficar protegida é 

divulgada na figura 95, junto à qual são solicitadas opiniões, algumas delas expostas 

anterioriormente.  

 
Figura 95: Proposta de isolamento da torre da igreja submersa. 



 

Também é importante destacar o empenho em apresentar a 

ponto de referência, não só para a memória coletiva de São Rafael, mas também 

como uma área que, se bem aproveitada, poderá gerar benefícios financeiros para a 

cidade através do incentivo ao turismo e às diversões em fins de semana e 

carnavais. Por isso, de acordo com o que o

geração, durante algum tempo, barracas improvisadas, toscas, eram instaladas 

continuamente. Entretanto, a falta de infraestrutura e a utilização de um espaço 

pertencente ao DNOCS fizeram com que aquela área fosse de

A prainha hoje tem recebido outro significado para a população de São 

Rafael. Percebe-se uma ambivalência na representação que é dada a esse espaço: 

se por um lado, ele é uma espécie de “muro das lamentações”, uma sepultura onde 

se encontram os restos mortais da 

saudosistas visitam-no; por outro, 

renda, um local de diversão. Isso explica o 

paradisíaco da prainha, c

 

Figuras 96 a 99: A prainha como atração turística.
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Figuras 96 a 99: A prainha como atração turística. 
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A prainha e a torre da igreja submersa representam, portanto, uma interseção 

entre o velho e o novo, a morte da antiga cidade e o revigoramento da nova São 

Rafael. Representam o recomeço, a auto-organização, a capacidade humana de 

superar os obstáculos e de ressignificar as suas vidas, suas memórias, enfim, de 

regenerar-se e reconstruir a sua história. Nesse aspecto, vejamos um trecho da 

entrevista coletiva com jovens dessa cidade:  

Um ponto que eu acho importante para o turismo é a cidade submersa. 
Poderia haver a formação de guias que falassem da história e deixassem 
essa história viva, porque quanto mais tempo se passa, mais detalhes se 
esquecem e a história, a nossa história, está sendo esquecida. Somos a 
segunda ou a terceira geração após a barragem. E a quarta? A quinta? A 
sexta? Daqui a um dia um cidadão rafaelense não vai saber o que foi 
aquela cidade. As pessoas de fora valorizam mais a nossa história do que 
mesmo o povo daqui. Seria muito estranho a gente olhar para ali e não ver 
mais a torre, ver só a água e aquelas serras. (Josenilson, 22 anos, 
universitário) 

Aquela torre é construída com tijolos comum e não há aquele trabalho de 
restauração, de preservação. Aí, quando enche a barragem, o medo da 
cidade é de perder a torre. Se perder a torre, que é o ultimo marco da 
cidade que ficou em pé, vai se perder a história. (Juciara, 21 anos, 
universitária) 

Ela é o diferencial da cidade. Porque eu conheci a barragem do Castanhal, 
no Ceará, e lá teve uma cidade que aconteceu a mesma coisa daqui, mas lá 
não tem uma torre, então eu acho que o diferencial de São Rafael é essa 
torre dentro d’água, que eu acho que vai chamar a atenção para a cidade, 
se ela fosse divulgada... (Maria Umbelina, 21 anos, universitária) 

Ao expressar as suas ideias a respeito do turismo como a “saída” para São 

Rafael, o criador do orkut da cidade, num outro momento, avalia essa potencialidade 

e os seus entraves:  

Quando comecei a fazer esse trabalho eu acreditei e criei expectativas que 
minha São Rafael tinha potencial, mas não satisfeito com isso fui ver de 
perto e tirar minhas próprias conclusões sobre a enorme potencialidade 
turística e de viabilidade econômica de uma cidade onde se tem um grande 
número de pessoas precisando de uma oportunidade de trabalho, renda e 
dignidade. Hoje, eu posso te dizer de peito aberto que sei o que estou 
falando, pois fui buscar em São Rafael respostas concretas para as minhas 
dúvidas e vejo que, se tem um grande exército, existe também uma grande 
batalha que é articular o turismo como fonte geradora de emprego e renda. 
Acredito que ainda vou ter o prazer de ver tudo isso dando certo. Só é 
preciso que os gestores públicos parem de se comportar como coronéis. 

 Para Richardson Rodrigo, uma das vitórias dessa batalha dar-se-ia com a 

criação de um museu, local que faria o papel hoje desempenhado pelo orkut, e ainda 
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geraria emprego e renda. Nas entrevistas com alguns jovens de São Rafael, a ideia 

do museu também lhes parece louvável:     

Devia se fazer um museu e quem tivesse fotos, artefatos, objetos que 
trouxeram da cidade velha fossem doando e a prefeitura abrisse um espaço 
pra esse museu começar a ser elaborado. Teria os guias turísticos e isso já 
seria mais uma renda para São Rafael, porque aqui não tem renda, 70% da 
renda vem de cargos públicos, e isso já gerava uma renda a mais para o 
povo de São Rafael. (Isaac, 21 anos, estudante) 

O que não se conseguisse se fazia réplica. Hoje em dia tudo se faz réplica e 
eu acho que o museu é o lugar de se contar uma história, de se guardar, de 
se arquivar a história. Daí, se poderia criar uma rota turística: teria o museu, 
desse museu, se partiria pra prainha, que é o local da cidade velha, iam ver 
a torre da igreja, iam depois aos sítios arqueológicos. (Juciara, 21 anos, 
universitária) 

Enquanto o museu faz parte apenas dos planos, dá-se continuidade, no orkut, 

ao lento e profícuo trabalho de reavivamento da memória e de construção da história 

de São Rafael. Como toda lembrança que eleve a importância da cidade é válida, 

ressalta-se também, através de fotos e de um vídeo, a presença de Elisabeth 

Teixeira, uma moradora ilustre que ali viveu entre as décadas de 60 e 80 do século 

passado.  

Elizabeth Teixeira era a esposa de João Pedro Teixeira, fundador da Liga 

Camponesa de Sapé, no interior da Paraíba, assassinado em abril de 1962, a 

mando de latifundiários da região. Viúva e com 11 filhos, Elisabeth deu continuidade 

à luta de João Pedro, embora também recebesse constantes ameaças. Porém, com 

o golpe militar de 1964, Elizabeth, que já havia sido detida várias vezes, fugiu para 

São Rafael sob a identidade de Marta Maria da Costa, onde sobreviveu como 

lavadeira de roupas e depois como alfabetizadora de crianças. Na Paraíba, ela foi 

dada como morta pela repressão política, ressurgindo apenas em 1981, com os 

contatos feitos pelo cineasta Eduardo Coutinho, ao retomar o projeto do filme “Cabra 

Marcado para Morrer”, iniciado em janeiro de 1964 e suspenso em abril, quando 

ocorreu o golpe de Estado.  

Richardson Rodrigo explica o porquê da referência a Elisabeth Teixeira, no 

perfil que ele criou para São Rafael, no orkut:  

Eu descobri que uma das pessoas que fundaram o MST no Brasil, que era 
antigamente chamado de Liga Camponesa, se refugiou da ditadura em São 
Rafael, e tem também no filme chamado “Cabra marcado para morrer”. Aí 
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eu coloquei três vídeos com ela falando. O marido dela foi assassinado. Eu 
descobri porque essa mulher sempre é falada por um e por outro que diz 
que foi alfabetizado por dona Marta, porque Marta era o nome fictício dela. 
Ela se refugiou em São Rafael, passou muito tempo lá. 

Pode-se conjecturar que Elisabeth Teixeira não tinha, na velha São Rafael, o 

prestígio que tem hoje nos relatos das pessoas que a conheceram. Deveria ser 

apenas uma mulher pobre e lavadeira de roupas, como tantas outras, mas com o 

diferencial que usava suas poucas instruções escolares para ganhar a vida 

alfabetizando crianças. Ao meu ver, as palavras do jovem criador do orkut de São 

Rafael demonstram a elaboração de uma nova imagem em torno da memória de 

Elisabeth: a mulher revolucionária que, perseguida pelas elites, escolheu a cidade 

de São Rafael como morada, tornando-se professora. Sua presença em solo 

rafaelense é hoje motivo de orgulho.   

 No trabalho de perscrutação das potencialidades de São Rafael, feito através 

do seu perfil no orkut, podemos encontrar também uma preocupação em destacar a 

riqueza paleológica de sua região. Num álbum intitulado “Nossa Pré-História”, 

algumas gravuras, devidamente acompanhadas de um pequeno texto, têm o papel 

de informar sobre animais que compunham a megafauna existente naquela área há 

milhares de anos. Ampliando esse repertório, encontramos também um vídeo em 

que pesquisadores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte realizam 

escavações nas serras pertencentes ao município e estudam as inscrições 

rupestres.  

 Por fim, encontramos fotografias e vídeos divulgando as paisagens de duas 

serras de São Rafael: Lájea Formosa e Serra Branca. Ambas apresentam 

formações rochosas que se destacam pela tonalidade branca que adquire em 

função da abundante ocorrência de granito. Elas foram também de uma reportagem 

do jornal Tribuna do Norte, em abril de 2009, no caderno Redescobrindo o RN, cuja 

manchete intitulava-se “Visão de cordilheiras no alto sertão potiguar”.  

 Lájea Formosa é considerada a mais bonita das serras. (Figuras 100 a 104) 

As imagens disponibilizadas no orkut mostram a vegetação da caatinga e os 

afloramentos rochosos. Numa enorme pedra redonda, que se sustenta em uma 

pequena base, podem ser vistas inscrições rupestres, gravadas em vermelho ocre, 

atestando a presença humana na região há milhares de anos. Em função desse 



 

detalhe, ela foi denominada pela população local de “Pedra Ferrada”

a finalidade de reforçar o potencial turístico dessa serra, algumas fotos mostram 
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Formosa, como também encontram

Figura 100: Lájea Formosa. 

 
 
 

Figura 102: Lájea Formosa (i
na Pedra Ferrada). 

detalhe, ela foi denominada pela população local de “Pedra Ferrada”

a finalidade de reforçar o potencial turístico dessa serra, algumas fotos mostram 

jovens praticando esportes radicais. Já em Serra Branca (figura 

terras pertencentes ao barão, vê-se cenários naturais semelhantes ao

Formosa, como também encontram-se restos de material paleontológico.  

Lájea Formosa (inscrições rupestres 

Figura 101: Lájea Formosa (

Figura 103: Lájea Formosa (
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detalhe, ela foi denominada pela população local de “Pedra Ferrada”. Também com 

a finalidade de reforçar o potencial turístico dessa serra, algumas fotos mostram 

Serra Branca (figura 105), localizada em 

se cenários naturais semelhantes aos de Lájea 

se restos de material paleontológico.   

Lájea Formosa (Pedra Ferrada). 

 

Lájea Formosa (Tanque natural). 
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Figura 104: Lájea Formosa (turismo de aventura). 

Figura 105: Serra Branca. 

 

A esse esforço de reconstrução da história da cidade, por meio da memória 

inscrita nos registros fotográficos e fílmicos, pode ser acrescida no orkut a tentativa 

de traçar em versos um percurso histórico de São Rafael desde os tempos mais 

longínquos. Isso foi feito em dezembro de 2009, com uma poesia escrita por Djalmir 

Arcanjo, filho do poeta Rafael Arcanjo e professor de história naquela cidade. O 

texto, publicado no orkut de São Rafael, intitulado “Busca do elo perdido”, era 

comemorativo ao aniversário da cidade. 

1687, começa o grande conflito 
Era um embate esquisito 
Lá no século dezessete 
A gula por terra alheia 

Do português que em cadeia 
Não deixa ninguém feliz. 

E no findar dessa guerra 
Extingue de nossa terra  
O bravo índio Janduís 

Que há milhares de anos 
Vivia em sociedade 

Na paz e na liberdade 
Sem conhecer desenganos. 

Na defesa da riqueza 
Que os mandões da realeza 
Buscavam com ruim intuito 
Enquanto um índio tombava 

Outro guerreiro gritava 
Valente, valente muito. 

 



191 

 

No sangue e na paliçada 
Outro modelo surgiu 

Caiçara evoluiu 
Como quem surge do nada 
Outras histórias contando 

Outros sonhos se embalando 
Na força e na resistência 

Só que a lei da escravidão 
Sufoca na região 

Do índio sua resistência. 
 

Depois elevada à vila 
Prosperando economia 
Crescendo no dia-a-dia 
Braço-a-braço, fila-a-fila 
Mentes novas insurgindo 
São Rafael progredindo 
Dentro da normalidade? 
Entre planície e planalto 
Daí, foi então um salto 
Para tornar-se cidade. 

 
Carnaúba, mármore, cheelita 

Adiantando seus passos 
Mesmo notando fracassos 

No social que debilita 
Casas de farinha, engenho 

De muitos nota-se o empenho 
Do seu norte até o sul 

De repente o mecanismo 
Que vai trazer o abismo 

Do projeto Baixo-Açu 
 

Dor, desespero, tristeza 
Outra mudança de vida 
Vendo a cidade perdida 

E toda sua natureza 
Seus filhos se desesperam 
Alguns sagazes prosperam 

Silenciando na crítica 
Conduzindo expropriados 
Sempre mais manipulados  

Pela arte da política. 
 

Novos hábitos da cidade 
Seu morador fica tonto 

Fruto desse desencontro 
Não se vê prosperidade 
A economia se acaba 
A esperança desaba 

São Rafael perde o prumo 
O mundo engole seus filhos 

A cultura perde os trilhos 
Numa cidade sem rumo. 

 
Como num mundo fantasma  

Sem solução se vivia 
E quando a lembrança ardia 
Como quem paga seu carma 

Tentando sobreviver 



192 

 

Novo mundo soerguer 
Pois pra cidade convinha 
Vencendo tanta desgraça 
Se até mesmo uma praça 
A nova cidade não tinha. 

 
Paulatinamente vem 

Surgindo novo horizonte 
Buscando exemplo na fonte 
Como quem corre num trem 
Vencendo tristes percalços 

Uns de carro, outros descalços 
Como quem sai da loucura 
Já se houve até bem mais 

Os seus talentos locais 
Retransmitindo cultura. 

 
Os rafaelenses ausentes 
Já matam suas saudades 

Expressam felicidades 
Reconstruindo ambientes 
Em festas que acontecem 

Em Natal reaparecem 
Seus filhos de cá e lá 
A tristeza superada? 

Casais, amigos e camarada 
Pra viver, sorrir, cantar. 

 
Tentando sair do escuro  

Vem provando ultimamente 
Que a força de muita gente 

Tem esperança em seu futuro 
Que seus administradores  

Se empenhem com louvores 
Na saúde, educação 

Que seu turismo floresça 
Seu artesanato cresça 
E todos tenham opção. 

 
Que o exemplo de lealdade 

Do bravo índio Janduís 
Sirva a todos de juiz 

Como prova de honestidade 
E ao rafaelense honrado 
Se um dia for perguntado 
E agora, vais acreditar? 

Que ele responda com ardor 
Se de Caiçara nunca passou 

Mas agora PASSARÁ! 

 Pode-se afirmar que a poesia do professor Djalmir Arcanjo está preocupada 

em fazer uma retrospectiva histórica de São Rafael. Seguindo uma ordem 

cronológica, o texto caminha em “busca do elo perdido”, cujo encontro se dará na 

volta às origens da cidade, quando as terras do sertão potiguar foram apropriadas 

pelos colonizadores durante a chamada Guerra dos Bárbaros, uma das maiores e 
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mais sangrentas guerras contra as populações indígenas durante a época colonial. 

Nesse encontro com o passado, há uma idealização dos Janduis, adjetivados como 

“bravos” e “valentes”. De sua extinção, nasceria Caiçara, o povoamento que daria 

origem à cidade de São Rafael. 

 Observemos que o texto apresenta três temporalidades e o indício de uma 

quarta. Num tempo primeiro, os índios janduís viviam em paz e liberdade, tranquilos 

e “sem conhecer desenganos”. Esse tempo foi interrompido pelas guerras a esses 

nativos, dando início a um outro tempo, no qual Caiçara evoluiu “como quem surge 

do nada”. Mesmo que este seja fruto do extermínio de uma etnia, mais tarde nele 

reinarão a paz e a prosperidade econômica advinda do extrativismo da carnaúba, da 

xelita e do mármore. Novamente, o tempo foi interrompido, dessa vez pelo Projeto 

Baixo-Açu. Surgirá um terceiro, uma “outra mudança de vida” que se inicia com dor, 

desespero e tristeza. É um tempo de ruínas, pois perdem-se a cidade e “toda sua 

natureza”. Na nova São Rafael, os novos hábitos deixam o morador “tonto”. Lá “não 

se vê prosperidade”, pois “a economia se acaba” e “a esperança desaba”. A cidade 

“perde o prumo” e os seus filhos vão-se embora. Também a “cultura perde os trilhos, 

numa cidade sem rumo”. 

Porém, em meio a tantos percalços, hoje a cidade parece entrar num “novo 

horizonte”. O poeta vê um novo tempo que se anuncia. Este, mais promissor, 

valoriza os “talentos locais” e as pessoas se reencontram para matar as saudades e 

expressar suas felicidades “reconstruindo ambientes” (ao meu ver, o virtual é um 

deles, embora o autor não afirme isso). Esse novo tempo que está sendo construído 

deverá se pautar no tempo de honestidade e de lealdade vivido pelo “bravo índio 

Janduís”, mostrando-se a todos que é possível vencer a maldição que condenou a 

cidade ao atraso, a nunca de passar de ser Caiçara. 

 A poesia de Djalmir Arcanjo, mesmo que reforce alguns estereótipos, dá forte 

contribuição para a construção de uma memória coletiva para a cidade, através do 

orkut criado. Em parceria com as fotografias e vídeos presentes naquele espaço, a 

história que o poeta narra e divulga exerce o papel de disseminar identidades para a 

população do município, caracterizando-a ora como vilipendiada, explorada e 

excluída, ora como resistente, lutadora e heroica.  

 Histórias relacionadas ao passado daquela cidade, especialmente o fato de 

ter desaparecido sob as águas de uma barragem, causam interesse não apenas às 
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pessoas que têm ali as suas raízes. São histórias que nos convidam à imaginação. 

Conforme Pessotti (1996), o deslumbramento pelo passado nos é transmitido desde 

as primeiras historinhas da infância. Para esse autor, se os fatos acontecidos em 

tempos distantes causam-nos mais fascínio que aqueles ocorridos no presente, isso 

se deve porque a realidade presente impõe-se como fato, em toda a sua realidade, 

em toda a sua objetividade, e, assim sendo, ela impede a fantasia, o prazer lúdico 

de imaginar. “Se o passado imaginado ou histórico nos encanta, é porque ele não 

existe mais: não está aqui, não existe agora. Não é realidade; não é, a rigor, fato. É 

registro, história”. Enquanto isso, o episódio presente “é a realidade com toda sua 

força a impor-se a nós, pelo simples fato de existir, sem que a subjetividade possa 

de algum modo alterá-la, mudá-la no rumo do belo e do prazer; ou na direção dos 

desejos, conscientes ou não, de cada um” (1996, p. 70). 

 Dando continuidade ao seu raciocínio, Pessotti afirma que o passado fascina 

porque está sob controle, enquanto o presente, não. “O presente se impõe e escapa 

do nosso controle, ele nos controla. Por isso é quase sempre desafio. É risco. Um 

risco que o passado não traz. O passado não assusta, não ameaça” (1996, p. 70-

71). 

 Pessotti considera que os artefatos deixados pelo homem, como velhas 

fotografias, restos de cerâmica ou ruínas, são “restos reais e presentes, de eventos 

ou pessoas que são, agora, irreais e ausentes. (...) Diante do passado histórico, já 

não é fantasia que nos encanta, mas o que dele restou e que é permanente e real. 

Continua real, mas não é presente” (Idem, p. 71).   

 Com base nas considerações de Pessotti, podemos compreender o porquê 

de nossa emoção quando nos defrontamos com um objeto do passado. Ao tocá-lo, 

nos sentimos como que “entrando” no passado através dos seus resíduos. É o que 

sentimos também quando visitamos lugares que marcaram a nossa vida ou que 

entraram para a história da humanidade.  

 O passado parece tranquilizar os humanos, pois o que nele houve de mau já 

é passado. Eis porque, em São Rafael, depois de lamentar as perdas que teve com 

a construção da barragem, um entrevistado me disse: “mas já passou”. Nos relatos 

do passado dessa cidade, mesmo que os imprevistos e as dores tenham existido, 

eles já se acabaram e se aquietaram. Agora, nos discursos sobre um passado 

remoto, reinam a paz e a serenidade próprias dos “tempos bons”, onde se era “feliz 
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e não sabia”. O passado tornou-se um lugar seguro, um refúgio, livre das incertezas 

e dos percalços do presente e dos temores quanto ao futuro.  

Em face dessa idealização do passado, o orkut de São Rafael é também um 

espaço de divulgação de vídeos e textos do poeta paraibano Jessier Quirino. Sobre 

isso, o criador desse orkut disse-me entrevista:  

Eu acho aquelas poesias muito descritivas e às vezes eu quero até 
relacionar [com São Rafael]. “Parafuso de cabo de serrote”32 é perfeita. Eu 
não vi a mercearia do meu avô, mas me senti na própria. Como eu gosto 
muito de literatura, eu absorvo praticamente tudo o que ele fala, porque 
cada palavra tem a sua importância naquela poesia. Depois eu quero fazer 
um vídeo usando a poesia de Jessier com fotos de lá de São Rafael que é 
para as pessoas sentirem quando levar em consideração o som, levar 
também a imagem que é mais marcante. Pegando a poesia “Parafuso de 
cabo de serrote” e ir já colocando as imagens de São Rafael, as pessoas 
vão receber mais mastigadas as informações.   

Ora, se o passado é algo que merece ser valorizado e conservado para que, 

assim, possa ser mantido salvo do esquecimento, nada mais natural que surja e se 

intensifique uma preocupação com a criação de um museu para a cidade, como 

vimos em páginas anteriores. A figura 106 e o comentário a ela seguido, escrito pelo 

criador do orkut de São Rafael, demonstram esse esforço.  

 
Figura 106: Campanha para criação de um museu em São Rafael  

                                                           
32 “Parafuso de cabo de serrote” é o título de uma das poesias de Jessier Quirino disponibilizada no 
perfil de São Rafael. Nesse poema, o poeta descreve uma casa comercial, popularmente conhecida 
como “bodega”, muito comum no passado de cidades do sertão nordestino. Outra poesia de Jessier 
também divulgada nesse perfil é “Vou-me embora pro passado”, na qual o passado é apresentado 
com toda a sua harmonia e pureza, longe dos problemas do presente.      
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Dando continuidade às possíveis soluções para o desenvolvimento 
econômico e pessoal da nossa gente, hoje vou opinar e interrogar, pois 
preciso da opinião de todos, pois nada fazemos sozinhos. Bom, nossa 
cidade, além de uma beleza fora do comum, tem um grande potencial no 
turismo ecológico e no histórico, história essa que precisa ter um lugar físico 
para que as futuras gerações conheçam o seu passado e para que 
possamos agregar renda para nossa população através dessa atividade. 
Então, o que vocês acham da criação de um museu em nossa cidade? Em 
minha opinião, além de uma questão cultural, é mais uma forma de atração 
turística dando viabilidade econômica à cidade e dignidade a seu povo. E 
vocês, o que acham? 

 Criar um espaço físico para a memória de São Rafael é mais uma bandeira 

de luta de muitos rafaelenses que visitam o orkut de sua cidade. Incrustados numa 

rede social, esforçam-se, coletivamente, pelo revigoramento da memória e contra o 

esquecimento ou a morte do passado.    



 

 

MNEMOSINE TECE EM REDE 

 O poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto (1920-1999), num de seus 

poemas mais conhecidos, Tecendo a manhã, expressa metaforicamente a 

capacidade humana de, em grupo, traçar o destino, projetar o futuro. Diz ele: 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  
Ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele  
E o lance a outro: de um outro galo  

Que apanhe o grito de um galo antes  
E o lance a outro; e de outros galos  

Que com muitos outros galos se cruzam  
Os fios de sol de seus gritos de galo  

Para que a manhã, desde uma teia tênue,  
Se vá tecendo, entre todos os galos. 

E se encorpando em tela, entre todos,  
Se erguendo tenda, onde entrem todos,  
Se entretendendo para todos, no toldo  
(a manhã) que plana livre de armação.  
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  
Que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

É quase desnecessário informar que o poeta modernista inicia o seu poema 

com uma paráfrase do provérbio “uma andorinha sozinha não faz verão”, tão comum 

dizermos quando nos referirmos a algo que imaginamos de difícil ou impossível 

realização se não contarmos com a colaboração de outrem. No poema, a função do 

galo é despertar outros galos, que lançam juntos a outros os seus gritos até que 

entre tantos que se cruzem, uma manhã será tecida com os fios de sol dos gritos de 

galos.  

Na intenção de enfatizar a importância dos laços colaborativos entre os 

sujeitos na construção de um projeto de futuro que beneficie a todos – a tenda “onde 

entrem todos” –, o poeta João Cabral de Melo Neto usa verbos como tecer, precisar, 

apanhar, lançar, cruzar, como etapas necessárias para um tecimento coletivo do 

qual participam autores anônimos, os galos que foram instigados por outros galos. 
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Coletivamente, esses indivíduos “costuram”, “unem”, “entrelaçam” os fios que criarão 

o tecido da sua tenda protetora.  

É importante alertar, entretanto, para o fato de que esse tecido não se faz 

sem crises, sem contestações, sem conflitos, daí porque o poeta pernambucano usa 

a palavra “grito” ao invés de “canto” do galo. O grito tem maior poder que o canto, 

pois ele evoca um estado de alerta, de protesto e de levante. Em outros termos, 

podemos afirmar que, como tudo o que é da ordem do humano, a confecção desse 

tecido da grande tenda protetora não se faz sem uma relação dialógica que opõe, 

mas também complementa, o individual e o coletivo, a discórdia e a concórdia, a 

fantasia e a racionalidade, a ordem e a desordem.   

Em São Rafael, os galos pareciam silenciados, sonolentos, porém, não 

conformados. Seus cantos, baixos, eram ouvidos apenas pelos mais próximos. 

Pareciam aguardar o chamado de outro galo que sonhasse cantar ou gritar mais alto 

que o convencional. Tão alto seria seu canto que ele conclamaria a todos os outros 

galos de pontos mais distantes, além da Serra Branca, da Lájea Formosa, da Serra 

da Pindoba. Com tal esforço, uniriam galos localizados além das fronteiras do 

município, da microrregião do Vale do Açu, do estado do Rio Grande do Norte e, 

quiçá, do Brasil.  

Em inícios de 2008, ouve-se um primeiro grito e, como este logo foi seguido 

por outros, passou-se a compor uma rede que transcende as distâncias e une, 

continuamente, outros galos num coro cujo estribilho é a memória dessa cidade, 

expressa nas narrativas visuais e orais, que logo se fazem escritas e 

disponibilizadas a todos.  

A possibilidade de isso ocorrer parecia remota, senão utópica, até há poucos 

anos, quando ainda não havia se popularizado uma das mais novas tecnologias da 

informação: a internet e, como efeito dela, a disseminação das redes sociais on line 

que unem milhões de pessoas numa teia de muitos fios e de muitos nós. 

Certamente, é por essa capacidade de unir que a internet é considerada por Castells 

como o “tecido de nossas vidas” (2004, p. 15). 

A colaboração intelectual entre as pessoas, característica que sempre esteve 

presente nas sociedades humanas, foi potencializada pelas tecnologias do virtual. 

No passado, as possibilidades de interação entre os sujeitos eram dificultadas 
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devido à carência de meios tecnológicos que facilitassem esses contatos. Todavia, 

com o advento da internet, a interatividade, uma possibilidade muito antiga, tornou-

se de tal forma exequível que, hoje, contatamo-nos, para os mais diversos fins, com 

uma rapidez nunca antes vista ou imaginada.  

Em face disso, Pierre Lévy, em conferência proferida no SESC São Paulo, 

ressalta a importância da internet como ferramenta para o desenvolvimento humano, 

uma vez que ela permite e estimula a sociabilidade, a troca de ideias, a cooperação 

intelectual, o estabelecimento de vínculos. No seu ponto de vista, “estamos 

percebendo hoje a importância da relação social organizada, inventiva e viva. 

Quando eu digo organizada não quero dizer por um centro, uma instância superior, 

mas auto-organizada, espontânea, de alguma forma” (2002).  

Se um galo só não tece uma manhã, como afirma o poeta João Cabral, 

também um homem só não se constrói. Ele precisa, antes de qualquer coisa, dos 

seus semelhantes. Ele necessita pertencer, como afirma Cyrulnik: “não pertencer a 

ninguém é não se tornar ninguém” (2007, p. 79). Adiante, o referido autor reflete: “o 

paradoxo da condição humana é que só é possível tornar-se si mesmo sobre a 

influência dos outros. O homem só não é um homem” (Idem, p. 97).     

É também em grupo que reconstruímos nossa memória, traçamos os nossos 

destinos, tecemos uma manhã. Os narradores de São Rafael lembram a sua antiga 

cidade em seu grupo de pertença. Para isso, fazem despertar de um longo sono as 

fotografias guardadas há muito tempo num álbum, num fundo de gavetas, num 

guarda-roupa, numa caixa ou num saco plástico. Antes relegadas ao esquecimento, 

portanto, envelhecidas, descoloridas, amassadas ou rasgadas, elas agora ganham 

vida nova: são rejuvenescidas, graças a um tratamento digital, desamassadas, 

coladas, escaneadas e, finalmente, expostas para todos aqueles que se interessem 

em vê-las. A partir de tais possibilidades, as imagens não mais estarão congeladas 

no tempo, mas sim, devidamente formatadas e armazenadas em computadores. Aos 

poucos, esses fragmentos de vidas transformam-se em fontes de recordação e 

emoção, mas também de informação, haja vista que toda fotografia é um resíduo do 

passado, um registro visual que traz um inventário de informações acerca de um 

espaço/tempo retratado. 

Como observa Kossoy (2007), nessa nova fase de suas vidas, as fotografias 

aguardam por sua nova condição de documentos/representações, porém, já em 
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outro estágio de suas trajetórias: a fase da reciclagem, momento em que controla-se 

eficazmente a memória e a história. “Trata-se das novas memórias, que remetem a 

histórias com um novo marco zero, a passagens de glórias e sucessos, de 

hierarquias e obediência, de informações e deformações, de silêncios e paisagens 

áridas” (2007, p. 143).  

Na mesma obra, em páginas adiante, Kossoy resume a função da imagem 

fotográfica para o nosso diálogo com o passado:  

As imagens revelam seu significado quando ultrapassam sua barreira 
icográfica; quando recuperamos as histórias que, em sua forma 
fragmentária, trazem implícitas. Através das fotografias aprendemos, 
recordamos, e sempre criamos novas realidades. Imagens técnicas e 
imagens mentais interagem entre si e fluem ininterruptamente num 
fascinante processo de criação/construção de realidades – e de ficções. 
São essas as viagens da mente: nossos “filmes” individuais, nossos sonhos, 
nossos segredos. Tal é a dinâmica fascinante da fotografia, que pessoas, 
em geral, julgam estáticas. Através da fotografia dialogamos com o 
passado, somos os interlocutores das memórias silenciosas que elas 
mantêm em suspensão. (2007, p. 147) 

As fotografias rejuvenescem a história, mantêm a vida coletiva e individual. 

Elas agora não são mais apenas registros de uma época, mas também documentos 

que suscitam representações sobre o passado. Por meio do orkut, elas contam 

histórias de um tempo que deixou saudades e, mesmo que tenham limites, cumprem 

o papel de “salvar” a memória da velha São Rafael sob o risco de aniquilamento ao 

longo das décadas e das gerações.    

Edgar Morin, ao agradecer a criação de um site em sua homenagem pelo 

SESC de São Paulo, assim se expressa nesse espaço virtual: “agora, 

diferentemente de Dorian Gray, de Oscar Wilde, posso envelhecer em paz, pois 

minha obra vai se rejuvenescer para sempre na Internet”. Lembra, em seguida, que 

“tudo o que não se regenera acaba se degenerando. Tudo o que se encontra em 

estado nascente é apaixonante: um amor, uma revolução, uma infância. Mas tudo 

tende também a degenerar, a enrijecer, a esclerosar-se, a degradar-se, a morrer”. 

Morin observa que a grande lição que a organização viva nos dá é que ela é capaz 

de regenerar-se trocando as moléculas e as células do corpo que se degradam por 

moléculas e células que o regeneram. (MORIN, 2001b) 
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Em O Método 2 (2005c), ao discutir um dos princípios essenciais do seu 

pensamento, a auto-organização dos sistemas complexos, Morin alerta para a 

necessidade de compreendermos o prefixo RE como um paradigma. Para ele, toda 

reorganização permanente é, ao mesmo tempo, regeneração permanente e 

recorrência. Assim, a raiz RE aparece em um grande número de termos que 

emprega: reorganização, recorrência, repetição, renovação, restabelecimento, 

regeneração. Tomando como exemplo o organismo humano, ele explica:  

Cada palpitação cardíaca, cada sopro pulmonar constituem 
simultaneamente nutrição e desintoxicação, isto é, regeneração, a qual 
permite a reorganização permanente è escala celular/molecular e, sem esta 
regeneração/reorganização, o corpo começaria irreversivelmente a sua 
decomposição. Isto significa que essa maravilha de invariância e de 
estabilidade que é o organismo deve ser em cada instante recomeçada, e 
depende de um processo cíclico reiterativo, repetitivo, regenerador, 
reorganizador. (2005c, p. 374)      

Embora tome como base o organismo humano, adiante, Morin considera que 

“o nosso próprio espírito não é um ilhéu de estabilidade; nos turbilhões do RE todas 

as ideias, estratégias, representações, devaneios, sonhos, necessitam da 

rememoração; todo o fenômeno de consciência necessita de um retorno 

subjetivo/objetivo sobre si” (2005c, p. 375, grifo meu). 

Destaca Morin (2005c) que, enquanto a repetição é a categoria mais geral 

relativa ao RE, a recorrência é a sua categoria mais rica, pois “é ela que dá à 

repetição a dimensão não só aditiva e multiplicadora, mas, sobretudo, genésica e 

formadora” (Idem, p. 378). Todavia, não é possível conceber o RE como uma mera 

repetição à maneira das máquinas artificiais, que reproduzem o mesmo à imagem 

de um protótipo. Ao repetir, abre-se sempre a possibilidade do rejuvenescimento, da 

regeneração. Assim, se tudo caminha para a deriva e a dispersão, o RE ressuscita, 

infatigavelmente, fragmentos do passado perdido, recomeça a história de vida, 

transforma dispersão e deriva em disseminação e diversificação, transforma, 

eventualmente, o novo em repetitivo, e renova a repetição evoluindo (MORIN, 2005, 

p. 385). 

Considerando tal argumento, pretendo salientar nesta parte da tese que o 

orkut de São Rafael cumpre hoje um duplo papel que se apresenta imbricado, 

interdependente: ao passo que essa ferramenta potencializa uma inteligência 
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coletiva, por meio da cooperação, da troca de ideias e de sua reconstituição por 

meio de narrativas visuais, ela também regenera, repara, reproduz, restaura, 

reorganiza, renova a memória de uma cidade que desapareceu em meio às águas 

da barragem Armando Ribeiro Gonçalves em princípios da década de 1980. Aqui 

destaco as palavras de Morin em O Método 2: “o regresso do antigo não é senão o 

ressurgimento da renovação” (2005c, p. 381).   

Como vimos no decorrer desta tese, os rafaelenses contam às novas 

gerações suas histórias de vida através da oralidade, da escrita e da informática, ou 

seja, do que Pierre Lévy denominou de “os três tempos do espírito” (1997). Na teia 

tecida entre os sujeitos, no tempo da informática entrelaçam-se as narrativas orais e 

escritas, denunciando o quanto é falsa a concepção dos que demonizam a mídia, 

acusando-a de ser refratária aos relatos orais de memória ou sua aniquiladora.  

Para o autor, a humanidade dispõe de um extraordinário instrumento de 

memória e de propagação das representações que é a linguagem, a qual, em 

conjunto com a técnica, contribui para produzir e modular o tempo.  

Seja nas mentes, através de processos mnemotécnicos, no bronze ou na 
argila pela arte do ferreiro ou do oleiro, seja sobre o papiro do escriba ou o 
pergaminho do copista, as inscrições de todos os tipos – e em primeiro 
lugar a própria escrita – desempenham o papel de travas de 
irreversibilidade. Obrigam o tempo a passar em apenas um sentido; 
produzem história, ou melhor, várias histórias com ritmos diversos. (LÉVY, 
1997, p. 76, grifo do autor) 

Lévy considera ainda que o nosso inconsciente intelectual é de tal forma 

habitado por uma quantidade de coisas e técnicas, que “o sujeito do pensamento 

quase não se distingue de um coletivo cosmopolita composto por dobras e volutas 

do qual cada parte é, por sua vez, misturada, marmoreada ou matizada de 

subjetividade branca ou rosa e de objetividade negra ou cinza” (1997, p. 11). 

Coletividades pensantes compostas por homens e coisas são formadas, 

ensejando uma ecologia cognitiva, sobre a qual Lévy observa:   

A inteligência ou a cognição são o resultado de redes complexas onde 
interagem um grande número de atores humanos, biológicos e técnicos. 
Não sou “eu” que sou inteligente, mas “eu” com o grupo humano do qual 
sou membro, com minha língua, com toda uma herança de métodos e 
técnicas intelectuais (dentre as quais o uso da escrita). (...) Fora da 
coletividade, desprovido de tecnologias intelectuais, “eu” não pensaria. O 
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pretenso sujeito inteligente nada mais é que um dos micro atores de uma 
ecologia cognitiva que engloba e restringe. (1997, p. 135) 

A inteligência coletiva é a memória, o aprendizado, a percepção, enfim, as 

funções cognitivas distribuídas em grupo, explica Lévy em uma conferência (2002). 

“A partir do momento em que essas funções são aumentadas e transformadas por 

sistemas técnicos (...) elas poderão ser mais facilmente partilhadas.” 

Pode-se considerar que a ecologia cognitiva necessita, entre outros aspectos, 

de um olhar mais acurado. É assim que Dantas alerta para o saber olhar, tema 

discutido na sua tese sobre fotografia e complexidade. Para ela, longe do simples 

registro do passado, “a fotografia pode ser entendida como uma escola de 

experimentação estética, de projeção do sujeito, uma escola da complexidade 

humana” (2003, p. 26). Ao seu ver, saber olhar é condição básica para que isso 

ocorra. 

Saber olhar é caminhar na realidade paradoxal da liberdade e do 
aprisionamento do mundo de significados. Datar a pedra, marcar o tempo, 
estabelecer limites, mas também subverter o estabelecido, impondo-lhe 
ressignificações, constitui a sua linguagem. As estratégias do olhar 
comportam as operações mentais de separar para religar, distinguir para 
contextualizar, num movimento que contém ordem, desordem e 
reorganização das ideias, do pensamento e do sujeito. (DANTAS, 2003, p. 
26) 

A produção de subjetividade na era das tecnologias do virtual ocupou também 

as discussões de Félix Guattari, o qual comenta:  

Uma primeira constatação nos leva a reconhecer que os conteúdos da 
subjetividade dependem, cada vez mais, de uma infinidade de sistemas 
maquínicos. Nenhum campo de opinião, de pensamento, de imagem, de 
afetos, de narratividade pode, daqui para a frente, ter a pretensão de 
escapar à influência invasiva da “assistência por computador”, dos bancos 
de dados, da telemática etc... (1999, p. 177) 

Em seguida, destaca a ambiguidade dessas tecnologias, considerando-as 

como “uma curiosa mistura de enriquecimento e empobrecimento”: 

Uma aparente democratização do acesso aos dados e aos saberes, 
associado a um fechamento segregativo de suas instâncias de elaboração; 
uma multiplicação de ângulos de abordagem antropológica e uma 
mestiçagem planetária das culturas, paradoxalmente contemporâneas de 
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uma ascensão dos particularismos e dos racismos; uma imensa extensão 
dos campos de investigação técnico-científicos e estéticos evoluindo num 
contexto moral de insipidez e desencanto. (Idem, p. 177) 

As reflexões de Lévy sobre a construção de uma inteligência coletiva por meio 

da interrelação homem-técnica, e de Guattari, sobre a influência dos sistemas 

maquínicos na elaboração da subjetividade vão ao encontro da prática quase diária 

de alguns rafaelenses ao “visitar” o orkut de sua cidade.  

Para muitos rafaelenses, residentes ou não em São Rafael, o uso da internet 

para expressar suas sensibilidades e construírem-se coletivamente, tendo como 

base a memória, configura-se numa prática comum, mesmo que muitos não tenham 

consciência disso ou não o façam com esse objetivo. Basta observarmos o grande 

número de participantes do orkut de São Rafael e de contatos mensais.  

De acordo com o criador do orkut de São Rafael, apesar da ideia de 

construção ter partido dele, o trabalho que desenvolve é coletivo. O estímulo à 

produção de uma inteligência coletiva fica evidente nas mensagens que ele destina 

a todos os que acessam aquele orkut: “Gente, participem de nossas discussões e 

colaborem com assuntos a serem abordados, pois só assim poderemos pensar 

juntos!”  

O nascimento do orkut de São Rafael e a sua posterior popularidade revelam 

também que não temos controle sobre as nossas ações e que o futuro está aberto. 

Criado com a finalidade de angariar donativos para a população carente daquele 

município, o orkut da cidade decepcionou logo no início de sua existência ao se 

constatar que ele não foi capaz de mobilizar a população rafaelense para a doação 

de alimentos. Entretanto, renovado em seus objetivos, ele passou a “saciar a fome” 

de memória dos rafaelenses, como afirmou o seu idealizador, hoje surpreso com o 

vulto tomado pela atividade que iniciou há três anos.  

Há, é certo, rafaelenses que poucas vezes acessaram o orkut da sua cidade 

para verem ou disponibilizarem fotos ou ainda para escreverem comentários. Porém, 

também não é menos verdade que o orkut é uma rede social on line capaz de 

potencializar a construção de uma memória coletiva de São Rafael, pois, da mesma 

forma como se costura uma colcha de retalhos, as trajetórias existenciais de 

centenas de sujeitos – expostas por meio de fotografias, vídeos, comentários e 

depoimentos – vão, aos poucos, formando uma longa história de um cotidiano 
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marcado por momentos de prazer, de descontração, de trabalho, de lutas, de 

resistências, de lágrimas...  

A memória, ao contrário do que se possa pensar, não se reduz apenas ao ato 

de recordar. Poderíamos dizer que memória é a aquisição e o armazenamento de 

informações por meio de nossas experiências cotidianas e as de outrem. Essas 

informações são evocadas através de reminiscências e lembranças. Portanto, a 

memória se caracteriza pela aquisição de um aprendizado; por ter uma dimensão 

individual e coletiva; por reafirmar as identidades, mesmo que estas estejam sempre 

em construção; e por selecionar e planejar o que pode ser lembrado e/ou esquecido. 

Certamente, no “orkut” de São Rafael – como de resto em qualquer outro 

espaço onde se pretenda expressar a memória – há seletividades, esquecimentos e 

silêncios. Ali, como em qualquer outro suporte, nem tudo fica gravado, nem tudo 

pode ser dito ou registrado. O que, como e quando relatar não depende apenas do 

narrador, do lugar que ele ocupa, dos momentos felizes ou infelizes vividos, mas 

ainda daquilo que convém ao seu grupo social, ao contexto histórico em que está 

inserido, à memória que se quer construir. Portanto, lembramos o que nos é possível 

e selecionamos resíduos do passado que precisam ser salvos do desgaste do 

tempo, da degeneração e da morte.  

É assim que, aos poucos, as lembranças permitem o surgimento de histórias 

de vidas, e mesmo que algumas delas nunca sejam publicadas, nem por isso, 

estarão impedidas de ser lembradas no íntimo de alguns sujeitos. São diversas 

histórias que, à semelhança das bonecas russas, as matrioshkas, encaixam-se 

umas dentro das outras e têm o dom de ensinar, de rememorar, de apaziguar, de 

elevar, de curar, como ensina Clarissa Pinkola Estés em suas obras (1996; 1998). 

Para ela: 

Nos tempos atuais, há uma necessidade de uma independência vigorosa 
entre os indivíduos, o que é bom. No entanto, com freqüência, ela é mais 
propiciada e apoiada em grande parte pela interdependência deliberada 
com uma comunidade de outras almas. Há quem diga que a comunhão se 
baseia em laços de sangue, às vezes ditada pela opção, às vezes pela 
necessidade. E embora isso realmente seja verdade, o campo gravitacional 
imensamente mais forte que mantém o grupo coeso está nas suas 
histórias... as histórias comuns e simples compartilhadas pelos seus 
membros. (1998, p. 37-38)  
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Em O jardineiro que tinha fé, Estés considera as histórias como um parente 

vivo. Por isso, parece-lhe perfeitamente razoável que “uma determinada história 

chame uma segunda história específica, que por sua vez evoque uma terceira, com 

frequência uma quarta e uma quinta, eventualmente mais outras, até que a resposta 

a uma única pergunta se estenda por diversas histórias” (1996, p. 13).    

 A relação íntima existente entre a memória individual e aquela elaborada pelo 

grupo é assinalada pela literatura sobre esse tema. Michel Pollak, por exemplo, fala 

de um controle da memória coletiva através do que ele denominou de 

“enquadramento da memória” (1989; 1992)33. Já Maurice Halbwachs, no seu 

clássico A memória coletiva (2006), argumenta que:  

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 
ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 
objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós. 
Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente distintos de 
nós, porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de 
pessoas que não se confundem. (2006, p. 30, grifo meu) 

 Em páginas adiante, Halbwachs dá-nos um exemplo disso. Ele argumenta 

que, ao visitar Londres pela primeira vez, mesmo desacompanhado, ele logo 

reconheceria as paisagens da capital inglesa. Para isso: 

Bastaria que eu houvesse lido as descrições da cidade, compostas por 
todos esses variados pontos de vista, bastaria que alguém me houvesse 
aconselhado a ver tais ou quais aspectos dela ou ainda mais simplesmente, 
que eu houvesse estudado seu mapa. Suponhamos que eu passeie 
sozinho. Será que se poderá dizer que deste passeio guardei apenas 
lembranças individuais, só minhas? Contudo, apenas em aparência passeie 
sozinho. (...) Em todos esses momentos, em todas essas circunstâncias, 
não posso dizer que estive sozinho, que estive refletindo sozinho, pois em 
pensamento eu me situava neste ou naquele grupo, o que eu compunha 
com o arquiteto e com as pessoas a quem ele servia de intérprete junto a 
mim, ou com o pintor (e seu grupo), com o geômetra que desenhou o mapa, 
com um romancista. (2006, p. 30-31)  

 Creio que não seria demais acrescentar como Edgar Morin se posicionou 

quanto à relação entre a memória individual e a coletiva:  

Desde o seu nascimento, o ser humano conhece não só por si, para si, 
mas, também, pela sua família, pela sua tribo, pela sua cultura, pela sua 

                                                           
33

 Discussão apresentada na primeira parte desta tese. 
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sociedade, para elas, em função delas. Assim, o conhecimento de um 
indivíduo alimenta-se de memória biológica e de memória cultural, 
associadas em sua própria memória, que obedece a várias entidades de 
referência, diversamente presentes nela. (2008d, p. 21)  

Embora estejam na intimidade dos seus lares, é em grupo que os visitantes 

do orkut de São Rafael veem fotografias de espaços que construíram e que serviram 

de palcos para a encenação do teatro de suas vidas. Graças a esses registros de 

suas experiências de vida, os rafaelenses lembram, coletivamente, da praça, da 

difusora, dos shows de calouros, dos flertes, da quadra de esportes, dos banhos de 

rio e de bica, dos bailes de carnaval no Mercaclube, dos “assaltos” realizados nas 

casas pelos blocos carnavalescos, das comidas, das brincadeiras, das festas 

juninas, dos desfiles cívicos, das missas, das procissões da padroeira, das 

vaquejadas, das feiras, das farturas de feijão e de batata, do rio e de suas vazantes, 

dos caminhões com as mudanças, das lágrimas que derramaram ao partir sem 

destino, da inundação, das águas afogando a igreja...  

 Dantas estabelece um vínculo entre fotografia e cognição, o que ela 

denomina de uma “educação pelo olhar”. Para ela, “olhar fotografias de famílias, 

pessoas, ruas, cidades, paisagens e objetos permite trocas múltiplas, na medida em 

que esse fragmento do mundo condensa, a um só tempo, as potencialidades 

existenciais dos indivíduos” (2003, p. 40, grifo meu). Em páginas adiante, a 

pesquisadora observa que “a fotografia não é tradução de um sentido mudo, mas 

criação de sentido. Para a educação, ela deve ser tomada como corpo visível, 

matéria que religa tempo e espaço, razão e emoção, imagem e imaginação, 

realidade e utopia” (Idem, p. 60, grifo meu). 

Por um suporte incomum até há alguns anos – a internet – muitos sujeitos, 

residentes ou não em São Rafael, constroem uma memória coletiva dessa cidade 

através das imagens dos seus monumentos, da sua arquitetura, das suas paisagens 

urbanas e da natureza, de suas realizações, de suas emoções. Concomitante a esse 

fato, revelam aspectos de sua memória pessoal: retratos de casamento, de 

batizados, de colação de grau, de reuniões em família, dentre outros.       

Nunca se lembram sós. Nos diversos casos em que surgem as dúvidas, logo 

um amigo ou conterrâneo vem lhes socorrer. Assim, tecla a tecla, surge uma longa 

colcha de retalhos cujo tecido é a vida de cada um deles construída coletivamente. 
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Fios de vidas que, entrelaçados, dão diversos matizes a uma linda tela bordada 

pelas mãos de Penélope, obstinada a nunca pôr termo em sua tarefa.  

E aqueles que nunca estiveram na velha cidade, como poderiam lembra-se 

dela? De tão envolvido na sua tarefa diária, Richardson Rodrigo disse-me em 

entrevista que, mesmo sem ter vivido na antiga São Rafael (nem poderia, em face 

da sua idade), conhece-a quase toda “de tanto ver as fotos”. Segundo ele, “hoje, eu 

tenho a cidade antiga mapeada na minha cabeça. Eu imagino como se eu tivesse lá. 

Às vezes, eu entro e a minha imaginação vai tão longe que eu já me imagino 

naquele ambiente”.  

Visualizar uma cidade que não existe mais, a partir dos relatos de outros e de 

fotografias, como nos relata o criador do orkut da cidade, assemelha-se ao que 

afirma Halbwachs sobre a sua experiência, sozinho, ao passear pelas ruas de 

Londres, quando na verdade, segundo ele, esse trajeto solitário era apenas 

aparente, pois o acompanhavam as lembranças do que havia lhe dito um amigo 

historiador e outro amigo pintor, além das leituras dos romances de Dickens. 

As palavras de Richardson também se aproximam do que Pollak (1992) 

denominou de acontecimentos “vividos por tabela”, ou seja, acontecimentos 

experimentados pelo grupo ou pela coletividade à qual o sujeito se sente pertencer. 

Mesmo que o sujeito não tenha participado desses eventos, no imaginário do grupo, 

alcançaram tamanho relevo que é quase impossível um indivíduo conseguir saber 

se realmente participou ou não deles. Para Pollak, “é perfeitamente possível que, 

por meio da socialização política, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno 

de projeção ou de identificação com determinado passado, tão forte que podemos 

falar numa memória quase que herdada” (1992, p. 201). 

 A convergência de interesses entre os rafaelenses e a divulgação do orkut da 

cidade entre amigos, explicam a sua receptividade e, portanto, o seu grande número 

de acesso. Pode-se dizer que ele tem potencializado inúmeros encontros e diálogos 

entre sujeitos que se separaram há muitos anos, em face das mudanças nos rumos 

de suas vidas na década de 1980. Encontros desejados, aguardados, sonhados, 

pois, como disse o poeta Vinícius de Moraes: “a vida é arte do encontro, embora 

haja tanto desencontro pela vida.” Reencontram-se não só com amigos, parentes, 

vizinhos, antigas professoras, colegas de escola, mas também com o ex-namorado 
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ou namorada, com os ex-amores platônicos, daí o porquê de muitos desses 

encontros serem velados e nem sempre publicados.   

Conforme Cyrulnik (2007, p. 13-14), um encontro casual só se torna encontro 

se as pessoas decidem se rever, do contrário esse movimento será um simples 

cruzamento. Em outras palavras, é necessário que haja um enfrentamento seguido 

de uma frequentação. Com base nas pesquisas no campo da etologia, ele explica: 

Nada atrai mais um ser vivo que as informações transmitidas por um 
congênere ou um próximo. O que facilita o encontro é uma emissão 
sensorial que o organismo é apto para captar, por contiguidade e 
similaridade dos dois equipamentos neuro-sensoriais. O que justifica esse 
encontro é a criação de um meio sensorial intersubjetivo, rico em 
informações biológicas e emocionais trocadas por um organismo e o outro e 
estimulantes para cada um deles. Cada indivíduo se liga assim ao outro. 
(2007, p. 23)   

Por meio de um argumento instigante, o autor diz que “para se encontrar é 

preciso ter estado separado e cada um manifestar por meio de seus sinais a mesma 

sensibilidade” (Idem, p. 32). Quando isso não existe, não é possível um encontro, 

pois ocorre apenas um cruzamento ou um esbarrão acompanhado de um pedido de 

desculpas.   

O orkut parece ter se tornado o “canto de sereia”, o meio sensorial 

intersubjetivo, de que fala Cyrulnik, através do qual é possível “voltar ao passado” da 

velha São Rafael por intermédio do sonho, da fantasia e do desejo, pois, como 

ensina esse autor, “só se dá sentido às coisas percebidas se o cérebro é capaz de 

descontextualizar a informação e introduzir nela uma duração e uma direção” (2007, 

p. 23). Na página seguinte, ele afirma que “o cérebro humano é, entre todos os 

cérebros, o mais capaz de processar e articular informações relativas a coisas 

ausentes, a fenômenos desaparecidos e a acontecimentos passados e por vir.” Ao 

contrário do que ocorre com outras espécies animais, nossa organização cerebral 

recalca os sinais olfativos em detrimento dos visuais, fortemente ligados à memória 

e às emoções. Assim, “o significado e o sentido passam primeiro pela imagem, bem 

antes da palavra. Pode-se compreender, representar e dar sentido ao mundo com 

imagens” (Idem, p. 24). Nesse particular, ele explica que: 

A verbalidade, essa convenção sonora, utiliza por certo nossa aptidão 
cerebral para fabricar coisas significativas, o que explica suas 



210 

 

surpreendentes performances como por exemplo provocar uma emoção 
com um acontecimento que se passou há cem anos ou que ocorrerá daqui 
a dez. O imaginário não é separado do real, ele é alimentado por 
percepções reais mas passadas, enterradas em nossa memória, e por 
representações possíveis que estão por vir. Então, tudo pode virar signo. 
(CYRULNIK, 2007, p. 24)    

Com base nessas concepções de Cyrulnik, pode-se compreender como, por 

meio das narrativas visuais e das trocas de mensagens entre os internautas, 

emergem novas imagens, esquadrinham-se os espaços, avalia-se o passado, 

compreende-se o presente e criam-se perspectivas para o futuro. Em face dessas 

possibilidades, não são poucos os depoimentos de felicitação pela oportunidade de 

avivar suas lembranças e de reviver, mesmo fugazmente, os momentos felizes na 

antiga São Rafael. Vejamos alguns deles: 

Saudades do banho no rio, brincando de galinha gorda... dos banhos de 
chuva nas bicas de Chico Vicente, de ficar sentada na calçada conversando 
com os vizinhos, da feira (pra mim, a segunda-feira era o dia de um grande 
evento). Hoje fecho os olhos e percorro nossa São Rafael desde o mata-
burro do seu Farias. Vou visualizando casa por casa (é incrível como, 
quando somos jovens, o que a nossa mente registra não conseguimos 
apagar). Hoje não só a cidade velha já não existe, como também muitos 
daquela gente boa e simples já não vivem mais. Amo a velha São Rafael!  

Oh, minha querida São Rafael! Porque te amo tanto? Pelas belezas que nos 
proporciona, pelo povo lindo e hospitaleiro que tens, pelas belas 
recordações dos belos recantos que muitos não chegaram a conhecer 
(digo, nossa antiga São Rafael). Quanta saudade do sÍtio que eu nasci, da 
Pindoba e Mazagão, dentre tantos outros. Minha vida de estudante em São 
Rafael, tudo é saudade: dos amigos de infância, do Tristão de Barros 
[escola], do coreto da pracinha, da difusora, da mais bela voz. São tantas 
recordações que não posso enumerar, só lembrar com muita saudade e 
carinho. Cada vez que entro nessa página [orkut da cidade] me delicio com 
o belo trabalho deste jovem amigo que nos faz sonhar através das imagens. 
Somos privilegiados. Sabe, às vezes bate uma saudade... e pra amenizar 
venho aqui e me delicio com esse trabalho. Quantas coisas boas vivenciei! 
Hoje, mesmo distante, porque quase não a visito, porque às vezes tomamos 
rumos que nos distanciamos do que amamos, recordo com muito carinho.  

Confesso que fiquei emocionado, não aguentei e chorei com essas fotos, 
que é uma história linda que está acabando. Aos 2 anos eu fui morar em 
São Rafael e fiquei até os 8 anos. Foi o tempo mais feliz da minha vida. O 
colégio, minha avó, minha bisavó, era tudo lindo e hoje vejo a cidade sendo 
sugada pelos governantes, muitos sem postura nenhuma.  

Não sei quais foram os motivos que nos separaram. Até hoje isso não foi 
explicado, talvez seja por isso que essa saudade dói tanto. A triste certeza é 
de que não fizeram nada pra evitar tamanha covardia. Queria gritar, explodir 
essa angústia, mas ela se resume em um choro, onde ódio e tristeza se 
misturam. Queria lhe procurar, mas não posso, queria que houvesse uma 
maneira de erradicar essa lembrança da minha vida, queria poder voltar ao 
passado, mas esse desejo é o mesmo que tentar agarrar o sol... Saudades 
da minha velha São Rafael. 
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Quero parabenizar o criador desse riquíssimo documentário e dizer que 
somente uma pessoa de muita visão e sensibilidade seria capaz de buscar 
todas essas saudosas lembranças para que nós, nativos, tenhamos, através 
de suas páginas e álbuns, a alegria de rever a terra em que nascemos e 
vivemos, e a tristeza do que perdemos. É impossível rever todas essas 
fotos, paisagens e pessoas sem que não corra levemente no rosto do 
coração e nos olhos da alma uma leve lágrima que seca com o vento da 
saudade.  

Esse rio povoa minhas mais remotas lembranças de criança, onde a 
liberdade e o prazer de ser livre eram só vividos, nunca sentidos, afinal era 
muito pequeno para medir aquela felicidade. Hoje, olhando para o passado 
e vendo essas fotos sei que tudo, por mais que pareça, não foi um sonho, 
está ali vivo na lembrança da alma de uma criança que ainda teima em viver 
em mim toda vez que vou a São Rafael. Achei que nunca mais veria essas 
ruas... Que saudade! Nos rochedos à beira do rio, lembro de minha avó 
sentada lavando roupa e batendo na roupa com um pedaço de pau... 
enquanto isso, eu pescava piabas com aquele saco de bolachas da padaria 
de Daniel cheio de farinha no fundo!!! Era muito bom!!!  

Olhando essas fotos, parece que tá tudo lá, do mesmo jeito... As ruas, 
parece que estou andando nelas... sinto até o cheiro de São Rafael velha. 
Era uma mistura de cheiro de pão assando... cheiro de bolacha preta que 
meu tio fazia... até hoje não encontrei ninguém que faça igual. Lembro do 
cheiro do rio, da roupa que as mulheres lavavam, dos dias de chuvas, das 
festas, das políticas... E o dia de domingo quando a gente se arrumava pra 
ir visitar os parentes e amigos, as missas... É por isso que eu canto: “eu me 
lembro com saudade o tempo que passou, o tempo passa tão depressa, 
mas em mim deixou jovens tarde de domingo, tanta alegria, velhos tempos, 
belos dias, o que foi felicidade, me mata agora de saudade, velhos tempos, 
belos dias”. 

 A emoção e a poesia povoam as palavras dos rafaelenses. Por sua beleza 

poética, destaco a seguir os textos escritos por uma rafaelense que hoje vive muito 

distante da sua terra natal.    

À medida que envelhecemos, o lugar onde vivemos quando criança vai 
deixando marcas em nós. A saudade chega a doer. Lembrar de pequenos 
detalhes daquela época que o tempo se encarregou de colocar na caixinha 
de lembranças de cada um que viveu nessa pequena e adorável cidade. 
Lembro do antigo grupo escolar Tristão de Barros onde conheci pessoas 
que aprendi a amar e que já não fazem mais parte da minha vida, e outras 
que continuam fazendo. Pena que a infância e a adolescência passam 
rápidas e logo nos tornamos adultos, maduros e consequentemente 
envelhecemos. Minhas lembranças me transportam à antiga São Rafael, 
saudades que permanecem em mim dos banhos de chuva, banhos de rio e 
de açude. Ainda sinto o gostinho dos suspiros de Luiza de Santos. Que 
delícia eram aqueles suspiros.... As festas de São João, festas da 
Padroeira... Sinto saudades, saudades não é só sentir falta, pois o vazio é o 
que nos dá a sensação de falta, de que algo ou alguém já é, assim sendo, 
deixa-se a marca indelével do não ter. Sentir falta então, vem marcado com 
a característica do ter e estar distante.   

 Noutra ocasião, a mesma senhora postou o seguinte texto:  
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Saudades! A gente tenta lidar, de uma forma ou de outra, com os percalços 
da caminhada e descobre sempre uma alternativa para driblar os 
inconvenientes que surgem, desacomodando a vida. Uma decepção, um 
desencanto, uma perda, um dissabor. Tudo isso e muito mais, o tempo 
consegue apagar, silenciar, dissipar. O passar das horas no relógio da 
existência tem um efeito balsâmico e reparador. É medicamento eficaz que 
ajuda na convalescença de enfermidades variadas. Porém, existe uma 
contra-indicação: é inútil tentar usar o tempo para combater a saudade. 
Saudade é imune à ação do tempo. Aumenta na medida em que os dias 
passam e extrapola para além dos limites dos anos. Existem saudades 
antigas e saudades novas. Saudades de perto e saudades de longe. 
Saudade de antes e saudades de sempre. Saudade de cadeiras nas 
calçadas em fins de tarde... Saudades dos amigos de infância... Saudade 
da noite plena de estrelas, saudades da família... Saudades da minha 
cidade... São Rafael...  

 Por meio de contatos que tivemos por e-mail, ela me diz:  

Ter a sua cidade no orkut é oferecer um cartão de visitas 24 horas por dia. 
É estreitar os laços com pessoas que estão distantes. É relembrar um 
pouco o passado. Na realidade, ele tem me proporcionado muitas alegrias. 
A primeira foi quando o descobri. Passei horas passeando pela minha 
cidade, mesmo que seja virtualmente. Nele pude relembrar um pouco da 
minha infância, minha juventude, amizades, amores vividos e perdidos. 
Etapas de vida que guardamos para sempre na memória.  

   Em um dos seus poemas, diz João Cabral de Melo Neto: “mesmo sem querer 

fala em verso, quem fala a partir da emoção”. Os relatos dos refaelenses, expostos 

anteriormente, amor, poesia e sabedoria – parafraseando o título de uma obra de 

Morin (2008e) – misturam-se e expressam a poética da vida de sujeitos 

surpreendidos pelo imponderável e que agora reúnem-se para, juntos, 

reconstruírem-se.  

 Também ao refletir sobre a importância da poesia para a construção de nossa 

subjetividade, Teresa Vergani assinala que “a poesia, como qualquer outra forma de 

arte, produz ‘receptáculos do afeto’ e eles estão em toda parte, libertos de qualquer 

discurso que sobre eles se pronuncie ulteriormente” (2001, p. 111). 

Num artigo intitulado A suportável realidade (2001a), Morin assim considera a 

importância da poesia para a nossa vida:   

A poesia conclui uma aliança com as potências geradoras e regeneradoras 
da vida, com subidas da seiva, as eclosões, as florações, as expansões. 
Seu pacto com o real adquire um caráter mágico notadamente no amor. O 
amor surge de uma incrível força de vida que transfigura a vida. Ele nos 
religa ao outro simultaneamente nos restituindo a nós mesmos. (...) O amor 



213 

 

– unidade incandescente da sabedoria e da loucura – faz-nos suportar o 
destino, faz-nos amar a vida. (2001a, p. 26) 

Morin (2001a) argumenta que a consciência da morte e a imprevisibilidade 

quanto ao destino tornam a realidade insuportável para o homem. Entregue à 

crueldade do mundo, o homem travará uma batalha contra a destruição absoluta de 

seu único e precioso tesouro, seu Eu. Por não poder escapar à dialógica 

sapiens/demens a partir da qual se tece a condição humana, cabe ao homem 

“assumir o jogo dialógico racionalidade/afetividade, prosa/poesia” (2001a, p.30). 

Compreende-se porque, nas sociedades modernas, simultaneamente ao avanço do 

cálculo, do lucro e da técnica, ocorre, um contra-movimento que regenera o pacto 

poético com a vida. É assim que se dá a busca de mil pequenos prazeres da vida, 

reuniões de amigos e festas, sorrisos e ritos de convivência, mil pequenos prazeres 

gastronômicos e noológicos (MORIN, 2001a, p. 26). 

Simultaneamente à existência de um compromisso neurótico entre o espírito 

humano e a realidade, ocorre uma cooperação realista entre sapiens e demens no 

jogo existencial. É assim que o jogo surge como “um engajamento psíquico, uma 

inserção física, uma atividade prática que nos coloca frente a frente com o mundo 

real para o desafiar e o dominar, mas de maneira não perigosa nem maligna” (Idem, 

p. 25).   

As observações de Edgar Morin sobre a regeneração do pacto poético coma 

vida através do jogo leva-nos a refletir a respeito da dupla função desempenhada 

pelo orkut de São Rafael. Se, por um lado, ele serve de entretenimento e trocas de 

mensagens afetivas; por outro, também se converteu num grande relicário, onde, 

continuamente, são depositadas imagens, sobretudo fotográficas, com o intuito de 

reconstruir o passado da cidade por meio das narrativas visuais. Rejuvenescem-se 

as memórias, portanto. 

Mas porque o orkut de São Rafael não se restringiu ao seu aspecto lúdico, 

como tantas outras redes sociais? Entre tantas possibilidades de respostas, 

poderíamos argumentar, com base nas ideias de Morin, que ali as pessoas sentem-

se estimuladas pela oportunidade de, através do jogo, lutar contra o único fato que é 

certo nas suas vidas: a morte. 
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O ser humano não quer morrer, mesmo sabendo-se limitado, incompleto e 

finito. É o que podemos perceber na composição Canto para a minha morte, de Raul 

Seixas e Paulo Coelho: 

Oh morte, tu que és tão forte, 
Que matas o gato, o rato e o homem. 
Vista-se com a tua mais bela roupa 

Quando vieres me buscar. 
Que meu corpo seja cremado  

E que minhas cinzas alimentem a erva 
E que a erva alimente outro homem como eu 

Porque eu continuarei neste homem, 
Nos meus filhos, na palavra rude 

Que eu disse para alguém que não gostava 
E até no uísque que eu não terminei de beber aquela noite... 

O homem, consciente do fato de que a imortalidade é um atributo divino e ele 

é um ser de carne e osso, busca encontrar um consolo nos meios pelos quais possa 

se perpetuar após a sua morte física. Luta, pois, para fazer-se imortal pela sua obra. 

Entretanto, também nesse momento ele precisa dos seus semelhantes para que 

mantenham vivas suas memórias, evocadas por meio dos monumentos que erigiu, 

das imagens que registrou, dos livros que escreveu, dos relatos que deixou 

gravados nos mais diversas suportes, sejam eles a parede de uma caverna, uma 

pedra, um papel ou um computador. Fez tudo isso porque sabe que os outros 

humanos o encontrarão na obra produzida e se recordarão de sua passagem pela 

vida. A memória é o que dará vida ao morto. Ela é o sopro que manterá imortal esse 

agregado de pó de estrelas que se chama homem.  

Ao analisar a finalidade da memória, Meyer afirma que “lembrar, evocar, 

recapitular, fazer presente, trazer à vista as lembranças, o passado longínquo ou 

próximo, se traduz em armas primordiais contra o esquecimento” (2009, p. 33). Por 

conseguinte, no seu entender, o fim, o objetivo da memória e da história seria dar 

sentido às nossas vidas e lutar permanentemente contra o esquecimento, pois, caso 

isso ocorra, perderemos o nosso rumo.  

A socialização da memória e a sua permanente regeneração através das 

representações sobre o tempo e da criação dos monumentos atestam o fato de que 

os objetos humanos estão impregnados de história. Conforme afirma Cyrulnik 

(2007), só nos tornamos nós mesmos quando consideramos a existência dos outros. 

“Quando você não está inscrito em um círculo de pertença, o sentimento de si 
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mesmo fica vago, pois o mundo não está estruturado”, diz ele (2007, p. 80). A 

pertença cria o mundo em que podemos existir. Nele, narramo-nos juntos ao nosso 

grupo, pois se não o fizermos, espalhamo-nos por todos os lados, construímos uma 

identidade sem fundamentos. Logo, “a fala comum, a conversação, cria um campo 

sensorial de mímicas, sonoridades e modos de dizer em que podemos nos encontrar 

e, assim fazendo, torna possível a troca de afetos e a tecedura do vínculo” 

(CYRULNIK, 2007, p. 85).  

As reflexões de Cyrulnik nos ajudam a compreender como o orkut de São 

Rafael serviu para unir pessoas que se separaram há muito tempo. Certamente, o 

campo sensorial criado – permitindo a troca de afetos, de mensagens, de gestos e 

de imagens – fez dessa ferramenta um portal para o estabelecimento de vínculos 

entre pessoas cujas origens estão naquela cidade. A constatação da pertença cria 

um mundo em que podem existir, dá forma às suas percepções, oportuniza o amor e 

a tecedura de laços.  

Falar em amor na academia é algo insano para muitos. Essa palavra, tão 

usada nos nossos discursos ao ponto de se tornar clichê, foi exorcizada dos 

discursos travados nos templos da ciência, como de resto os outros vocábulos que 

tratam das demais emoções. Para muitos, ciência e emoção estão em polos 

inconciliáveis.  

Todavia, a contrapelo da concepção dominante, o amor parece vir aos poucos 

ganhando seu espaço no mundo acadêmico, como assim observa Andrade:  

O amor é uma palavra vista com preconceito na academia. Parece algo 
piegas, e muitos acham que as artes são o seu lugar. Só muito 
recentemente é que se reconheceu que as emoções são processos 
biológicos importantes na seleção e fixação de comportamentos relevantes. 
(...) Aparentemente, as ações baseadas no amor são raras, mas, se 
sabemos que o amor foi e tem sido a emoção sob a qual construímos a 
sociedade ao longo da história humana, veremos que é uma ocorrência 
muito mais provável que outras emoções inviabilizadoras da convivência, 
como o medo, por exemplo. (...) as mudanças sociais desejáveis são todas 
aquelas baseadas no amor, e que, portanto ampliam o espaço de 
convivência, a ocorrência de relações pessoais gratificantes, da ação de 
compartilhar e, com isso, a longevidade do grupo, sua segurança e, outra 
característica de sistemas autorreguladores, realimentam os 
comportamentos eliciados. Comportamentos desejáveis são, portanto, todos 
aqueles que nos conduzem a formas de organização que ampliem o espaço 
de convivência, lhes deem suporte e ampliem suas possibilidades de 
expressão e permanência. (2003, p. 19) 
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Estudos recentes no campo da etologia têm observado que a cooperação é 

um fator de grande importância para a consolidação dos grupos também entre os 

animais não-humanos. Waal, na sua obra Eu, primata (2007), dá relevo, por 

exemplo, à empatia como elemento agregador entre algumas espécies de primatas, 

como os bonobos e os chimpanzés. Por conseguinte, ser afetado pelas 

necessidades ou sofrimentos do outro e, em seguida, atendê-lo devidamente não é 

uma qualidade apenas humana. Em vista disso, De Waal ressalta que “deveríamos 

ficar felizes com a possibilidade de a empatia ser parte da nossa herança primata, 

mas não temos o hábito de aceitar de bom grado nossa natureza” (2007, p. 13).  

A empatia e o amor à terra natal são o cimento que une muitos rafaelenses no 

orkut de sua cidade. Conforme relatou o criador do orkut de São Rafael, os seus 

conterrâneos, no início, não apenas se comoviam ao ver as fotos da sua antiga 

cidade, mas também se sentiam motivados a enviar mais fotos para serem 

publicadas. Esses registros, por sua vez, estimulavam o encaminhamento de outros 

tantos em seguida, pois, como ele afirmou, isso “mexe com o emocional das 

pessoas”. Richardson acredita que esse trabalho, ao ser desenvolvido 

coletivamente, faz com que esses sujeitos se sintam “mais rafaelenses” e “mais 

valorizados como pessoas”.  

“Sentir-se mais rafaelense”, ou seja, pertencer a São Rafael, significa, como 

observa Cyrulnik (2007, p. 81), orgulhar-se por ocupar um lugar físico, afetivo, 

psicológico e social. Esse orgulho é importante porque facilita a construção da 

identidade, para a qual tudo pode contribuir, pois “no nosso universo, tudo é 

significativo” (2007, p. 94). Cyrulnik exemplifica: “quando a minha mulher põe na 

mesa um vidro de pepino azedo russo, impregna a refeição de um mito familiar. O 

pepino faz existir no presente a história de minha família. (...) vai criar um 

acontecimento familiar, estruturar o tempo e ritualizar o mito de nossa aliança”. 

Portanto, naquela cucurbitácea impregnada de salmoura, encontra-se, na verdade, 

um pepino russo impregnado de história. A filosofia do pepino azedo russo evidencia 

não apenas a importância do prazer trazido pelo sabor desse fruto – que, para 

Cyrulnik, é melhor do que o pepino azedo alemão –, mas, sobretudo, o efeito 

estruturante da narrativa, que atribui sentido ao mundo percebido (2007, p. 115).  

Por serem carregados de signos, os objetos possibilitam uma volta ao 

passado, fortalecem os vínculos no presente, atribuem uma coerência ao mundo 
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percebido. O exemplo do pepino azedo russo, dado por Cyrulnik, faz-nos 

compreender o porquê das lembranças do sabor das comidas e do cheiro do pão 

assado e da bolacha preta que “só existiam” em São Rafael antiga.  

Os velhos retratos atestam a passagem do tempo e tornam concreta a noção 

de passado. Quantos não se emocionam ao se reverem em pleno viço da juventude, 

sem a presença das rugas, dos cabelos brancos ou, pior, da calvície que carrega 

hoje? Mesmo que as fotos antigas nos deem esse “choque de realidade”, estamos 

envolvidos afetivamente com os seus conteúdos, pois eles nos dizem respeito e nos 

mostram como éramos, como eram nossos familiares e amigos. Por meio delas, 

somos conduzidos ao passado numa fração de segundos, e voltamos a encenar a 

trama dos acontecimentos dos quais fomos atores protagonistas ou coadjuvantes. 

Informar e emocionar, eis algumas funções da fotografia.  

É a fotografia um intrigante documento visual cujo conteúdo é a um só 
tempo revelador de informações e detonador de emoções. Segunda vida 
perene e imóvel preservando a imagem-miniatura de seu referente: reflexos 
de existências/ocorrências conservados congelados pelo registro 
fotográfico. Conteúdos que despertam sentimentos profundos de afeto, ódio 
ou nostalgia para uns, ou exclusivamente meios de conhecimento e 
informação para outros que os observam livres de paixões, estejam eles 
próximos ou afastados do lugar e da época em que aquelas imagens 
tiveram origem. Desaparecidos os cenários, personagens e monumentos, 
sobrevivem, por vezes, os documentos. (KOSSOY, 2001, p. 28, grifo meu)  

No orkut, os amigos de São Rafael expressam as emoções advindas de um 

“mergulho no tempo”, de uma “volta ao passado” proporcionado pela grande 

disponibilidade de fotos e de outros tipos de imagens. Muitas vezes, nesses 

depoimentos deixados, o ressurgimento de imagens de momentos felizes vem 

acompanhado de tristeza, a qual é resumida numa palavra exaustivamente repetida: 

saudade.  

Apenas a língua portuguesa expressa esse sentimento em uma palavra, a 

qual tem sua origem etimológica no latim solitate, aludindo à ideia de solidão, 

desamparo, retiro. Saudade é um vocábulo definido pelo Dicionário Houaiss, como 

um sentimento melancólico, devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou 

um lugar, ou à ausência de experiências prazerosas já vividas e consideradas pela 

pessoa em causa como um bem desejável (2004, p. 2525). Para o Aurélio, a 
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saudade é uma “lembrança melancólica e, ao mesmo tempo, suave, de pessoa ou 

coisa distante ou extinta” (1986, p. 1556).  

 Albuquerque Jr., ao discutir a saudade como um traço presente na construção 

da identidade portuguesa a partir do século XV, com D. Duarte, considera que ela: 

Diz uma certa maneira de viver e pensar o tempo e, com ele, a história. A 
saudade é constatação de ausência e morte, bem como esperança de 
presença e ressurreição. Experimento de tristeza e alegria, aflição e 
apaziguamento, fala de nossa condição de seres mortais, de seres finitos, 
de seres para o tempo, aguça nosso sentimento de fugacidade e alteridade. 
Por sermos seres de memória, por relembrarmos, mantemos com o tempo 
uma relação particular, uma relação não apenas racional, mas sensível, não 
apenas objetiva, mas subjetiva, uma relação marcada pela aceitação e pela 
repulsa. Às vezes ansiamos pela passagem do tempo, às vezes queremos 
detê-lo, imortalizá-lo no cristal de uma fugidia reminiscência. A saudade 
coloca-nos diante de um vazio da própria temporalidade, da necessidade 
urgente de preenchimento deste vazio com nossas vivências, com nossas 
experiências, nossos sentimentos e sentidos em relação às coisas e às 
pessoas. (2006, p. 117-118)    

Dando continuidade ao seu raciocínio, esse historiador salienta que saudade 

– soydade e suydade no português arcaico – tem relação também com saúde, daí 

expressar “um certo estado de espírito, que nasceria de uma certa afecção – ou 

adoecimento da alma – por motivo de solidão, de ausência, de desaparecimento no 

tempo e com o tempo de coisa ou pessoa amada, querida, significativa e essencial” 

(2006, p. 118).   

 Para Albuquerque Jr., a saudade, mesmo que pareça um sentimento 

universal e inerente à espécie humana, na verdade define-se histórica e 

culturalmente, pois nós, humanos, não sentimos saudades das mesmas coisas. 

“Cada tempo tem suas saudades, e nem todos os povos valorizam esse sentimento 

ou dão a ele o mesmo conteúdo ou sentido” (2006, p. 118). Saudade para ele é:  

uma felicidade triste que nasce do encontro fugidio com uma lembrança, é o 
prazer nascido do fugaz contato com um objeto de desejo que se torna 
presente por instantes, mas que já vem com o perfume de sua morte 
anunciada, de seu retorno ao tempo do qual emergiu. A saudade é o 
experimentar de um gosto que traz desgosto iminente, por isso pode tornar-
se vício (...) que pode ser combatido em nome da saúde moral. (2006, p. 
120-121)    

Acompanhados desses sentimentos, os rafaelenses deixam os seus 

testemunhos no orkut. O reencontro com o passado, proporcionado pela 
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visualização das imagens da antiga São Rafael, causa-lhes uma “felicidade triste”, 

um sentimento ambíguo proveniente do prazer de rever pedaços de suas vidas e de 

sua antiga cidade, congelados pela lente de uma câmera. Por fazerem uma projeção 

positiva do passado, como não se lamentar depois da constatação de que tudo está 

perdido no tempo, um “tempo bom”, onde “era tudo lindo”?  

Apraz-lhes reviver um tempo idealizado, o tempo de uma “história linda”, 

mesmo que seja por instantes, pois, logo em seguida, constata-se que voltar a esse 

tempo é tão impossível quanto “agarrar o sol”. Para outros, a lembrança “chega a 

doer” e talvez doa ainda mais a verdade de que é impossível livrar-se dela, extingui-

la, pois ela está lá como uma ferida que não cauteriza. Eis aí a saudade como a 

manifestação de um trauma, de um “adoecimento da alma”, conforme a acepção do 

português arcaico. Para alguns indivíduos, as lembranças, afloradas pelas imagens 

atormentam, pois é como reviver um filme em cujo drama eles são os protagonistas.  

O saudosismo parece nascer como resposta à angústia diante das mudanças 

que alteraram a ordem social, destruindo lugares, valores e meios de sobrevivência. 

Mesmo que na velha cidade fossem reproduzidas as disparidades sociais, por meio 

de uma injusta distribuição da renda e da exploração dos recursos naturais (terras, 

minas de xelita e carnaubais), a perda desses recursos, quando da chegada da 

barragem, significava também problemas para os mais pobres, visto que perdiam 

uma possibilidade de emprego e renda, restando-lhes agora partir para áreas mais 

distantes em busca de terras para um roçado ou de outro tipo de trabalho, como 

alguns assim relataram em entrevistas.      

Embora hoje muitos tenham conquistado melhores condições de 

sobrevivência, se comparadas às que tinham há trinta anos, é impossível não ouvir 

“o murmúrio dos fantasmas”, como assim intitula-se uma das obras em que Cyrulnik 

(2005) discute a capacidade humana de superação dos traumas vividos, de “dar a 

volta por cima”, de superar as adversidades, saindo-se fortalecido e transformado, 

ou seja, a possibilidade de resiliência.  

Em outra de suas obras, Os patinhos feios (2004), esse autor usa a fábula do 

patinho feio para demonstrar que o fato de ter superado os traumas não significa 

que a pessoa já tenha feito uma reelaboração de si, conforme podemos perceber 

nas suas palavras:  
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“Eu me saí dessa”, admiram-se os resilientes, que depois de um ferimento 
reaprenderam a viver, mas esta passagem da sombra para a luz, a 
escapada do porão ou a saída do túmulo implicam a necessidade de 
reaprender a viver uma outra vida. (...) A suspensão dos maus tratos não é 
fim do problema. (...) Não é porque o patinho feio encontra a sua família 
cisne que está tudo acabado. A lesão está escrita na sua história, gravada 
na sua memória. (...) “Lamentar-me todos os dias, procurar me vingar ou 
aprender a viver uma outra vida, a vida dos cisnes?”. (2004, p. 03-04, grifo 
meu) 

Lamentar-se todos os dias, tentar se vingar ou reaprender a viver são também 

três opções que se apresentam aos “patinhos feios” de São Rafael. Para eles, viver 

numa casa mais bonita ou viver numa cidade com melhor infraestrutura não significa 

apagar da memória a cidade e a casa onde viviam, pois como afirma Bachelard “a 

imagem da casa se torna a topografia de nosso íntimo” (2008, p. 20). 

Por meio de imagens disponíveis no orkut de São Rafael, outras são criadas e 

socializadas. Ainda conforme Bachelard (2008), as imagens, sejam pictóricas, 

fotográficas ou fílmicas, suscitam outras, põem-nos em estado poético, no momento 

em que fazem-nos produzir conotações, analogias e metáforas. Por essa razão, 

esse filósofo compreende que as imagens “não aceitam ideias tranquilas, nem 

sobretudo ideias definitivas. Incessantemente a imaginação imagina e se enriquece 

com novas imagens” (Idem, p. 19).  

De olhos fechados, os rafaelenses revisitam espaços da velha cidade (mata-

burro, praça, calçadas, sítios, rio, etc.) e suas sociabilidades (brincadeiras, 

conversas, festas, passeios, etc.). Parafraseando Bachelard (2008, p.19), esses 

sujeitos, nesses momentos fortuitos, ressuscitam os “espaços louvados”, 

reencontram-se com a “concha inicial”, vivem os lugares “com todas as parcialidades 

do coração”.  

É assim que, contraditoriamente, deseja-se com veemência a passagem do 

tempo como um antídoto contra o sofrimento, ao passo que se pretende adquirir o 

consolo da alma através da reminiscência. A saudade não se limita apenas ao 

reconhecimento dos espaços vividos e idealizados, mas também deixa extravasar os 

sentidos pelos quais nós, humanos, somos dotados.   

Albuquerque Jr. (2008) destaca que, embora a visão seja o aparelho de 

experimentação do mundo e o olhar o instrumento privilegiado quando se trata da 

construção de espacialidades, a construção das paisagens não se dá apenas por 
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meio do sentido da visão, como é comum na definição desse conceito34. Para ele, as 

paisagens também se constroem pela audição (paisagens sonoras), pelo tato 

(paisagens táteis), pelo olfato (paisagens olfativas) e pelo paladar (paisagens 

gustativas) (2008, p. 113-114). 

Muitas paisagens sonoras, táteis, olfativas e gustativas são construídas nos 

discursos dos rafaelenses. Sem a pretensão de inventariá-las, poderíamos destacar 

duas descritas por ex-moradoras da velha São Rafael. Uma delas afirma que se 

lembra do “gostinho dos suspiros” (um doce feito de claras de ovos batidas com 

açúcar) que comia na sua cidade de origem. Outra, num exercício de imaginação 

poética, diz que a sua velha cidade tinha “cheiro de pão assando... cheiro de 

bolacha preta”.  

Malgrado o fato de não termos um volume de receptores olfativos semelhante 

ao dos cães, o que possuímos é suficiente para provocar boas evocações olfativas e 

abundantes secreções neuro-hormonais. Cyrulnik, com base em Freud, afirma que 

procuramos recalcar o orgânico, pois “o importante é não tomar consciência do 

animal que cheira em nós” (2007, p. 19). Em seguida, o etologista francês, ao 

salientar a relação estabelecida entre olfato e memória, considera que: 

A impressão olfativa evoca uma lembrança, que o recalcamento do 
percebido ressalta ainda mais. O fator essencial desse mecanismo é a 
organização cerebral, reforçada pelo recalcamento cultural: tão logo é 
percebido, um cheiro se difunde no cérebro olfativo que, por seu circuito 
límbico, funciona em concomitância com o cérebro das emoções e o 
cérebro da memória. O que equivale dizer que uma informação olfativa, 
mesmo não consciente, torna presente o ausente, como no gato, mas no 
homem esse tornar presente se dá em forma de lembrança. (Idem, p. 19)  

Ao reforçar seu argumento, Cyrulnik cita Proust. Para ele, quando nada 

subsiste de um passado remoto, após a morte dos seres e a destruição das coisas, 

“o cheiro e o sabor permanecem ainda por muito tempo, como almas, lembrando, 

aguardando, esperando, sobre a ruína de tudo o mais, suportando sem ceder, em 

sua gotícula quase impalpável, o edifício imenso da recordação” (2007, p. 20). Ou 

                                                           
34 De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss, a palavra “paisagem” designa a 
extensão de território que o olhar alcança num lance; pode ser entendida também como vista, 
panorama ou o conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo que pode ser 
apreendido pelo olhar (2004, p. 2105). 
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seja, o cheiro e o sabor presentificam o ausente com a emoção que lhe estava 

associada. Eles têm a propriedade de retornar uma emoção que estava sepultada. 

Ao propiciar esses momentos de devaneio, o orkut da cidade exerce uma de 

suas funções para a qual foi criado, segundo as palavras de Richardson Rodrigo em 

entrevista: ele sacia a fome de memória, de lembranças e de história de uma 

população. Inebriadas pelas imagens, muitas pessoas sentem o doce sabor de uma 

volta momentânea ao passado e o amargor do retorno à realidade vivida. Quer-se 

“tocar na imagem”, entrar nela, usá-la como portal para um tempo idealizado pelas 

memórias. Outros, choram, confessam a sua dor em um e-mail enviado ao criador 

do perfil, contudo, tomam o cuidado de pedir sigilo, afinal, o choro ainda é uma 

manifestação de emoção que muitos homens não se orgulham de sentir.  

As manifestações de saudades nos relatos de vida dos rafaelenses 

expressam o dialogismo e a ambivalência desse sentimento. Ele é doce e amargo, 

causa felicidade e tristeza, apaziguamento e aflição, prazer e dilaceramento, amor e 

ódio. A saudade tornou-se, nos discursos e nos textos, a linha com a qual é bordada 

a identidade rafaelense: por meio dela, faz-se uma leitura do tempo e da história, 

reconstroem-se os espaços, posiciona-se diante do presente e projeta-se o futuro.  

Para Albuquerque Jr., o par saudade e história é assim definido:  

Saudade e história são corridas em busca da origem, são o encontro com a 
nossa própria promessa, com o fio perdido de nós mesmos, são o 
reconhecimento do nosso rosto feliz que havia ficado esquecido. Saudade e 
história são, pois, a luta incessante contra o esquecimento, contra o tempo 
que ameaça de ruína um ser individual ou nacional que precisava ser 
reencontrado em suas manifestações mais autênticas, originais e primevas. 
Saudade e história falam das sombras do tempo que se apoderam das coisas 
e dos homens e as fazem inexistir, deslocam o foco de luz do presente para 
buscar, entre as brumas do passado, a silhueta, apagada pelo tempo, de um 
ser nacional que se desviou de seu caminho, que se perdeu nas trevas do 
tempo. Saudade e história tornam reais o que já possuem: um halo de 
irrealidade; são memórias em estado puro encandecidas pelo fogo das 
paixões, que dão novo calor às coisas frias do passado, infundem vida no que 
estava morto e apenas esperava uma mão para ressuscitar. Saudade e 
história são formas de suspensão do presente, consciente ou 
inconscientemente, voluntária ou involuntariamente, imprimindo ao que 
passou existência, em substituição ao que existe. Saudade e história são 
filhas da imaginação, da capacidade de representar e encenar de novo o que 
existe, de pôr de pé os que tombaram. (2006, p. 124)    

As palavras desse historiador explicam alguns comportamentos no “orkut” de 

São Rafael: o título da poesia de Djamir Arcanjo – Busca do elo perdido –; o ressalte 
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da riqueza patrimonial da cidade e a necessidade de sua preservação (daí a luta 

pela criação de um museu); o revisitar constante dos espaços da antiga cidade; a 

identificação dos seus rostos e de conhecidos através das fotos; a sobrevivência dos 

mortos através do que sobrou deles. Pode-se dizer que saudade e história 

confundem-se nos relatos e nos projetos de futuro. A história, ao ser arquivada, teria 

a mesma capacidade que a saudade tem de fazer presente o que é passado, de 

provocar a ressurreição das mesmas emoções que foram sentidas em outros 

momentos.  

Buscar as origens é algo comum na sociedade humana, sobretudo numa 

época apontada como de relações pessoais efêmeras ou líquidas, caso queiramos 

fazer uso de um termo muito caro ao sociólogo Zygmunt Bauman em várias de suas 

obras. Dentro do grande labirinto que é o presente, é preciso não perder o fio de 

Ariadne que nos une ao passado. Resta-nos, pois, desenvolver novas práticas de 

colecionamentos.  

Paradoxalmente, na época do descartável, do esquecimento e da 

substituição, nunca nos preocupamos tanto em “resgatar” a memória, em “preservar” 

o patrimônio, em “guardar” e “arquivar” a história. Corremos em busca de salvar os 

tempos, garantir a sua imortalidade através de suas várias camadas que convivem 

em nosso presente, que nos cerca e nos define social e individualmente. Isso fica 

patente nas narrativas de vida, nas quais diferentes temporalidades não apenas 

coexistem, mas se entrecruzam. Isso ocorre, repito, porque é impossível realizarmos 

uma reconstituição do passado seguindo com perfeição uma sequência cronológica 

e ordenada de fatos. Da mesma forma, não elaboramos um relato sem avaliarmos 

as nossas condições presentes e sem perspectivarmos o futuro. Passado, presente 

e futuro são convenções criadas pela cultura e que se apresentam mescladas, 

imbricadas, interdependentes. 

Morin lembra a importância da rememoração: “a memória, não-regenerada 

pela memorização, tende a degradar-se, mas cada rememoração pode embelezá-la 

ou desfigurá-la” (2006, p. 21-22). A memória tem, portanto, relação direta com a 

educação de um povo, com a sua leitura do mundo, com a construção de um novo 

conhecimento.  

Como não há uma linha que demarque fronteiras entre o passado, o presente 

e o futuro, é no intercruzamento dessas temporalidades que avaliamos a nossa 
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trajetória de vida e elaboramos os projetos para seguir a nossa jornada, mesmo que 

ainda não saibamos quais os obstáculos que encontraremos no decorrer da nossa 

caminhada.  

Como afirma Prigogine, “as decisões humanas dependem das lembranças do 

passado e das expectativas de futuro” (2009, p.11). Também seguindo esse 

raciocínio, Morin destaca que é ao se encontrar com o seu passado que o homem 

encontra a energia para enfrentar o presente e preparar o futuro. Como todo 

humano, irrigamos a nossa vida por meio da “circulação incessante entre o passado, 

no qual reafirma a identidade ao restabelecer o elo com os ascendentes, o presente, 

quando afirma suas necessidades, e o futuro, no qual projeta aspirações e esforços” 

(2006, p. 77).  

 A inexistência de uma sequência mecânica e linear entre 

passado/presente/futuro, bem como o ressalte à interdependência entre tais divisões 

do tempo são discutidos com mais amplitude por Morin, na obra Para onde vai o 

mundo? (2010). Para esse pensador, há sempre um jogo retroativo entre o presente 

e o passado. “O passado é construído a partir do presente, que seleciona aquilo 

que, a seus olhos, é histórico, isto é, precisamente aquilo que, no passado, 

desenvolveu-se para produzir o presente”, afirma (2010, p.12). Ao contrário do que 

geralmente pensamos, não é possível conhecermos o presente só porque vivemos 

nele. Dessa forma, se o futuro nasce do presente, “a primeira grande dificuldade de 

pensar o futuro é a dificuldade de pensar o presente” (Idem, p. 13). Baseado nesses 

argumentos, Morin sugere que abandonemos o esquema simplificador e 

prospectivista, que considera o futuro como algo dado e previsível, pela adoção de 

uma compreensão complexa, pois da mesma forma que precisamos conhecer o 

passado para conhecer o presente, temos que considerar que o passado é 

construído a partir do presente. Sendo assim, “o conhecimento do passado está 

subordinado ao presente, cujo conhecimento está subordinado ao futuro” (Idem, 

p.14) 

 Essa digressão foi necessária para compreendermos as marcas do passado 

no presente dos rafaelenses e como eles elaboram o seu passado com a 

compreensão que têm do seu presente. O futuro, apesar de incerto, pois está sujeito 

às bifurcações – se quisermos usar um termo muito caro a Prigogine –, é projetado 

com a força que têm o passado e o presente nas suas vidas. Daí o porquê da 
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preocupação em arquivar e preservar a sua memória. Sem uma memória, 

reconstruída ininterruptamente no presente, não há passado; sem ele, perdemo-nos 

no labirinto do presente e, se não temos um desenho dele, não podemos esboçar 

um futuro.     

É com base nesses pressupostos que considero o orkut de São Rafael um 

instrumento que potencializa a possibilidade dos rafaelenses se reconstruírem 

incessantemente, embora isso não ocorra de forma deliberada, planejada, 

arquitetada. O referido orkut tomou um destino diferente para o qual foi criado e, 

graças às ações humanas individuais, mas estimuladas pelo grupo, ele não se 

restringiu ao aspecto lúdico. Ao contrário: conseguiu reunir centenas de sujeitos que, 

dentre outros fins, pretendiam se reencontrar, conhecer conterrâneos, “voltar” ao 

passado ou conhecê-lo através das imagens, expressar as saudades incrustadas 

em seus corpos.  

Inserido numa rede social on line, o crescimento do orkut de São Rafael 

surpreende o seu criador e atesta o caráter de imponderabilidade presente nas 

nossas ações. Ele poderia ser apenas mais uma ferramenta usada por jovens como 

passatempo e troca de gracejos. Porém, ao contrário, ele transcende esse caráter e 

se transforma, aos poucos, num lugar de memória para uma população que perdeu 

parte de suas raízes e referências espaço-temporais.  

A expressão “lugares de memória” foi criada pelo historiador francês Pierre 

Nora35, que assim os define: 

São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e 
funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. Mesmo um lugar 
de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, só é lugar 
de memória se a imaginação o investe de aura simbólica. Mesmo um lugar 
puramente funcional, como um manual de aula, um testamento, uma 
associação de antigos combatentes, só entra na categoria se for objeto de 
um ritual. Mesmo um minuto de silêncio, que parece o extremo de uma 
significação simbólica, é ao mesmo tempo o recorte material de uma 
unidade temporal e serve, periodicamente, para uma chamada concentrada 
da lembrança. Os três aspectos coexistem sempre. (NORA, 1993, p. 21-22) 

                                                           
35 Nora cria esse conceito na década de 80 do século passado ao estabelecer uma distinção entre 
memória e história. Para ele, enquanto a memória é um processo vivido, conduzido por grupos vivos, 
em contínua evolução e suscetível a todas as manipulações, a história é registro, distanciamento, 
problematização, crítica e reflexão. Se os grupos de memória povoam suas lembranças, repetindo 
religiosamente aquilo que é e sempre foi, ou seja, mantêm a tradição, a história, como operação 
intelectual, dessacraliza a memória (1993, p. 08-10). 
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Os lugares de memória estariam nas fronteiras dessas vivências. A reflexão 

de Nora se inicia com a expressão aceleração da história, que é relacionada ao atual 

contexto de mundialização em que nos encontramos, cujas transformações 

incessantes e as suas decorrências, levam-nos a sentir cada vez mais a ameaça do 

esquecimento e, por conseguinte, pretendemos aprisionar o que sobrou do passado. 

Por isso, “os lugares de memória são, antes de tudo, restos”, diz esse historiador 

(1993, p. 12). Daí a obsessão que temos hoje pelo registro, pelos traços e pelos 

arquivos.  

Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados, 
processos verbais, monumentos, santuários, associações, são os marcos 
testemunhas de uma outra era, das ilusões de eternidade. Daí o aspecto 
nostálgico desses empreendimentos de piedade, patéticos e glaciais. São 
os rituais de uma sociedade sem ritual; sacralizações passageiras numa 
sociedade que dessacraliza; fidelidades particulares de uma sociedade que 
aplaina os particularismos; diferenciações efetivas numa sociedade que 
nivela por princípio; sinais de reconhecimento e de pertencimento de grupo 
numa sociedade que só tende a  reconhecer indivíduos iguais e idênticos. 
(NORA, 1993, p. 13) 

São lugares onde a memória se cristaliza e se refugia. Eles se originam e 

vivem do sentimento que não existe memória espontânea e, por isso, “é preciso criar 

arquivos, é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios 

fúnebres, notariar atas, porque estas operações não são naturais”, diz Nora (1993, 

p. 13). Para ele, caso vivêssemos as lembranças que esses lugares envolvem, eles 

seriam inúteis e, portanto, não seriam construídos.  

Podemos considerar que o uso, em larga escala, das novas tecnologias da 

informação tem permitido a emergência de uma nova versão dos lugares de 

memória, propiciada, dentre outros fatores, pela digitalização de imagens e pela 

enorme, ou infinita, capacidade de armazenamento de dados que essas novas 

máquinas possuem.  

É como lugar de memória que o orkut de São Rafael possibilita uma evocação 

do passado através de fotografias e outras imagens disponibilizadas. É essa 

memória arquivada, incrustada num site de relacionamento, que dá a muitos 

rafaelenses a sensação de pertencimento, de existência, de possuidores de um 

passado e de uma história. Como assinala Pessotti:  
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Conhecer o passado significa, agora, o alívio da angústia de existir por 
acidente, sem razões, sem explicação. A criança adora saber como viviam 
seus pais e seus avós porque, ao conhecer esse passado, enxerga sua 
existência como parte coerente de um processo, como “fruto” dele. O 
conhecimento do passado, neste caso, atrai porque ordena o caos, ilumina 
a penumbra. Aclara o horizonte. Também o adulto (...) encontra, ao saber 
desse passado, explicações que lhe faltavam, significados novos para 
acontecimentos que pareciam incompreensíveis, respostas para perguntas 
que gostaria de ter feito e que não fez. Ele também busca, e acha, no 
passado, a resposta a incertezas, a reordenação do que não se explicava. 
(1996, p. 72)    

Buscando respostas para o presente, reconstruindo o passado, regenerando 

a memória por novos meios, vivemos numa luta incessante para não nos apagarmos 

do mundo, para darmos coerência e sentido às nossas vidas. Contudo, se o 

passado está consumado e ordenado, o futuro significa indefinição e incerteza. 

Diante dele, somos impotentes, indefesos, inseguros, ameaçados. Por isso, para 

Pessotti (1996, p. 76), o futuro exige de nós a preparação para o risco e, para isso, 

precisamos nos prover de saberes e de experiências que possam servir para uma 

gama ampla de situações.     

A importância que tem adquirido o orkut de São Rafael como uma espécie de 

museu virtual, visitado por pessoas curiosas em saber “como era” a velha cidade ou 

motivadas pela possibilidade de reencontrar amigos, permite-nos repensar o 

discurso que responsabiliza as novas tecnologias da informação pela frieza, pelo 

distanciamento e pela velocidade que distancia os indivíduos de um convívio social 

mais amplo e rotineiro. Prefiro pensá-las como caracterizadas pela ambivalência, 

pois, se por um lado, ela pode reforçar a distância entre as pessoas, algo comum em 

“tempos líquidos” antes mesmo da popularização da internet, por outro, não há como 

negar a sua capacidade de possibilitar a emoção de um reencontro com alguém cuja 

distância dificulta um contato físico.  

Pierre Lévy, nos anos 1990, embora otimista, temia fazer previsões fechadas 

quanto ao futuro da “cultura da rede”, que ainda não se encontrava estabelecida. 

Entre tantas suposições, ele prefere acreditar que “os novos meios de comunicação 

poderiam renovar profundamente as formas do laço social, no sentido de uma maior 

fraternidade, e ajudar a resolver os problemas com os quais a humanidade hoje se 

debate” (2010, p. 13). 

Como acertadamente afirmou Prigogine, “o futuro não está dado” (2009, p. 

13). Ele encontra-se aberto e imerso na incerteza. Para esse pensador, o universo é 
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resultado de uma dentre tantas possibilidades e está em construção permanente, da 

qual, todos nós podemos participar. Com base em tal assertiva, pode-se dizer que, 

da mesma forma que o mundo é construído incessantemente, a história humana 

também não segue uma coerência, uma linearidade, uma previsibilidade. Ao 

contrário, ela é dinâmica, aberta ao inacabamento, aos desvios, às incertezas, às 

flutuações. Seria ela, nas palavras de Prigogine, “uma sucessão de bifurcações” 

(Idem, p. 14), ou seja, sujeita a mudanças impostas pelos eventos36. Vivemos sob 

um misto de determinismo e de imprevisibilidade e nesse conjunto de possibilidades 

ao qual estamos submetidos, algumas se realizam e outras não.  

Para Prigogine, as bifurcações são, simultaneamente, um sinal de 

instabilidade e de vitalidade em uma dada sociedade (2009, p. 14). Portanto, o 

possível está sempre em potência, em estado de flutuação. Porém, ao contrário do 

que pode se pensar, a incerteza não é uma amarra nas mãos de um homem à 

espera do devir. “Pensar o incerto é pensar a liberdade (...) a condição humana 

reside em abrir-se à possibilidade de escolha. (...) Cabe a nós refletir sobre a melhor 

maneira de realizar o futuro, a fim de que ele coincida com a ideia que fazemos do 

progresso” (Idem, p. 40).   

Face ao exposto, não podemos fazer previsões quanto à trajetória que 

percorrerá, e a efetivação das muitas possibilidades que têm surgido a partir da 

criação do orkut de São Rafael. O que podemos destacar, hoje, é que o seu 

crescimento tem potencializado uma experiência de inteligência coletiva e uma 

regeneração da memória da cidade, contribuindo enormemente para que ela não se 

transforme numa sociedade atemporal, sem memória e, portanto, sem referências. 

Resta saber se o “orkut” de São Rafael converter-se-á em uma ferramenta onde 

comunicação e compreensão caminhem juntas, algo tão urgente numa época em 

que são cada vez mais efêmeras as relações sociais. Nesse aspecto, é bom lembrar 

a importância que têm as ações individuais, geralmente vistas como menores, 

isoladas e sem maiores resultados.  

                                                           
36 Haja vista que este termo não é usual nas chamadas Ciências Humanas, merece aqui um 
esclarecimento. Prigogine aproxima o termo bifurcação, usado nas ciências físicas e matemáticas, à 
ideia de acontecimento. Explica que as bifurcações se colocam na perspectiva da evolução, descritas 
por meio de leis não-lineares. “Em sistemas como esses, pode-se descrever uma variável econômica, 
ou mesmo qualquer outra variável por meio de uma trajetória, mas, em geral, essa trajetória conduz a 
pontos singulares que são as bifurcações de onde emergem várias ramificações das quais uma delas 
pode ser a continuação de regime anterior” (2009, p. 104). 
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Prigogine lembra, com otimismo, na sua Carta às futuras gerações, que “os 

dados não foram lançados. Estamos em um período de flutuação no qual as ações 

individuais continuam a ser essenciais” (2009, p. 16). Adiante, reforçando o seu 

raciocínio, ele menciona o papel crucial que tiveram os pilotos britânicos para decidir 

o desfecho da Segunda Guerra Mundial: “confio em que flutuações como essas 

surgirão sempre, para que possamos navegar seguros entre os perigos que hoje 

percebemos” (Idem, p. 18). 

Também Andrade (2003, p. 16) alerta para a importância que deveríamos dar 

às pequenas ações, geralmente vistas como exceções, curiosidades e sem maiores 

consequências. A contrapelo desse senso comum, o autor salienta o mérito de tais 

iniciativas ao lembrar que, um dia, alguém teve a coragem suficiente de se 

aproximar de uma fogueira provocada por um raio e capturar um galho de árvore em 

chamas. Dominou-se o fogo, doravante. 

Precisamos dar luz novamente à utopia e acreditar no efeito multiplicador das 

pequenas ações que ampliem a possibilidade de agregar, de conviver, de conversar, 

de emocionar, de circular ideias e conhecimentos, enfim, de educar e de ser 

educado, de produzir e ser produzido, de organizar e se auto-organizar, lembrando-

se aqui o princípio da recursividade do pensamento complexo.   

“Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se 

sonha junto é realidade”, diz Raul Seixas numa de suas composições. Continuará o 

“orkut” de São Rafael a desempenhar o seu papel de agregar pessoas interessadas 

em dar vida e renovar as suas memórias? Manter-se-ão em potência os diálogos, as 

emoções, a interatividade, enfim, uma ecologia cognitiva? Conseguirá essa rede 

social produzir mudanças por meio do estabelecimento de vínculos entre os filhos e 

netos da “Atlântida potiguar”? Infelizmente, não tenho as respostas, pois, como 

afirma Wagensberg, “a coisa mais certa deste mundo é que o mundo é incerto” 

(2010, p. 19).  
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