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Resumo 

 

Nesse trabalho que tem como temática cidade e educabilidade e como objeto 
pedagogias da cidade no Príncipe no século XIX, objetivamos problematizar como a 
relação entre cidade e sociabilidades constitui educabilidades no Príncipe no século 
XIX, a partir de espaços de veiculação de enunciados pedagógicos. Assim, 
propomos a tese de que há uma pedagogia da cidade no Príncipe no século XIX, 
uma vez que o modus vivendi da urbe é enredado por sociabilidades em instâncias 
diversas, constituindo a cidade como investida de uma orientação pedagógica e o 
habitante da urbe como formado em e por sociabilidades. O corpus documental para 
o estudo da pedagogia da cidade é composto por fontes distintas e amplas. São 
elas: eclesiásticas, político-administrativas, cartoriais e judiciárias. Para a análise e 
interpretação das fontes, o estudo assenta-se no método indiciário, permitindo o 
apreço aos pormenores e a conciliação entre a racionalidade e a sensibilidade. Este 
trabalho se inscreve na dimensão da história cultural aqui empreendida, de 
conformidade com Roger Chartier e Peter Burke enquanto estudo dos processos 
com os quais se constrói sentidos, pois é preciso aproximá-la das configurações 
sociais e conceituais de um tempo e de um espaço próprios. Dessa forma, 
localizamos e focalizamos o modus vivendi no Príncipe a partir de práticas sociais e 
valores da vida material e elaborações simbólicas que constituem um conjunto de 
aprendizagens decorrentes da relação entre os espaços e as sociabilidades, sendo 
essas constituídas e constituidoras de pedagogias à cidade. Mirando os espaços e 
suas escrituras, sociabilidades e educabilidades é que nos voltamos a um 
entendimento de que estamos constituindo uma história das educabilidades no 
Príncipe no século XIX, tendo como constructor maior a cidade e seus componentes 
de educação socializadora e instrutiva. Em termos conclusivos, pensar sobre cidade 
e educabilidade é ressaltar que a pedagogia da e na cidade se deixa ler pelas 
práticas e ações veiculadas às sociabilidades que, na intersecção da pedagogia da 
cidade e das educabilidades se (com)figuraram como formativas. 

Palavras-chave: Príncipe (Rio Grande do Norte). Sociabilidades. Educabilidades.  
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Résumé 

 

Dans ce travail qui a comme thématique ville et éducabilité et comme objet les 

pédagogies de la ville de Príncipe au XIXème siècle, nous avons pour objectif de 

problématiser comment la relation entre la ville et les sociabilités constituent les 

éducabilités dans cette ville de Príncipe au XIXème siècle, à partir d'espaces de 

propagation d’énoncés pédagogiques. Ainsi, nous proposons la thèse qu’il existe une 

pédagogie de la ville de Príncipe au XIXème siècle, vu que le modus vivendi  de 

celle-ci est lié à des sociabilités de diverses instances, la constituant  comme investie 

d'une orientation pédagogique et l'habitant de la cité comme formé dans et par des 

sociabilités. Le corpus de documents de l'étude de la pédagogie de la ville se 

compose de sources distinctes et suffisantes. Elles sont: ecclésiastiques, politico-

administratives, notariales et judiciaires. Pour l'analyse et l'interprétation de ces 

sources, l'étude s'est basée sur la méthode indiciaire,  permettant de considérer les 

détails et la conciliation entre la rationalité et la sensibilité. Ce travail s'inscrit dans la 

dimension de l'histoire culturelle ici entreprise, de conformité avec Roger Chartier et 

Peter Burke en tant qu’étude des processus avec lesquels se construisent des sens, 

il faut donc la rapprocher à des configurations sociales et conceptuelles d'un temps 

et d'un espace propres. De cette manière, nous localisons et focalisons le modus 

vivendi de Príncipe à partir de pratiques sociales et de valeurs de la vie matérielle et 

des élaborations symboliques qui constituent un ensemble d'apprentissages liés à la 

relation entre les espaces et les sociabilités, celles-ci étant constituées et 

constituantes de pédagogies à la ville. Visant les espaces et ses écrits, sociabilités et 

éducabilités nous comprenons que nous constituons une histoire d’éducabilités dans 

la ville de Principe au XIXème siècle, celle-ci a comme plus grand constructeur la 

ville et ses composants d'éducation socialisatrice et instructive. En termes conclusifs, 

penser à la  ville et l’éducabilité  met en valeur que la pédagogie de et dans  la ville 

se laisse lire par les pratiques et les actions propagées aux sociabilités qui, dans 

l'intersection de la pédagogie de la ville et des éducabilités, se sont (con)figurées 

comme formatives. 

Mots-clés: Principe (Rio Grande do Norte). Sociabilités. Educabilités.  
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Resumen 

 

En ese trabajo que tiene como temática ciudad y educabilidad y como objeto 
pedagogías de la ciudad en el “Príncipe no século XIX”, objetivamos problematizar 
cómo la relación entre ciudad y sociabilidades constituye educabilidades en el 
“Príncipe no século XIX”, a partir de espacios de vehiculación de enunciados 
pedagógicos. Así, proponemos la tesis de que hay una pedagogía de la ciudad em el 
“Príncipe no século XIX”, una vez que el modus vivendi de la urbe es enredado por 
sociabilidades en instancias diversas, constituyendo la ciudad como investida de una 
orientación pedagógica y el habitante de la urbe como formado en y por 
sociabilidades. El corpus documental para el estudio de la pedagogía de la ciudad es 
compuesto por fuentes distintas y amplias. Son ellas: eclesiásticas, político-
administrativas, notariales y judiciarias. Para el análisis y la interpretación de las 
fuentes, el estudio se basa en el método indiciario, permitiendo el aprecio a los 
pormenores y la conciliación entre la racionalidad y la sensibilidad. Este trabajo se 
inscribe en la dimensión de la historia cultural aquí emprendida, de conformidad con 
Roger Chartier y Peter Burke en cuanto estudio de los procesos con los cuales se 
construye sentidos, pues es necesario acercarla a las configuraciones sociales y 
conceptuales de un tiempo y de un espacio propios. De ese modo, localizamos y 
enfocamos el modus vivendi en el Príncipe a partir de prácticas sociales y valores de 
la vida material y elaboraciones simbólicas constituyen un conjunto de aprendizajes 
decurrentes de la relación entre los espacios y las sociabilidades, siendo esas 
constituidas y constituidoras de pedagogías a la ciudad. Mirando los espacios y sus 
escrituras, sociabilidades y educabilidades es que nos volvemos a un entendimiento 
amplio de que estamos constituyendo una historia de las educabilidades en el 
“Príncipe no século XIX”, esa tiene como constructor mayor la ciudad y sus 
componentes de educación socializadora e instructiva. En términos conclusivos, 
pensar sobre ciudad y educabilidad es resaltar que la pedagogía de y en la ciudad 
se deja leer por las prácticas y acciones vehiculadas a las sociabilidades que, en la 
intersección de la pedagogía de la ciudad y de las educabilidades, se (con)figuraron 
como formativas. 

Palabras clave: Príncipe (Rio Grande do Norte). Sociabilidades. Educabilidades.  
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educabilidade 
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As cidades não contam o seu passado, mas elas o contêm como linhas 

da mão, escrito no traçado das ruas, das casas, dos templos, das praças e das 

escolas, bem como nos sentimentos daqueles que vivem na e a cidade. Por isso, 

expressamos que a urbe é passível de leituras através de sua disposição 

cartográfica, dos agentes produtores do espaço e de sociabilidades, das 

segregações dos sujeitos, dos sentidos e de outros temas possíveis, pois múltiplos 

podem ser os olhares direcionados para as cidades e suas histórias escritas em seu 

espaço e nas práticas de homens, mulheres e crianças que as habitam.  

Nessa perspectiva, a temática cidade e educabilidade, no sentido amplo, 

é a demarcação investigativa desse trabalho, cujo objeto de estudo acena às 

pedagogias da cidade do Príncipe no século XIX.  

Considerando que não “[...] se deu aos usos sociais da cidade a mesma 

atenção classificatória que se dedicou às formas urbanas [...]” (LEPETIT, 2001, p. 

140), é que constituímos como problema de pesquisa as relações entre cidade e 

sociabilidades quanto à constituição das educabilidades no modus vivendi no 

Príncipe,1 século XIX. 

O entendimento de educabilidade perpassa as análises deste trabalho, 

sendo construída a partir das problematizações referentes às aprendizagens 

decorrentes da relação entre os espaços e as sociabilidades. Sendo assim, o 

entendimento de educabilidade não está em um ou outro espaço desse texto, mas 

no conjunto de reflexões referentes ao objeto de estudo assinalado. 

Para tanto, objetivamos problematizar como a relação entre cidade e 

sociabilidades constitui educabilidades no Príncipe no século XIX, a partir de 

espaços de veiculação de enunciados pedagógicos. Outrossim, enfatizamos que a 

cidade é investida de uma orientação pedagógica expressa em modus vivendi nas 

ritualizações e nas instituições. Pois, 

 

[...] uma multiplicidade de pedagogias opera no cotidiano, visando 
elaborar subjetividades, produzir identidades, adestrar e dirigir corpos 

                                                 
1
 O que denominamos Príncipe hoje corresponde ao atual município de Caicó (RN). Optamos por 
essa terminologia em função do termo Príncipe com frequência ser encontrado na documentação 
analisada. Foi no ano de 1788 que a Povoação do Caicó passou a receber a designação Vila Nova 
do Príncipe e no ano de 1868 quando foi elevada à cidade, ainda permaneceu com o designo 
Príncipe, continuando com tal denominação até o ano de 1890 quando recebeu o nome de Seridó, 
em 1º de fevereiro de 1890, e posteriormente, Caicó, em 7 de julho de 1890. 
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e gestos, interditar, permitir e incitar ou ensinar hábitos, costumes e 
habilidades, traçar interditos, marcas, diferenças entre o admitido e o 
excluído, valorar diferencialmente e hierarquicamente gestos, 
preferências, opções, pertencimentos, etc. (ALBUQUERQUE 
JUNIOR, [2007], p. 1). 

 

A educabilidade é uma constante dessa orientação pedagógica, pois o 

processo educativo não acontece apenas e nem principalmente nos bancos de 

nossas escolas. A dinâmica urbana como um todo é educativa. 

Nesse sentido, o pensar sobre o objeto, pedagogias da cidade no 

Príncipe no século XIX, é o de historiadora e, mais especificamente, de uma 

historiadora da educação, cuja trajetória acadêmica vem sendo marcada pela busca 

de compreensão da escrita da história dos saberes e dos espaços. 

A cidade como objeto de estudo e reflexão está presente no métier de 

historiadores, de geógrafos, de arquitetos, de urbanistas, de literatos e de 

educadores, dentre outros.  

Mas, enquanto historiadora da educação, para melhor delimitar esse 

objeto, retomo o problema de pesquisa concernente às relações entre cidade e 

sociabilidades quanto à constituição das educabilidades e proponho a tese de que 

há uma pedagogia da cidade no Príncipe no século XIX, uma vez que o modus 

vivendi da urbe é enredado por sociabilidades em instâncias diversas, constituindo a 

cidade como investida de uma orientação pedagógica e o habitante da urbe como 

formado em e por sociabilidades, havendo, portanto, uma pedagogia da cidade. 

Essa tese provocou a ousadia de arriscar-me por variadas áreas do 

conhecimento, no entanto, essa não é uma postura recente, pode, até mesmo, com 

algum cuidado, ser datada no ano de 1929, período em que foi fundada a revista 

Annales d’histoire economique et sociale.  

Certas vezes essa ousadia a que me refiro é tomada como a invasão 

ávida de historiadores em outros terrenos, entretanto, como nos lembrou Marc Bloch 

(1997), a história é o estudo dos homens no tempo e, ainda acrescento, no espaço; 

por isso pensar uma pedagogia da cidade é mister, uma vez que fazer história está 

associado ao compromisso de servir à vida.  

A aproximação com a temática cidade e educabilidade está intimamente 

relacionada à vida pessoal e acadêmica. Pois, assim como professou Lucien Febvre 
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(1989, p. 28): “Amo a história. Se não a amasse não seria historiador” e, fazer a vida 

em duas, consagrando uma à profissão sem amor e reservando a outra à satisfação 

das necessidades profundas é “[...] algo de abominável quando a profissão que se 

escolheu é uma profissão de inteligência.” 

Acreditamos que as dimensões pessoais e acadêmicas se confundem, 

pois foi, em função da aprovação para o Curso de História na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), 

Campus de Caicó (RN) que essa cidade e a Universidade passaram a representar 

um espaço de práticas acadêmicas e sociais.  

Ao longo do curso de bacharelado e licenciatura em História, 

experimentava os ares urbanos e acadêmicos em Caicó e, foi ligada a essa cidade 

que sobreveio a formação como pesquisadora. Primeiramente, como monitora nas 

disciplinas de Metodologia do Ensino de História e Teoria da História e, 

posteriormente, como aluna de iniciação científica no projeto Histórias contadas e 

ensinadas no Curso de História do CERES (1974-1988) coordenado pelos 

Professores Iranilson Buriti de Oliveira e Regina Coelli Gomes Nascimento. 

Em 2004, como bolsista de Iniciação Científica, desenvolvi trabalho de 

conclusão de curso com o título Sob os olhos de Clio: as Histórias Ensinadas no 

Curso de História do CERES (Caicó, 1974/1988) que versou sobre as histórias 

ensinadas nessa instituição mediante a vigência do primeiro currículo do Curso de 

História, no período anteriormente registrado. (MEDEIROS NETA, 2004). 

História e história do ensino foram as principais temáticas de investigação 

na Iniciação Científica. No ano de 2004, por ocasião do XIV Congresso de Iniciação 

Científica da UFRN, recebi o prêmio de destaque na Iniciação à Pesquisa. Então, 

percebi que as histórias ensinadas e o ofício de historiadora se enlaçavam pelos 

interstícios da escrita da história. Caicó e a formação de pesquisadora, não mais se 

desvencilhariam, pois gestavam em mim uma cultura acadêmica, voltada à 

pesquisa.  

Essa cultura acadêmica de formação de pesquisadora fortaleceu-se com 

a aprovação no Programa de Pós-Graduação em História da UFRN com a área de 

concentração em história e espaços. Os espaços estão na base dos problemas 

pensados pelos historiadores e seus entendimentos se dão a partir de categorias 
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conceituais como território, paisagem, natureza, urbano, região, nação, dentre 

outras.  

Assim, tomando os espaços como problema de pesquisa, investiguei as 

cartografias espaciais do Seridó potiguar. Perscrutei a historiografia do e sobre o 

Seridó, visando compreender como esse recorte fora se configurando através da 

escrita da história. (MEDEIROS NETA, 2007). 

A aproximação com a temática de investigação no doutorado, está 

associada ao plano pessoal e acadêmico, permitindo o entendimento que as 

preocupações investigativas associam-se à escrita da história, seja do ensino ou dos 

espaços, pois, como lembram Natalie Zemon Davis, Robert Darton e Carlos 

Ginzburg quando entrevistados por Maria Lúcia Pallares-Burke (2000), tornei-me 

historiadora a partir de situações vivenciadas na infância e intensificadas no universo 

acadêmico, quando a História passou a se fazer presente como objeto de múltiplos 

interesses de investigação. 

De conformidade com o objeto de estudo e a tese formulada, este é um 

trabalho de uma história da cidade, ou mais precisamente, uma história cultural da 

cidade que relaciona as sociabilidades às educabilidades. Nesse sentido, pautamos 

a leitura da cidade, constituída entre o nexo de unidade geográfica e organismo de 

seres humanos vivendo sob um processo de urbanização. 

Sendo os vetores desse estudo delineados a partir do contexto histórico 

específico do século XIX, quando o Príncipe estava assistido por instituições de 

natureza política, representada pela Câmara Municipal que teve sua instituição 

redefinida pela Lei de 1º de outubro de 1828;2 de natureza militar, representada pela 

Guarda Nacional, criada, em 1831, em substituição às antigas Milícias e 

Ordenanças, mas também por instituições de natureza religiosa, expressas pela 

Freguesia da Senhora Santa Ana3 e na organização das irmandades religiosas cujos 

Compromissos foram aprovados pela Assembleia Provincial em 1836. 

                                                 
2
 O Príncipe, instituído como vila em 1788 já dispunha de um status político particular que se 
caracterizava por dispor de um poder político local, o Senado da Câmara, constituindo desse modo, 
a sede de uma jurisdição territorial.  

3
 Por vezes, as expressões Freguesia de Santa Ana ou Freguesia do Seridó apareceram como 
formas diminutas de Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó, criada em 1747 e 
instalada em 1748. Conforme Vainfas (2000) freguesia é a célula básica da Igreja, assentada na 
atividade dos párocos em contato com suas ovelhas, mas que exigia o dispêndio da construção e 
manutenção das igrejas matrizes e do pagamento de uma espécie de salário aos sacerdotes, a 
côngrua, de modo a torná-los independentes dos fiéis. 
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Quanto às instituições de natureza educacional, podemos citar as escolas 

domésticas e as públicas, estas últimas reguladas pela Resolução nº 27, de 5 de 

novembro de 1836, que aprovou os Estatutos para as aulas de primeiras letras da 

Província. A partir da qual, o Príncipe foi contemplado com uma Aula de Primeiras 

Letras para o sexo masculino (1836) e uma Aula de Primeiras Letras para o sexo 

feminino (1860). Antes, em 1803, por iniciativa do Padre Francisco de Brito Guerra 

foi instalada em sua residência, uma Cadeira de Gramática Latina (tornada pública 

por um projeto de resolução apresentado à Assembleia Geral Legislativa, em 1832). 

(ARAÚJO; MEDEIROS, 2001). 

A territorialidade da Vila do Príncipe e, posteriormente, da Cidade do 

Príncipe no século XIX, compreendia os limites da Freguesia da Senhora Santa Ana, 

que teve desmembrado de seu território a Freguesia de Nossa Senhora da Guia 

(Patos, Paraíba), em 1788, e a de Nossa Senhora das Mercês da Serra do Cuité, em 

1801. Em 1801, a delimitação da freguesia correspondia à representação do mapa 

01. 

 

 

Mapa 01: Limites da Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó. 

 

Fonte: Macêdo (2007, p. 17). 
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Da cartografia colonial com suas delimitações territoriais é que se deu a 

construção das cartografias regionais, como por exemplo, a assumida pelo Seridó. 

Essa cartografia lançou mão do complexo físico (ribeiras: Seridó, Piranhas, Acauã e 

Espinharas), religioso (Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó) e 

político (Vila do Príncipe).4  

Os limites expressos de freguesias e vilas serviram à territorialização do 

poder político, econômico, municipal. Sendo essas consideradas as primeiras 

instâncias administrativas que serviram de referência para a distribuição cartográfica 

do poder e, no caso particular, para a localização do Seridó no mundo físico, 

notadamente voltado para a atividade rural, mas gradativamente plasmando, 

também, sua visibilidade urbana em povoados, vilas e, por fim, cidades. Pois,  

 

A primeira minúscula mancha urbana foi a Povoação do Queiquó, 
depois denominada de Vila do Príncipe (em homenagem ao 
nascimento do futuro D. João VI). Elevada à vila, o Príncipe (como se 
referiam os documentos coloniais) alçava-se a um status civil e 
jurídico bastante significativo: podia contar com uma administração 
própria (Senado da Câmara) e com aparato de Justiça (Comarca do 
Príncipe). Sendo a primeira povoação do Seridó a alcançar tal 
categoria, ela influenciou no controle da vida econômica, produção 
de padrões culturais e ordenamento jurídico de todo um território 
muito semelhante ao que é o Seridó hoje. (MACÊDO, 2007, p. 19). 

 

É nesse espaço geo-histórico que iremos investigar as pedagogias da 

cidade. Escolhemos como primeiro balizamento o ano de 1801, por ter sido nesse 

ano que a Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana teve desmembrado parte de 

seu território para a formação da Freguesia da Nossa Senhora das Mercês da Serra 

do Cuité, referendado nos limites do mapa 01. Com isso, a área de abrangência da 

freguesia vai (com)fundir-se com a do Príncipe, num primeiro momento. Pois, à área 

de ação religiosa correspondia, também, a área da administração político-

administrativa do Príncipe.   

                                                 
4
 Serres (1995) nos oportuniza refletir sobre múltiplas temporalidades do espaço que constroem ou 
são construídas nas narrativas plurais como os mapas, por exemplo. Uma vez que, para ele o 
espaço é pensado a partir do possuído, onde os bens de troca, de apropriação se invertem e não 
se decidem desde o momento em que se troca saber, propriedade universal e inerente a todos. 

 



 

 

20 

Além disso, a circunscrição da Freguesia foi em grande parte antecessora 

da administração civil. A Vila do Príncipe passou por essa sobreposição cartográfica 

e, juntando-se às interpenetrações do Estado com a Igreja, através do Padroado, 

“[...] as paróquias [...] produziam as informações e serviços solicitados pela 

administração pública: registros de nascimento, casamento e óbito e contagem dos 

fregueses etc.” (MACÊDO, 2007, p. 16). 

Como marco cronológico final, destacamos fins do século XIX, quando o 

Príncipe passa a chamar-se Seridó e, posteriormente denominar-se Caicó num 

contexto em que o Brasil deixa sua condição de Império com a Proclamação da 

República a 15 de novembro de 1889, sendo estabelecida a separação entre a 

Igreja e o Estado e o fim efetivo do sistema do padroado. 

*** 

A cidade, suas sociabilidades e educabilidades podem ser visibilizadas a 

partir de fontes como constituições, leis, decretos e posturas que regulam os 

vínculos entre a urbe e a vida societária e a própria estruturação do espaço urbano 

que é dada na forma de texto, pois “[...] a cidade é coisa de que se fala e escreve. A 

representação da cidade em palavras fornece ao habitante, como também ao 

visitante, um cenário fundamental de localização de si e orientação no todo da 

cidade.” (LIRA, 2001, p. 158). 

Em sua materialidade, a cidade como lugar público foi objeto de 

apreciação e intervenção por parte de administradores que se empenharam em 

convertê-lo em meio de instrução e ensinamento dos costumes de civilidade, de 

ordem pública e salubridade.  

Para trazer uma reflexão a respeito da produção do conhecimento 

histórico, relativo à orientação dos processos formativos que a cidade estabelece por 

meio de suas instâncias formativas, é mister destacar que no século XIX, começam 

a surgir cada vez mais pensadores da sociedade, a exemplo dos historiadores. 

Esses estiveram preocupados em entender a especificidade do viver 

urbano, bem como em decifrar a história desse viver, as suas mutações, as suas 

diferenças em relação a outros ambientes sociais, e em compreender a 

complexidade dos vários tipos de vida social que podiam ser abrigados nas diversas 

modalidades de vida urbana. (BARROS, 2007). 
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Conforme Barros (2007), numa análise das obras produzidas no século 

XIX acerca do urbano, o cerne de suas principais preocupações, priorizavam a 

análise da cidade em concomitância com aspectos sociais e históricos mais amplos. 

Dessa forma, a grande preocupação dos estudiosos oitocentistas sobre o urbano foi, 

visivelmente, relativa às suas bases institucionais, pois, 

 

Dentre aqueles que refletiram sobre os aspectos institucionais da 
questão urbana no século XIX, alguns autores mostram uma 
tendência a entender a cidade não como um estado derivado da 
natureza, mas como uma parte da própria natureza. Procuram 
entender a origem da cidade a partir da associação de agregados e 
células sociais básicas, como a família, ou outros agregados 
elementares que dariam origem às formações mais complexas que 
corresponderiam às ‘instituições’. Em perfeita conformidade com os 
interesses dos grandes Estados que buscam legitimar neste período 
as suas instituições, para estes autores pioneiros a cidade parece se 
constituir essencialmente, e por vezes até exclusivamente, em torno 
de Instituições Sociais. (BARROS, 2007, p. 14). 

 

Uma vertente importante do pensamento sobre a cidade e a 

educabilidade, está hoje ancorada na história, atentando, principalmente para as 

formas de consumo, representações e sociabilidades no espaço citadino. No 

conjunto das reflexões referentes à história da cidade, um dos temas centrais e 

clássicos na historiografia é a caracterização de um estilo de vida urbano, pois  

 

[...] cidade [moderna] tornou-se locus, por excelência, dessas 
mudanças [advindas com transformações da economia e da vida 
política] não como receptáculo passivo, mas como produtora de 
novas formas de sociabilidade e interação social [...].  (VELHO, 1995, 
p. 228). 

 

Discutindo o estilo de vida urbano, Velho (1995) considera que tal estilo é 

a expressão mais radical dos processos de individualização, sendo fundamental 

perceber como os indivíduos lidam e se deslocam entre códigos e mundos 

diferenciados quanto aos valores, orientações e sistemas classificatórios, sendo 

esses códigos dimensões dos projetos das cidades para seus habitantes e suas 

práticas. Dessa forma, cidade e educabilidade se enlaçam no estilo de vida urbano. 

Nesse sentido, de conformidade com os estudos de Lefebvre (2001), de 

Roche (2000), de Coulanges (2007), de Arroyo (1997), de Rolnik (1999), de Certeau 
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(1994), de Veiga (1997, 2002), de Rama (1985), de Lepetit (2001), de Sennett 

(2003), de Gay (1988), de Pesavento (2007) e de Trilla (1999) desenvolvemos 

leituras e escrituras no campo de uma história cultural da cidade que, de forma 

específica, atenta às educabilidades e à emissão de enunciados para um 

entendimento de pedagogia da cidade. 

Compreendemos que a cidade é “[...] uma mediação entre as mediações” 

que “[...] sempre teve relações com a sociedade no seu conjunto, com sua 

composição e seu funcionamento, com seus elementos constituintes [...], com sua 

história.” (LEFEBVRE, 2001, p. 46).  

Nesses termos, a cidade é detentora de uma instrução socializadora e 

investida de uma função pedagógica, em que se moldam valores e modelos de 

conduta, pois podemos dizer que a cidade detém uma função social advinda da 

experiência da urbanidade, das vivências, das práticas e projetos citadinos, pois a 

cidade “[...] tem uma história; ela é a obra de uma história, isto é, de pessoas e de 

grupos bem determinados que realizam essa obra nas condições históricas.” 

(LEFEBVRE, 2001, p. 47). 

A intenção de pensar uma pedagogia da cidade transmuta-se na reflexão 

de como a cidade educa. Por isso, a pedagogia da cidade se expressa no estilo de 

vida urbano e no aprendizado da civilidade e do direito e cidade, bem como nas 

funções pedagógicas expressas em projetos urbanos e escolares, na relação entre o 

corpo urbano/corpo cidadão e na hermenêutica urbana e em uma postura sensível 

frente ao urbano.  

Assim, a pedagogia da cidade bem poderia ser delimitada na busca de 

respostas para o questionamento realizado por Roche (2000): por que e de que 

modo os homens podem viver como vivem e por que eles o aceitam?  

Nesses termos, a pedagogia da cidade começa a ser esboçada a partir da 

relação firmada entre o estilo de vida urbano e o aprendizado da civilidade, na 

medida em que a pedagogização ocorrida no mundo social citadino está enredada 

por equipamentos, instituições e espaços distintos. Nesse sentido, Roche (2000, p. 

74) lembra que a cidade desempenha um papel específico ao se beneficiar dos 

meios e dos equipamentos necessários e, quando está no centro de um conjunto de 

organização, é repartido desigualmente sobre todo o território, uma vez que “[...] a 

urbanidade se caracterizava [...] pela complexidade das relações sociais e as 
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maneiras pelas quais elas se reagrupavam [...] impondo à constante 

heterogeneidade do face-a-face social [...].” 

E, para pensar uma pedagogia da e na cidade compreendemos que o 

homem e o conjunto de pensamentos e hábitos expressam-se em ações públicas e 

privadas, uma vez que a cidade “[...] não é [tão somente] um agregado de 

indivíduos, mas uma confederação de vários grupos previamente constituídos e que 

ela deixa subsistir.” (COULANGES, 2007, p. 139). 

Por isso, ressaltamos que o público e o privado constituem o cidadão em 

processo constante de educabilidade, ou de forma mais ampla de pedagogização 

seja no lar e em família, nas escolas, seja nas cerimônias cívicas e religiosas, pois, 

como nos lembra Coulanges (2007, p. 248) a cidade é uma organização social com 

crenças e usos diversos e o cidadão, está submetido em tudo e sem reservas a ela; 

pertencendo-lhe inteiramente. 

O cidadão contém a cidade e, ao mesmo tempo está contido nela. É essa 

relação entre um e outro que viabiliza uma dada pedagogização pela e na cidade. 

Essa pedagogização só é possível porque, como nos alerta Castells (apud 

ARROYO, 1997), as cidades são sistemas vivos, feitos, transformados e 

experimentados por seres humanos e, por isso são os cidadãos as raízes da cidade. 

Nessa perspectiva, poderíamos dizer que a cidade pedagogiza ao passo 

que civiliza. Esse projeto de civilização é viabilizado a partir da cultura do político, do 

coletivo, do espaço social. No entanto, essa tem sido uma construção lenta e tensa. 

(ARROYO, 1997). 

A cidade, como referência de civilidade, era construída em oposição ao 

mundo rural, conferindo à lei a função de organizar, classificar e colecionar os 

territórios urbanos, atribuindo significados e gerando noções de civilidade e 

cidadania diretamente correspondentes ao modo de vida e à micropolítica familiar 

dos grupos que estiverem mais envolvidos em sua formulação. (ROLNIK, 1999). 

A construção do estilo de vida urbano e civilizado se dá pela dimensão da 

educação, pois a cidade moderna tornou-se locus, por excelência, dessas mudanças 

advindas com transformações da economia e da vida política, não como receptáculo 

passivo, mas como produtora de novas formas de sociabilidade e interação social. 

(VELHO, 1995). 
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A pedagogização pela civilidade parte do entendimento de que os 

indivíduos lidam e se deslocam entre códigos e mundos diferenciados quanto aos 

valores, orientações e sistemas classificatórios, sendo esses códigos dimensões dos 

projetos das cidades para seus habitantes e suas práticas.  

Portanto, é na dimensão da cultura do urbano que as manifestações, as 

ações e usos dos habitantes da urbe (de)marcam suas consciências sociais. Nesse 

sentido, os processos educativos estão presentes na dinâmica urbana que, 

 

[...] como um todo é educativa ou deseducativa, forma novos padrões 
de conduta, civiliza ou embrutece, dependendo das virtualidades 
humanizadoras ou desumanizadoras inerentes às formas de 
produção da existência a que a cidade submete seus habitantes. 
(ARROYO, 1997, p. 25). 

 

A cidade como detentora e ao mesmo tempo produtora de pedagogias 

para os seus habitantes é uma construção possível na medida em que existe uma 

relação estreita entre a cidade e os seus cidadãos. Por isso, transformar “[...] os 

interesses e os valores sociais presentes nas formas e funções de uma cidade 

historicamente determinada é uma tensão social pelos valores e interesses que 

regem a produção do espaço, dos serviços e sua ocupação.” (ARROYO, 1997, p. 

25). 

A pedagogização também ocorre na experiência urbana uma vez que se 

criam as possibilidades novas de encontro, de comunicação, o confronto de 

condições de vida e (re)construções de consciências.  

Da pedagogia da cidade delimitada a partir do estilo de vida urbano e do 

aprendizado à civilidade, visibilizemos a produção e intensificação do direito à 

cidade, pois esse direito “[...] se manifesta como forma superior dos direitos: direito à 

liberdade, à individualização da socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra 

(à atividade participante) e o direito à apropriação [...] estão implicados no direito à 

cidade.” (LEFEBVRE, 2001, p. 135). 

Como essa forma superior dos direitos, o direito à cidade “[...] se encontra  

na humanização dos espaços e da materialidade em que se dá a vida humana. Essa 

é uma dimensão central no aprendizado do direito à cidade.” (ARROYO, 1997, p. 

33).  
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Nessa medida, o direito à cidade passa pela reapropriação dos espaços 

e, o aprendizado do urbano passa pela reivindicação da cidade em suas formas e 

materialidades amplas uma vez que esse direito “[...] se afirma como um apelo, 

como uma exigência” e só pode ser formulado como direito a vida urbana, 

transformada, renovada. (LEFEBVRE, 2001, p. 116). 

O aprendizado do direito à cidade, como instância indispensável à 

pedagogização na cidade, ocorre pela reivindicação do mesmo como espaço, como 

estruturas espaciais, moradia, escola, água, lazer, dentre outras reivindicações. Por 

isso, é que a pedagogia da cidade se dá pelo e no aprendizado na própria cidade, 

pois estas carregam seus símbolos, suas identidades culturais, seus valores 

possibilitando novos significados sociais para a experiência urbana.  

Com efeito, a pedagogia da cidade é tecida pelos movimentos cidadãos 

que exploram e traduzem a cidade e o viver nela. A cidade se define por seus 

próprios cidadãos, mas, nesse processo, o urbano que vem de fora para romper 

com os limites físicos da cidade, constitui-se como um efeito imaginário que afeta os 

cidadãos. “A vida urbana, a sociedade urbana, numa palavra ‘o urbano’ não podem 

dispensar uma base prático-sensível, uma morfologia.” (LEFEBVRE, 2001, p. 49). 

Dessa maneira, a possibilidade de uma pedagogia da cidade está 

intimamente associada à projeção feita às cidades, o que Branislaw Baczko (1985) 

enfatiza como cidades ideais, pois nelas nada escapa a uma função pedagógica. O 

projeto de uma cidade ideal apresenta-se como uma possibilidade de construir 

cidades física e moralmente sãs.  

A função pedagógica da cidade expressada a partir de projetos urbanos e 

escolares (de)marca os contornos da pedagogização na e pela urbe. Para melhor 

compreendermos essa função pedagógica, retorno a Ítalo Calvino (1997), e lembro a 

passagem da visita de Marco Pólo à cidade de Zoé na qual Marco Pólo ressalta que 

as cidades têm seus motivos e características, têm suas funções. 

Mas, qual é o motivo da cidade? Veiga (2002) nos ajuda a refletir acerca 

dessa pergunta e destaca que o motivo da cidade moderna sugere delimitação e 

demarcação de funções. Dessa maneira, “[...] cidade e educação guardam entre si, 

as tensões postas pelo processo de gestação da modernidade.” (VEIGA, 2002, p. 

14). 



 

 

26 

A cidade é o agente impulsionador e materializador das dimensões da 

cidadania e da educação, uma vez que são os projetos urbanos e escolares os 

responsáveis por construir modelos para o corpo urbano e o corpo cidadão na 

medida em que “[...] planejar a cidade é ao mesmo tempo pensar a própria 

pluralidade do real e dar efetividade a este pensamento do plural: é saber e poder 

articular.” (CERTEAU, 1994, p. 172). 

A relação entre cidade e educação é tensa, pois “[...] o projeto pedagógico 

moderno e os projetos dos urbanistas se tocam: ambos planejam construir um ser 

humano tipo ideal enquanto ser social civilizado.” (VEIGA, 2002, p. 19).  

Nesse contexto, podemos destacar que a cidade é formadora uma vez 

que a civilidade se torna o elemento central no entendimento da formação/educação 

dos indivíduos, sendo também espaço formador e educador de seus habitantes o 

que é possível a partir da relação dos homens com o meio físico-social. 

Essa relação é construída com conflitos, mas não perde de vista o 

propósito de sua função social: educar para novos valores da modernidade. (VEIGA, 

1997). Com isso, a pedagogia citadina está em projetos arquitetônicos e 

pressupostos que incluem não somente a projeção do espaço físico, mas também a 

projeção de seus habitantes nas formas de se fixarem material e culturalmente na 

cidade. 

Essa formação do sujeito ocorre pela e na socialização, mas “[...] a ação 

educadora da cidade é plena de representações que se definem no confronto entre 

as práticas cotidianas da população e a ação de técnicos e políticos.” (VEIGA, 1997, 

p. 107). Os sujeitos citadinos são de deveres e de direitos e estão imersos no 

urbano como espaço educativo. 

O urbano como educativo tem sido um locus onde os homens exercem o 

poder e reivindicam seus direitos. Conforme nos lembra Rama (1985, p. 27), a 

cidade é ordenada, é letrada e escriturária, modernizada e também politizada é, 

então, um porto de inteligência, um sonho de uma ordem, um projeto com 

consciência racionalizadora capaz de ordenar os homens dentro de uma repetida 

paisagem urbana, enfim é a “[...] transladação da ordem social a uma realidade 

física [...].”  

Dessa forma, podemos ressaltar que a pedagogia da cidade está 

intrínseca a uma ordem e, esta, implica uma hierarquia disciplinada e disciplinadora. 
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Dessa maneira, a cidade educa mediante redes diferentes e superpostas: “[...] a 

física, que o visitante comum percorre até perder-se na sua multiplicidade e 

fragmentação, e a simbólica, que a ordena e interpreta.” (RAMA, 1985, p. 53). E 

mais, é 

 

Através da ordem dos signos [...] [que] a cidade letrada articulou sua 
relação com o poder, a quem serviu mediante leis, regulamentos, 
proclamações, células, propaganda e mediante a ideologização 
destinada a sustentá-lo e justificá-lo.  (RAMA, 1985, p. 55). 

 

A cidade, portanto, pode ser um sonho de uma ordem, de um projeto com 

que visa organizar os homens dentro de uma paisagem urbana com forma 

planificada e de conformidade com orientações administrativas, militares, comerciais, 

religiosas e escolares. Essa racionalidade é uma face dos muitos desejos à cidade.  

Pois, a pedagogia da cidade se expressa em sentido amplo na relação entre o corpo 

urbano e o corpo cidadão.  

Pensar a cidade e o cidadão é compor uma paisagem vívida, pulsante e 

em movimento pela qual a pedagogia da cidade se dá pela sensibilidade expressa 

na organização urbana a partir dos aspectos cotidianos da vida, tais como: práticas 

sociais de homens e mulheres, hábitos de higiene e falas, pois “[...] as relações entre 

os corpos urbanos no espaço é que determinam suas reações mútuas, como se 

vêem e se ouvem, como se tocam ou se distanciam.” (SENNETT, 2003, p. 17). 

Essa pedagogização tem seus contornos acentuados, pois a cidade é 

uma rede de signos para a leitura de seus habitantes, tem uma hermenêutica como 

bem assinalou Lepetit (2001) que contém ritmos de temporalidades e 

espacialidades. Cada fragmento da urbe detém grafias e orientações.  

O texto urbano demarca espaços com temporalidades distintas; por 

exemplo, os bens urbanos dividem a cidade e seu espaço público em categorias: os 

destinados ao uso público de todos os habitantes (praças, pontes, vias e ruas, 

jardins e campos); os conceituados como propriedade pública (pastagens comuns, 

chafarizes e edifícios públicos); e aqueles arrendados em proveito da municipalidade 

(os mercados). (ROLNIK, 1999, p. 26).  

A hermenêutica urbana está, principalmente, no ato de caminhar, de ler, 

sentir e ver a cidade como um texto com uma dada gramatologia. O ato de caminhar 
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está para o sistema urbano como a enunciação está para a língua ou para os 

enunciados proferidos. O ato de caminhar tem uma tríplice função enunciativa: é um 

processo de apropriação do sistema topográfico pelo pedestre; é uma realização 

espacial do lugar; implica relações entre posições diferenciadas. O ato de caminhar 

parece, portanto, encontrar uma primeira definição como espaço de enunciação. 

A enunciação pela fala dos passos é, pois, uma linguagem à pedagogia 

da cidade expressa pela linguagem que é um tipo de prática do espaço, um modo de 

dar sentido ao mesmo, pois “[...] os relatos cotidianos ou literários são os nossos 

transportes coletivos.” (CERTEAU, 1994, p. 200).  

Todo relato é uma prática do espaço ao passo que não é simplesmente 

um suplemento dos enunciados pedestres, nem apenas uma questão de transportar 

passos e sentidos, mas de organizar mesmo as caminhadas; os relatos são, 

portanto, “ações narrativas” e pedagógicas pelas quais o usuário da cidade extrai 

fragmentos do enunciado para atualizá-los em segredo. No quadro da enunciação, o 

caminhante constitui, com relação a sua posição, um próximo e um distante, um cá e 

um lá. 

Uma postura sensível frente ao urbano também é uma das possibilidades 

à pedagogia da cidade. Pois, essa se inscreve pela educação política dos sentidos e 

sua relação com as práticas político-culturais relacionais, nas quais as noções de 

sujeito, cultura e educação não se restringem às dimensões racionais, mas 

incorporam as sensíveis. (GAY, 1988). 

Como ressaltou Pesavento (2007), a cidade é sensibilidade e pressupõe a 

construção de um ethos, o que implica a atribuição de valores para aquilo que se 

convencionou chamar de urbano. Assim, uma postura sensível do urbano possibilita 

uma pedagogia pautada em sentimentos, afetos e emoções, dados pelo viver 

urbano e também pela expressão de utopias, de esperanças, de desejos e medos, 

individuais e coletivos, que esse habitar em proximidade propicia. 

Tal dimensão da sensibilidade imprime à pedagogia a condição de atribuir 

sentidos e significados ao espaço e ao tempo urbano e de apreender seus 

referenciais visíveis e vividos. Essa pedagogia do sensível é também imaginária, 

pois é construída pelo pensamento que identifica, classifica e qualifica o traçado, a 

forma, o volume, as práticas e os atores desse espaço urbano. (PESAVENTO, 

2007). 
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Se dissemos que há uma postura sensível frente ao urbano, podemos 

concluir que essa imprime uma pedagogia sensível à cidade na medida em que está 

vinculada à experiência humana que “[...] participa na criação dos objetos do 

interesse e da paixão, dá forma aos anseios ainda incipientes e levanta barreiras 

ansiedades ameaçadoras.” (GAY, 1988, p. 19).  

Portanto, a experiência urbana como um encontro do passado com o 

presente é a tônica da pedagogia sensível da cidade, pois o homem aprende a partir 

da experiência e é o único e verdadeiro centro da experiência. 

Poderíamos, inclusive, de forma mais assertiva também pensarmos a 

pedagogia da cidade pelo entendimento de cidade educadora, difundido a partir da 

década de 1970 e as suas três dimensões possíveis para a relação entre cidade e 

educação: aprender na cidade, aprender da cidade, aprender a cidade. (TRILLA, 

1999).  

Para tanto, é exigida a compreensão da intencionalidade pedagógica da 

cidade. Com isso, a cidade é tomada como agente de educação, como verdadeiro 

espaço de aprendizagem que organiza, sistematiza e aprofunda o conhecimento 

informal que adquirimos dela, espontaneamente, na vida cotidiana. 

Uma cidade educadora pressupõe que aprendamos a lê-la e que essa 

constitui um sistema dinâmico em contínua evolução. E mais, que aprendamos 

ainda a conviver, a viver conjuntamente e a interagir com os outros e que 

aprendamos, também, as habilidades mínimas de circular pela cidade e os direitos e 

deveres enquanto cidadãos usuários da cidade. (BRARDA, RIOS, 2004). Sendo 

assim, a pedagogia da cidade estaria associada ao entendimento mais amplo de 

cidade educadora e às dimensões do aprender na cidade, aprender da cidade, 

aprender a cidade.  

O aprender na cidade ou o entendimento da cidade que contém educação 

pressupõe um meio urbano como contexto de acontecimentos educativos múltiplos 

como: uma estrutura pedagógica estável formada por instituições educativas nos 

âmbitos da educação formal e não formal; um conjunto de equipamentos e 

instituições cidadãs estáveis e não especificamente educativos; um conjunto de 

eventos educativos ocasionais; um conjunto difuso e permanente de espaços e 

vivências educativas, que não são planejadas pedagogicamente, mas que compõem 

a educação não formal da vida cotidiana. (TRILLA, 1999). 
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Aprender da cidade pressupõe a cidade como agente de educação, ou 

seja, o meio como agente informal de educação, pois é na cidade que se reúnem 

pessoas, idéias, objetos, técnicas. E, aprender a cidade é entender a cidade como 

conteúdo educativo, pois o conhecimento informal que gera o meio urbano é, por 

sua vez, conhecimento sobre este próprio meio. A cidade que ensina a si mesma.  

A cidade educadora acolhe e interrelaciona instituições e lugares 

educativos como escolas e universidades, intervenções educativas não formais 

organizadas com objetivos específicos de formação ou ensino e um conjunto de 

vivências educativas como espetáculos, propagandas e distintas relações sociais 

como a de amizade.  

Nesses termos, como destacaram Brarda e Rios (2004), as contribuições 

da pedagogia urbana mais significativas são as seguintes: ampliação do campo de 

ação pedagógica, construção de valores democrático-participativos, ressignificação 

da cidadania e a multiplicação de redes educativas e culturais. 

*** 

A temática cidade e educabilidade, cortada por uma leitura no que se 

refere à pedagogia da cidade enreda-se em uma produção do conhecimento 

histórico educacional considerando projetos para a formação de espaços e 

cidadãos, pois como nos lembrou Roche (2000, p. 74) “[...] a urbanidade se 

caracterizava [...] pela complexidade das relações sociais e as maneiras pelas quais 

elas se reagrupavam [...] impondo à constante heterogeneidade do face-a-face 

social [...].” 

Se a cidade é entendida com uma orientação pedagógica, a história 

cultural aqui empreendida, de conformidade com Roger Chartier (1990) e Peter 

Burke (2002) se constitui enquanto dimensão histórica, sendo considerada como o 

estudo dos processos com os quais se constrói sentidos, pois é preciso aproximá-la 

das configurações sociais e conceituais de um tempo e de um espaço próprios.  

Burke (2002), com relação aos estudos da história da cultura, em termos 

de enfoque metodológico atenta para as intercessões entre História e Antropologia e 

sugere uma ênfase em três ângulos: o encontro cultural (a produção de atitudes e 

comportamentos sociais a partir de experiências culturais diversas), a circularidade 

(o fluxo de bens culturais de uma classe a outra) e o processo de cotidianização (a 
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dimensão da domesticidade e dos gestos corriqueiros como ordenadores de 

sentidos sociais). 

Com base nesse entendimento expressamos que essa é uma história 

cultural do social que toma por objeto a compreensão das formas e dos motivos, isto 

é, das representações do mundo social que, à revelia dos atores sociais, traduzem 

as suas posições e interesses objetivamente confrontados e que, paralelamente, 

descrevem a sociedade tal como pensam que ela é ou como gostariam que fosse. 

Peter Burke (2005), analisando a relação entre história social e história 

cultural, considera que ocorre um deslocamento de uma história social da cultura 

para uma história cultural do social. O que vem expressar, também, o afastamento 

de estudos de estruturas como as classes sociais. Assim, com esse deslocamento 

“[...] alguns historiadores colocam a ênfase mais na parcela cultural, enquanto 

outros, no aspecto social [...]”, como é o nosso caso. (BURKE, 2005, p. 147).  

Disto provém que a nossa unidade básica de descrição e de medida seja 

o modus vivendi no Príncipe e suas sociabilidades e educabilidades no século XIX. 

Pois, esse trabalho se volta aos modos de organização da sociedade, atenta para 

sua dimensão, seus modelos e mecanismos, códigos e comunicação histórica e 

sociocultural, ressaltando a relação com os agentes históricos em que o urbano se 

constitui enquanto domínio.  

Da dimensão da história cultural recortamos os domínios da história da 

educação e da história urbana. Essas dimensões atentam para os ambientes sociais 

e objetos e aos agentes históricos, pois essa relação entre a história da educação e 

a história urbana deve enfatizar as relações socioculturais e parte dos meios através 

dos quais o indivíduo recebe os modelos culturais. (DUBY, 1995).  

Nessa perspectiva, Solà (apud FALCON, 2006) considerou que a história 

do fato educativo, sentido amplo, se insere na história da cultura, da transmissão 

cultural, da formação e reprodução de mentalidades e atitudes coletivas e 

individuais. 

Considerando a história cultural capaz de recortar um campo específico de 

problemas a serem formulados para o estudo das pedagogias da cidade no Príncipe 

no século XIX, fazemos uso das seguintes categorias de análise: cidade, habitus, 

sociabilidade e poder.  
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O que chamamos de categoria remete, na reflexão sobre o conhecimento, 

para a ideia de modelos de organização da percepção. Ou seja, conota a uma 

capacidade ativa, estruturante, criadora, na modelação do conhecimento, visto que 

constituem modelos muito permanentes de atribuir sentido aos comportamentos 

individuais e individualizados. (HESPANHA, 2003). 

A cidade de conformidade com Certeau (1994), considerada espaço de 

transformação, de mutação e de construção, pode ser compreendida através do 

discurso utópico e urbanístico da racionalidade dos seus administradores e marcada 

pela produção de um espaço próprio em que a organização racional deve recalcar 

todas as poluições físicas, mentais ou políticas que a comprometeriam.  

Enfim, a cidade é marcada, também, por estabelecer um não-tempo ou um 

sistema sincrônico, para substituir as resistências inapreensíveis e teimosas das 

tradições, sendo a criação de um sujeito universal e anônimo que é a própria cidade 

que se apresenta como um palimpsesto, escrito pelos passos dos transeuntes, por 

suas caminhadas e práticas sociais. (CERTEAU, 1994). 

Como esse palimpsesto escrito pelos passos, a cidade fala. Existe, pois, 

uma fala dos passos, uma cartografia das práticas dos habitantes na urbe. É essa 

cidade escrita e reescrita por seus moradores construtores que buscamos focalizar e 

analisar. 

Associada à cidade e à percepção, as práticas conferem sentido aos 

espaços. Nesse aspecto, a utilização da noção de habitus aplicada à análise das 

pedagogias da cidade justifica-se por focar o interior da sociedade e seus processos. 

A categoria habitus ganhou importância sociológica na teoria do processo 

civilizatório de Norbert Elias (1993; 1994) e na da ação social de Pierre Bourdieu 

(1990). 

O ato de privilegiar a relação entre cidade e educação em sentido amplo e 

restrito no processo formativo do cidadão nos coloca diante do habitus, uma vez que 

foca o funcionamento das formas sociais.  

Para Elias (1993, 1994), o habitus tem a ver com o fluido, o vago, uma 

espontaneidade geradora, que se afirma no confronto improvisado das situações 

que não cessam de renovar.  O habitus talvez melhor se defina como os limites de 

ação, das soluções ao alcance do indivíduo em uma determinada situação concreta 

que não é intencional e nem irracional, mas social. 
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É, portanto, um produto da história que determina práticas individuais e 

coletivas e que estabelece os limites dentro dos quais os indivíduos são livres para 

optar entre diferentes estratégias de ação, pois o conceito de habitus em Elias não 

se apresenta explicitamente definido como em Bourdieu (MALERBA, 1996), mas 

constrói-se a partir de sua teoria do processo civilizador que é um processo macro 

explicado pela modelação social. 

Nesse sentido, a civilização é um devir no qual um conjunto de interações 

forma um sistema não planejado e se estrutura progressivamente: as relações entre 

unidades ou grupos sociais são em realidade as relações de força que ligam, opõem 

e, dessa forma, inscrevem os indivíduos em estruturas hierarquizadas, que 

presumem ‘campos de forças’, ‘tensão’, ‘equilíbrio’, ‘competição’. (MALERBA, 2000). 

Elias (1994) demonstra que para compreendermos a problemática social 

devemos diluir a ideia de que ela é composta por estruturas que nos são exteriores 

e, avançarmos para o conceito de teias de interdependências ou configurações que, 

no limite, nos encaminham para uma visão mais realista das disposições e 

inclinações das pessoas em suas variadas maneiras de relação.  

A noção de configuração traduzida ainda como figuração ou formação 

social é estreitamente vinculada à de habitus ou ‘hábito social’ e é central na 

arquitetura conceitual de Elias, no sentido de evitar qualquer desentendimento na 

noção de evolução, como um movimento linear e mecânico.  

Para tanto, Elias (1994) explicita que formação ou configuração é uma 

formação social cujo tamanho pode ser muito variável, em que os indivíduos estão 

ligados uns aos outros por um modo específico de dependências recíprocas e cuja 

reprodução supõe um equilíbrio móvel de tensões. E, nesse sentido, a liberdade de 

cada indivíduo está inserida na cadeia de interdependência que o liga aos outros, 

limitando o que é possível fazer ou não fazer – base para modelos de 

comportamento, e por que não de ação e participação em sociabilidades. 

Para uma maior interrelação entre a cidade e o habitante da urbe e suas 

práticas, empreendemos a leitura das sociabilidades. A noção de sociabilidade aqui 

considerada toma, como referencial, o trabalho de Agulhon (1984), Penitents et 

francs-maçons de l'ancienne Provence.  

As sociabilidades remetem para as realidades sociais relativamente 

verificáveis na vida social e sua prática organizada, pois a sociabilidade é a forma 



 

 

34 

principal da vida associativa. (AGULHON, 1977, 1984). Essa teria um duplo sentido. 

Um mais amplo, envolvendo formas mais gerais de relações sociais, e outro mais 

restrito, referido às formas específicas de convivência com os pares. Dessa forma, 

podemos considerar as sociabilidades em sua diversidade informal e formal.   

Na primeira acepção considera-se uma associação espontânea de 

habitus sem quaisquer regras preestabelecidas e, na segunda acepção, atenta-se às 

ações ditadas por normas, regulamentos, estatutos, com caráter de permanência e 

em local fixo. (AGULHON, 1984). 

Considerando as instâncias político-administrativa, religiosa e 

sociocultural perpassadas pela municipalidade, abordamos o poder, que é entendido 

como dispositivo disciplinar. Contudo, para compreendermos o poder quanto às 

pedagogias da cidade, procuramos reconstituir as formações histórico-sociais 

visando explicar como há uma relação constitutiva entre o significado e 

entendimento de conceitos e os mundos sociais nos quais eles foram concebidos. 

(FOUCAULT, 1981).  

E mais, Michel Foucault (1981) destaca o poder como operatório, sendo 

um conjunto das relações de força que constroem singularidades e insere-se em 

todo lugar onde existe particularidade, sendo mais um exercício que uma posse e, 

não é um privilégio adquirido, mas, efeito de conjunto de suas posições estratégicas, 

sendo pertinente para a análise dos processos formativos dos cidadãos habitantes 

da urbe. 

O poder é um produtor de verdades segundo diferentes regimes e 

produzido com base em correlações de força, exercício de relações, em que o poder 

viria de baixo e as correlações de força se encontrariam em instituições. As relações 

de poder são as táticas múltiplas e implícitas. Logo, onde há poder há resistência. 

Assim, as pedagogias da cidade se tecem por lugares, símbolos e 

contextos, subjetividades e interesses que compõem um campo demarcado pelo 

poder, pelo saber e caminhos da escrituração e suas elaborações, ações de 

produção discursiva pelas quais o poder se instala no interior de uma trama histórica 

e que pela interdependência, que é social, permite a relação entre Elias e sua 

análise de dimensão macro, o processo civilizador, e Foucault com sua análise em 

dimensão micro nos processos macro. 
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As escritas e posturas para a cidade nos fazem atentar para o que 

Foucault (1998) denomina de arte de punir. Essa arte, no regime de poder 

disciplinar, busca selecionar indivíduos e práticas a partir de uma leitura de conjunto, 

pois a arte de punir, no regime de poder disciplinar, não visa à expiação, tampouco à 

repressão. Mas, põe em funcionamento operações bem distintas: relacionar os atos, 

os desempenhos, os comportamentos singulares a um conjunto, que é ao mesmo 

tempo campo de comparação, espaço de diferenciação e princípio de uma regra a 

seguir. 

Diversos focos de poder e resistência, então, cortam o social que é um 

campo de forças, de práticas, discursos e instituições. O poder, nesses termos, é 

uma rede produtiva que atravessa toda a sociedade, sendo uma relação social, uma 

prática historicamente construída. Por isso, compreendemos que o entendimento de 

poder em Foucault é uma dimensão micro de um processo macro, o processo 

civilizador Ocidental.5 

O corpus documental para o estudo da pedagogia da cidade no Príncipe, 

século XIX, é composto por fontes distintas e amplas. São elas: eclesiásticas, 

político-administrativas, cartoriais e judiciárias. 

As fontes eclesiásticas são compostas pelo primeiro livro de tombo da 

Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó (1748 – 1906), pelos livros de 

registros de batismo, de matrimônio e de enterramento e pelos Compromissos das 

irmandades de leigos de Santa Ana, do Santíssimo Sacramento, de Nossa Senhora 

do Rosário e da Irmandade das Almas, aprovados pela Assembleia Provincial em 

1836.  

Essa vasta e diferenciada documentação que regulava os vínculos entre a 

práxis da igreja e a vida societária está disponível para pesquisa nos arquivos da 

Paróquia de Santana, Casa Paroquial São Joaquim, Caicó (RN) e no acervo do 

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 

As fontes político-administrativas municipais e provinciais são compostas 

pelos relatórios e falas dos presidentes de província do Rio Grande do Norte, por leis 

e decretos com temáticas diversas referentes ao Príncipe e à província do Rio 

                                                 
5
 Consultar Reis (2009) para análise das estruturas do pensamento histórico contemporâneo. E, para 
a relação possível entre Elias e Foucault ver Spierenburg (2004). 
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Grande do Norte e por posturas6 e códigos7 municipais do Príncipe compreendidos 

entre os anos de 1835 a 1890.8 Esse conjunto de documentos foi produzido nas 

esferas do poder executivo e legislativo, municipal ou provincial, e encontra-se 

disponível à consulta pública no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte. 

As fontes cartoriais e judiciárias, dentro do recorte temporal que se 

propõe nesta tese, sustentaram a exploração empírica dos aspectos ligados às 

sociabilidades e educabilidades no Príncipe no século XIX. Compondo essas fontes 

cartoriais e judiciárias estão livro de notas, inventários, testamentos, autos de contas 

e processos-crime. Os documentos a serem pesquisados são do 1º Cartório 

Judiciário de Caicó e estão sob a custódia do Laboratório de Documentação 

Histórica (LABORDOC) do Centro de Ensino Superior do Seridó, Campus de Caicó, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Outra fonte selecionada para pesquisa foi o semanário O povo que 

circulou em Caicó de 9 de março de 1889 a 19 de setembro de 1892, divulgando 

notas e fatos da vida citadina em termos políticos, educacionais, culturais e sociais. 

Seus redatores eram Olegário Gonçalves de Medeiros Vale, Diógenes Celso da 

Nóbrega e Manoel Gomes de Medeiros Dantas. Parte de suas reportagens está 

publicada no livro Caicó, cem anos atrás e disponibilizadas, na sua totalidade, para 

consulta em microfilmes na Biblioteca Central Zila Mamede, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

Para a análise e interpretação das fontes, o estudo assenta-se no método 

indiciário, permitindo o apreço aos pormenores e a conciliação entre a racionalidade 

e a sensibilidade, constituindo-se em uma pesquisa minuciosa e detalhada.  

A pesquisa indiciária infere as causas a partir dos efeitos e valoriza o 

exercício de conjuntura e da imaginação criativa. O indiciarismo é uma prática 

                                                 
6
 As posturas são normas municipais promulgadas como determinação da Câmara Municipal e 
empregadas como apoio a diferentes sanções; cobrada como aspiração de avanço legal ou de 
providência da municipalidade, como barreira a interesses particulares abusivos ou como suportes 
de ações na justiça. (MARX, 1999). 

7
 Os Códigos de Posturas substituem as posturas. Esses representavam uma sistematização 
metódica e sistemática das posturas, pois não atenderiam mais as exigências pontuais e oportunas 
a respeito de determinado problema existente, mas trataria da previsão concatenada a uma visão 
de conjunto de todos os outros na busca de uma solução coerente e mais eficaz. (MARX, 1999). 

8
 As fontes político-administrativas são compreendidas em relações sociais amplas nas quais estão 
inseridas. Pois, como assinalou Thompson (1987), é impossível compreender a legislação a 
respeito de vários aspectos da vida social, econômica e cultural abstraindo-a do contexto social e 
de sua relação com os costumes. 
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interpretativa situada no âmbito da microanálise. Sendo assim, podemos ressaltar 

que o princípio da investigação é inferir as causas a partir dos efeitos. 

O método indiciário está fundamentado na investigação dos fatos, 

geralmente menosprezados por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. 

E, “[...] o que caracteriza esse saber é a capacidade, a partir de dados 

aparentemente negligenciáveis, de remontar a realidade complexa não 

experimentável diretamente.” (GINZBURG, 1989, p. 152). 

Dessa maneira, partimos do entendimento de que a pesquisa indiciária 

resulta da articulação de princípios e de procedimentos heurísticos centrados nos 

detalhes, nos indícios e nos sinais, constituindo a noção ampla de documento, como 

as fontes anteriormente apresentadas.  

As fontes propícias podem ser oficiais e extraoficiais, secundárias ou 

voluntárias, ou até mesmo aquelas não listadas inicialmente, constituindo-se, 

portanto, em um conjunto de regulações da vida moral e social dos habitantes de 

uma cidade, bem como agentes de solidariedade e sociabilidades grupais. 

De conformidade com Ginzburg (1987, 1989), o procedimento 

metodológico do indiciarismo transferiu para o âmago das pesquisas as tensões 

entre narração e documentação, já que a análise dos indícios é construída a partir 

da investigação das convergências e divergências, das inferências de causas não 

documentadas ou comprovadas por meio dos efeitos e mais, afasta-se da “[...] idéia 

relativista da impossibilidade de Verdade, e com a Verdade Inflexível dos 

positivistas. Pretende a Verdade Possível [...].” (COELHO, 2006, p. 76). 

Enfim, trabalhamos com o documento escrito, procurando, através dele, 

entender quais os pontos de repetição que constroem configurações para a cidade e 

para os lugares de sujeitos-praticantes, bem como os silêncios na documentação, já 

que as cidades e as sociabilidades têm sido estudadas e representadas por 

inúmeros pensadores, nas diversas áreas do conhecimento. 

Terminamos por reforçar nosso intuito de realizar uma hermenêutica da 

cidade, aplicada às suas escritas e posturas, lembrando que consideramos o 

método indiciário como abordagem para o tratamento das fontes. 

*** 

Esse trabalho é uma construção que tem como temática cidade e 

educabilidade e como objeto pedagogias da cidade no Príncipe no século XIX, a 
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partir do qual objetivamos compreender como a relação entre cidade e 

sociabilidades constitui educabilidades no Príncipe no século XIX, a partir de 

instâncias de veiculação de enunciados pedagógicos. Assim, essas definições 

possibilitam a defesa da tese de que há uma pedagogia da cidade no Príncipe no 

século XIX. 

Conforme os procedimentos expressos para o desenvolvimento do 

trabalho, essa tese está dividida em capítulos voltados à leitura das pedagogias da 

cidade no Príncipe do século XIX.  

No capítulo A cidade e uma pedagogia dos desejos analisamos as 

instâncias de veiculação dos enunciados pedagógicos do Príncipe no século XIX 

circunscritos às instâncias político-administrativas, religiosas e socioculturais do 

Príncipe no século XIX, compreendendo, pois, que a cidade é produzida, é instituída, 

regulada por redes de poder, em que vislumbrar os espaços é dar vazão às formas 

de organização material, mas também simbólica do urbano. 

 O capítulo Na cidade, sociabilidades é dedicado às discussões acerca 

das sociabilidades que se dão em um conjunto de relações tecidas pelos indivíduos 

nos espaços das vivências e práticas da vida urbana.  

E, no capítulo Pela cidade, educabilidades localizamos e focalizamos 

educabilidades pelas quais práticas sociais e os valores, a vida material e as 

elaborações simbólicas constituem um conjunto de aprendizagens decorrentes da 

relação entre os espaços e as sociabilidades. 

 Dessa maneira, mirando os espaços e suas escrituras, sociabilidades e 

educabilidades é que nos voltamos a um entendimento amplo de que estamos 

constituindo uma história do modus vivendi no Príncipe no século XIX, essa tem 

como constructor maior a cidade e seus componentes de educação socializadora e 

instrutiva. 
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Neste capítulo objetivamos investigar as instâncias de veiculação dos 

enunciados pedagógicos do Príncipe no século XIX. Para tanto, atentamos à 

constituição dos espaços urbanos, uma vez que compreendemos, que para o estudo 

das pedagogias da cidade vislumbrá-los é dar vazão às formas de organização 

material, mas também simbólica do urbano, pois os espaços são “[...] parte 

constitutiva das relações sociais, incorporando significados que lhe são atribuídos 

por determinadas representações, revestindo-se de simbologias e participando da 

construção de certas identidades.” (ARRAIS, 2004, p. 11). 

Considerando que os espaços são parte constitutiva das relações sociais, 

as cidades não podem ser compreendidas como meros cenários, mas como 

organismo de seres humanos vivendo juntos de um ou mais modos. Assim, a forma 

e as vivências citadinas no Príncipe estariam expressas pela relação possível entre 

as instituições que a compunham e seus habitantes. Porém, em quais espaços 

citadinos as sociabilidades e suas educabilidades se construiriam? Essa indagação 

nos coloca defronte ao objetivo proposto no início desse capítulo. Portanto, 

pensemos a cidade como produtora e reguladora de espaços e pedagogias.   

O modus vivendi no Príncipe oitocentista deriva, pois, da conjugação da 

cidade pensada em projetos municipais. Portanto, é observada a existência de 

modus distintos de conceber uma cidade, uma vez que cidades e projetos derivam 

diretamente de concepções do mundo, estando passíveis de mudanças. 

(ROUANET, 1997). E mais, é provável existir tantos modos diferentes de se 

conceber o que é uma cidade quantas são as cidades existentes, visto que: 

 

O mais simples diz que uma cidade é um assentamento humano no 
qual estranhos irão provavelmente se encontrar. Para que essa 
definição seja verdadeira, o assentamento deve ter uma população 
numerosa, heterogênea; a concentração populacional deve ser um 
tanto densa, as trocas comerciais entre a população devem fazer 
com que essa massa densa e díspar interaja.  (SENNETT, 1988, p. 
58). 

 

A cidade e suas experiências de urbanidade são detentoras de 

sociabilidades e investidas de função pedagógica, em que se moldam valores e 

modelos de conduta, daí a concepção da existência de uma pedagogia dos desejos 

na cidade e suas escrituras urbanas circunscritas às instâncias político-

administrativas, religiosas e socioculturais. 
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Para tanto, a municipalidade de forma estrita e ampla através das ações 

dos governantes aos transeuntes e suas vidas e práticas cotidianas orientava e 

deliberava acerca do espaço urbano e das sociabilidades, utilizando mecanismos 

como leis e posturas para o habitante da urbe.  

Para a investigação das instâncias de veiculação dos enunciados 

pedagógicos do Príncipe no século XIX, reservamos para análise os espaços 

concernentes às instâncias político-administrativas, religiosas e socioculturais, pois 

partimos do princípio que existe uma correlação entre espaços, sociabilidades e 

educabilidades. 

*** 

Foi em 31 de julho de 1788, solenemente, instalada a Vila Nova do 

Príncipe pelo Desembargador Antônio Felipe Soares de Andrade Brederode. Com a 

instalação da vila, por deliberação da administração colonial, também se instalava a 

Câmara de Vereadores e, assim, o espaço físico e social ganhava um dispositivo 

regulador específico.9 

A Vila Nova do Príncipe – essa com o tempo perde a adjetivação nova e 

passa a ser denominada apenas de Vila do Príncipe – tinha na Câmara Municipal 

uma instituição de natureza política, indispensável à condição de vila. Macêdo 

(2005, p. 74) ressalta que a “[...] necessidade de instituir-se uma vila era demanda 

do controle fiscal (a cobrança do dízimo) e do disciplinamento das populações por 

meio dos instrumentos da justiça, da sacramentação dos homens bons [...].”  

A municipalidade como instância de poder à urbe protagoniza um papel 

de ajustar espaços físicos e sociais, bem como as formas existentes de 

sociabilidade pública, pois, as cidades são espaços de conviviabilidade, centros 

polarizadores da vida social e, portanto, estão inseridas em uma rede de poder com 

dispositivos e modelos às práticas, ações e comportamentos dos indivíduos e dos 

grupos sociais com distintas motivações. Assim, de forma específica a 

municipalidade materializada nas ações e deliberações da Câmara Municipal era 

uma das instâncias de veiculação dos enunciados pedagógicos do Príncipe no 

século XIX. 

                                                 
9
 A implantação da Vila Nova do Príncipe, em 31 de julho de 1788, constituiu um ato administrativo 
que comportava um ritual. Para maiores informações acerca da institucionalização da Vila Nova do 
Príncipe ver Medeiros Filho (1984; 2002). 
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A deliberação sobre leis e posturas municipais diversas era a forma 

própria pela qual a Câmara Municipal, por meio dos seus legisladores, projetava 

escritas à legalidade urbana e às práticas sociais e culturais dos moradores, fossem 

da sede do município, da vila ou das povoações que estivessem sob a jurisdição 

municipal.  

A lei enquanto um ordenamento jurídico tem um nexo em funcionamento, 

por isso a Câmara Municipal como um corpo político deliberava sobre o modus 

vivendi da Vila do Príncipe. 

Considerando que sua instalação foi em 1788, por ocasião da elevação à 

categoria de Vila Nova do Príncipe, no ano de 1806, conforme carta do Capitão-Mor 

do Rio Grande do Norte, José Francisco de Paula Cavalcante, ao Príncipe regente 

D. João, havia a necessidade de construção de uma Câmara Municipal na Vila Nova 

do Príncipe e outra na Vila da Princesa (Açu). Referente à construção, o Capitão-

Mor verberou: 

 

[...] convoquei alguns dos habitantes daqueles Districtos de maior 
representação, e possibilid.e, e lhes expus aqla precisão, 
exemplando-os em concorrer com Cincoenta mil rs de m.a algibeira 
pa cada húa das obras, e logo expontaneamte concorrerão com 
algumas porçoens, de maneira q’ pude mandar principiar as ditas 
obras, e talvez chegue o dinheiro / q’ a vista de todos foi entregue ao 
incarregado da inspeção delas/ pa se acabarem. (BRASIL, 1806). 

  

O prédio da Casa de Câmara e Cadeia Pública no Príncipe teria sido 

inaugurado no ano de 1812, conforme noticiado pelo Jornal O Povo. (MEDEIROS 

FILHO, 1988). O mesmo teve sua construção iniciada em 1793. Nesse prédio, a 

administração municipal deliberaria acerca dos assuntos locais.  A Casa da Câmara 

e Cadeia Pública 

 

[...] acompanhada de seu pelourinho, tinha grande importância 
simbólica para a comunidade urbana, uma vez que ambos 
representavam, mais do que qualquer outra coisa, a concretização 
do status especial que uma aglomeração qualquer poderia adquirir 
no período colonial e no Império: o de ser vila ou cidade, sede de 
município. A casa de câmara e cadeia e o pelourinho eram a 
manifestação do poder local e da relativa autonomia municipal, 
competindo com o edifício da igreja pela proeminência no espaço 
urbano. Esse simbolismo pode ser também expresso no fato de ela 
dar, em geral, o nome da rua em que se localizava. (TEIXEIRA; 
TRIGUEIRO, 2008, p. 18). 
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O prédio da Casa da Câmara e Cadeia Pública do Príncipe tinha estrutura 

retangular, sendo composto por dois pavimentos. No pavimento térreo funcionava a 

Cadeia Pública e o pavimento superior era destinado às atividades referentes à 

Câmara dos Vereadores. A disposição da construção determinava os usos e as 

funções do prédio que, comumente, se constituía como “Sobrado isolado de alguma 

proporção e dignidade, que acolhe os edis e suas dependências por sobre as 

enxovias do térreo, que encerram os condenados.” (MARX, 1999, p. 21). 

A vereança era, então, responsável pelas funções administrativas de 

ordenar e legislar acerca dos bens públicos e do modus vivendi que compõem a 

organização dos espaços públicos e das sociabilidades que comportam atores, 

relações sociais, personagens, grupos, classes, ritos, educação escolar e festas, 

comportamentos e habitus. Enfim, as orientações da municipalidade tinham como 

ênfase o bem comum, a ordem social, os serviços públicos – quando reside uma 

exterioridade de práticas sociais diferenciadas. Essas orientações bem poderiam ser 

entendidas como enunciados pedagógicos veiculados à Câmara Municipal e uma 

pedagogia dos desejos.  

Dessa forma, pelo Título 7º (Da Administração e Economia das 

Províncias) da Constituição política do Império do Brasil,10 de 25 de março de 1824: 

 

Art. 167. Em todas as Cidades, e Villas ora existentes, e nas mais, 
que para o futuro se crearem haverá Camaras, ás quaes compete o 
Governo economico, e municipal das mesmas Cidades, e Villas. 

Art. 168. As Camaras serão electivas, e compostas do numero de 
Vereadores, que a Lei designar, e o que obtiver maior numero de 
votos, será Presidente. 

Art. 169. O exercicio de suas funcções municipaes, formação das 
suas Posturas policiaes, applicação das suas rendas, e todas as 
suas particulares, e uteis attribuições, serão decretadas por uma Lei 
regulamentar. (BRASIL, 2001, p. 101). 

 

Mas, já em 1828, pela Lei de 1º de outubro, as Câmaras Municipais 

passam a ser subordinadas aos conselhos provinciais, ao presidente da província e 

                                                 
10

  Carta Outorgada que institucionalizava o Poder Moderador e criava um sistema eleitoral dividindo 
a população entre votantes ativos e passivos. (PRADO JUNIOR, 1994).   
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ao governo central, tornando-se corporações meramente administrativas.11 De 

acordo com essa legislação “[...] as Câmaras Municipais teriam quatro sessões 

ordinárias a cada ano, podendo convocar sessões extraordinárias sempre que 

houvesse necessidade.” (GOUVÊA, 2008, p. 113).  

As Câmaras Municipais como corporações administrativas, achar-se-iam 

dispostas em vilas e cidades e, conforme o artigo 29, da Lei de 1º de outubro de 

1828, as sessões teriam a seguinte disposição: 

 

No dia marcado para princípio de cada uma das sessões ordinárias 
se reunirão os Vereadores às 9 horas da manhã na casa da Câmara, 
e ahi, a portas abertas havendo assuntos para os expectadores [...], 
o Presidente assentado no topo da mesa, tendo aos lados os 
Vereadores assentados sem distincção, nem precedência, dará 
princípio a sessão pelas palavras – Abre-se a sessão –.  (BRASIL, 
1830, p. 78). 

 

Podemos inferir que, desta forma se deu o início da sessão ordinária que 

aprovou as posturas municipais da Vila do Príncipe, em 1835. Essas foram 

apresentadas e referendadas pela Assembléia Legislativa Provincial do Rio Grande 

do Norte no dia vinte de março de 1835, pois as posturas elaboradas pelas Câmaras 

Municipais eram submetidas à aprovação da Assembléia Provincial e, em sequência 

levadas a sanção do Presidente da Província.12 (BRASIL, 1866). 

As referidas posturas, aprovadas logo após o Ato Adicional de 1834, 

versavam principalmente acerca dos cuidados com o gado e seu corte, com as 

terras de plantar e de criar, das proibições de se criar em quaisquer partes do 

município animais soltos e, principalmente disposições sobre pesos e medidas, 

vejamos o artigo 22: 

 

Qualquer cidadão que nesta Vila e povoações do Município tiver 
taberna ao público aberta deverá ter hum termo de medidas de 
flandres para molhados, hum de pão para seccos de quarta a 
quarteirão, assim como hum termo de pesos de libra a meia quarta 

                                                 
11

 A Constituição do Império do Brasil de 1824 estabeleceu que as Câmaras eram corporações 
incumbidas do governo econômico e municipal das cidades e vilas. A partir de 1828 as Câmaras 
foram postas como corporações meramente administrativas.  (MARX, 1999). 

12
 Com o Ato Adicional de 1834 foram extintos os Conselhos Gerais das províncias e criadas em seu 
lugar as Assembleias Legislativas Provinciais com poderes para legislar sobre economia, justiça, 
educação. A constituição de 1824 teve apenas uma única emenda, a qual ficou conhecida como o 
Ato Adicional de 1834, aprovado pela Lei nº. 16 de 12 de agosto.  



 

 

45 

de bronze ou ferro, sob pena de quatro mil reis pela falta de termo e 
cinco tostões pela falta de alguma peça dos termos e na falta da 
moeda prisão a mil reis por dia. (VILLA DO PRÍNCIPE, 1835, f. 5).  

 

Esse artigo, como os demais, expressou o papel das Câmaras Municipais 

no que diz respeito ao governo econômico e municipal da urbe, uma vez que a 

legislação complementar remetia-se ao detalhamento das funções e competências 

municipais. Essas funções e competências municipais passavam pelas ações dos 

Vereadores que “Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito à polícia, e economia 

das povoações, e seus termos, pelo que tomarão deliberações, e proverão por suas 

posturas” (BRASIL, 1830, p. 83): o alinhamento, a iluminação, a limpeza das ruas e 

praças, construção, reparo e conservação de estradas e ordem pública, dentre 

diversas outras atribuições. 

Tais atribuições versariam sobre o estilo de vida urbano, que é a 

expressão mais radical dos processos de individualização da modernidade, sendo 

fundamental perceber como os indivíduos lidam e se deslocam entre códigos e 

mundos diferenciados quanto aos valores, orientações e sistemas classificatórios. 

(VELHO, 1995). 

Ainda na expressão das funções e competências municipais, os 

Vereadores, eleitos pelos votos dos que tivessem renda líquida anual de duzentos 

mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego, deveriam dispor acerca da 

comodidade das feiras e mercados, dos espetáculos, da segurança, da saúde, da 

regularidade externa dos edifícios e da inspeção das escolas de primeiras letras, 

dentre outras deliberações. Com isso, a estreita relação entre a edilidade e a 

civilidade. Nesses termos, competia aos vereadores e aos funcionários da câmara 

“[...] fiscalizar o cumprimento de posturas e códigos, respeito a alinhamento e 

demarcações, observância de bons costumes.” (MARX, 1999, p. 31). 

No alvorecer da segunda metade do século XIX, em que o Brasil abolia o 

tráfico de escravos com a Lei Eusébio de Queirós,13 pela Resolução de número 235, 

de 19 de setembro de 1851 da Assembléia Legislativa da Província do Rio Grande 

do Norte, foram aprovados novos artigos das posturas municipais da Vila do 

                                                 
13

 Conforme Caio Prado Júnior (1994) a abolição do tráfico de escravos, em 1850, é um dos 
acontecimentos de profunda repercussão na História do Brasil, pois suas consequências, 
mediatas ou imediatas, se fez sentir até os últimos anos do Império.   



 

 

46 

Príncipe. Esses deliberavam, principalmente, a respeito das edificações e seus 

padrões. Vejamos suas disposições: 

 

Art. 30. Todos os proprietários das casas d’esta Vila serão obrigados 
dentro do espaço de dous annos da data d’esta, a rebocar, caiar, e 
fazer calçadas nas frentes de suas casas, com a largura de cinco 
palmos, derribando os telheiros ou alpendres que nellas houverem. 
[...]. 

Art. 31. Toda a pessoa, que d’ora em diante construir casas nesta 
Villa, o deverá fazer no alinhamento das ruas existentes, e havendo 
de começar-se alguma rua nova se requererá à Câmara o seu 
consenso, e o ordenamento necessário. 

Art. 32. Todos os proprietários de casas de taipa nesta Villa serão 
obrigados a apresentar dentro do tempo aprazado as frentes das 
mesmas de tijolo, ou pedra, [...]. caia-las, reboca-las e fazer calçadas 
[...]. (RIO GRANDE DO NORTE, 1851a, p. 34). 

 

Com as premissas estéticas, instrutivas e sanitárias, a Câmara Municipal 

do Príncipe regulava a legalidade e as dimensões da estrutura urbana. Dessa forma, 

dispunha-se acerca das matérias de regulação os bens urbanos – bona civitatis14 –  

que dividem-se em: “[...] os destinados ao uso público de todos os habitantes 

(praças, pontes, vias e ruas, jardins e campos); os conceituados como propriedade 

pública (pastagens comuns, chafarizes e edifícios públicos); e aqueles arrendados 

em proveito da municipalidade (os mercados).” (FERREYRA apud ROLNIK, 1999, p. 

26). 

Esses bens públicos deveriam estar associados ao direito de servidão 

comum e, de forma mais específica, as regulamentações dos edifícios urbanos se 

davam pela busca de construções permanentes e sólidas, com direito à aeração aos 

cômodos e vista à paisagem. 

Na sessão ordinária de 15 de outubro de 1864, aberta ao público, no 

Paço da Câmara Municipal da Vila do Príncipe, reuniram-se os vereadores Manoel 

Basílio de Araújo, secretário, Joaquim Gomes Monteiro, vice-presidente, Silvestre 

Garcia Dantas, Joaquim Baptista de Araújo, Eduardo Garcia de Medeiros e Manoel 

Baptista de Araújo. Esses resolveram que “Ninguém poderá vender aguardente a 

retalho nesta Villa e Povoações do Município, sem que preceda licença da Câmara 

[...]” e mais,  

                                                 
14

 Manoel Álvares Ferreyra escreveu no século XVIII seis livros dedicados a temática das construções 
urbanas cujo foco foi as ordenações da legislação portuguesa durante o período colonial. Em sua 
obra, Ferreyra dedicou-se a definição do espaço público (e seus bens urbanos) e a das servidões. 
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Os proprietários das casas desta villa de 2 em 2 annos no princípio 
do mez de julho lhes mandarão caiar as frentes e concertar as 
calçadas; os que assim não o fizerem, pagarão multa de 4:000 reis, 
na reincidência o duplo, e na falta da moeda prisão por 4 dias. 
(VILLA DO PRÍNCIPE, 1864, f. 1). 

 

Com essas duas Resoluções, a Câmara Municipal estava mostrando suas 

competências e preocupações com a legislação urbana, atentava para as ruas e 

para os habitantes da urbe que nelas transitavam, pois compreendia que a ordem 

pública deveria ser prezada, uma vez que era “[...] na rua – e não dentro de casa – 

que a família se socializava: os homens, no dia-a-dia dos largos e praças; as 

mulheres, nas procissões e festas públicas.” (ROLNIK, 1999, p. 29). 

Voltemos à deliberação que, os proprietários das casas da Vila do 

Príncipe de 2 em 2 anos, no princípio do mês de julho deveriam caiar as frentes das 

casas e consertar as calçadas. Por que tais ações no início do mês de julho? Julho é 

o mês da Festa da Gloriosa Senhora Santa Ana e, como lembram Araújo e Medeiros 

(2001, p. 57) a devoção a Santa Ana “[...] é reveladora de como foi elaborada a 

interseção entre a dimensão religiosa e as práticas culturais, bem como entre a 

cidade, a igreja e a festa, cristalizada na escrituração sobre o lugar Caicó.”  

As festas instauram um novo tempo dentro do cotidiano da cidade. É o 

tempo da celebração, da devoção e dos congraçamentos que possuem uma  

pedagogia católica, definida como um conjunto de preceitos doutrinários e um 

sistema de normas codificado em constituições, leis, decretos, bulas, encíclicas e 

cartas pastorais que regulam os vínculos entre a práxis da igreja e a vida societária. 

(ARAÚJO; MEDEIROS, 2004). 

O zelo com as casas no mês de julho reforça o entendimento que, no 

Príncipe, estruturou-se em torno do religioso uma vida comunitária que prescrevia 

modos de sociabilidades e práticas específicas, pois, o modus vivendi dos homens e 

mulheres da Freguesia da Senhora Santa Ana era envolto pelo ordenamento 

espiritual dos fregueses. Todavia, cabe lembrar que a vida espiritual católica 

confundia-se também com a vida civil, cabendo à Igreja registrar os nascimentos, 

homologar os casamentos, lavrar óbitos e, em muitos casos, abrir testamentos.   

A pedagogia dos desejos veiculada à municipalidade ganhava seus 

contornos a partir de redes de poder, do "regime discursivo" e dos efeitos de poder 
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próprios do jogo enunciativo. (FOUCAULT, 1981). Nesse contexto, a ordem pública 

estava envolvida por mecanismos como as multas que exprimiam um processo de 

disciplinarização cravado em longas cadeias de interdependência e um maior nível 

de tensões internas. (ELIAS, 1993). 

O não cumprimento das deliberações das posturas municipais implicava 

em cobrança de multas ou taxas que viriam a constituir a receita municipal. 

Conforme a Lei Provincial de número 203 de 1849 à receita municipal:  

 

Art. 17. As Camaras Municipaes são autorisadas a arrecadar em 
seus Municípios as rendas que vão designadas nos paragraphos 
seguintes: 

§ 1. Aferições de pesos e medidas. 

§ 2. Foros dos seus patrimônios. 

§ 3. Laudêmios. 

§ 4. Multas impostas aos Vereadores e Jurados. 

§ 5. Ditas por infracções de Posturas. 

§ 6. Ditas segundo o Código Penal. 

§ 7. Productos das rendas das casas do mercado, açougue e outros 
quaesquer prédios minicipaes. 

§ 8. Imposto sobre os curraes e tapagens. 

§ 9. Dito sobre as licenças. 

§ 10. Producto das rendas dos barbatões. 

§ 11. Subsidio de quatrocentos réis sobre cada uma rez que for 
morta para ser vendida fresca, salgada ou seca. Este subsidio será 
cobrado no Município em que se vender a carne. 

§ 12. Producto de quaesquer outras imposições que pelas Camaras 
Municipaes devam ser cobradas. 

§ 13. Emulumentos de suas respectivas Secretarias. 

§ 14. Taxa de cento e sessenta reis por cada rez que se recolher a 
casa do mercado no Município de S. Gonçalo, e a de quarenta réis 
sobre cada carga que ahi entrar com gêneros para serem vendidos. 

§ 15. Multas e coimas marcadas na Lei Provincial de 8 de outubro de 
1842, cuja importância será recolhida aos cofres das respectivas 
Camaras. 

§ 16. Taxa addicional de oitenta réis em Canadá d’aguardente, 
concedida às Camaras das Cidades do Assú e Imperatriz, e das 
Villas do Príncipe, Touos, Port’alegre, Mação, Acary, S. Anna do 
Matos e Apudy. (RIO GRANDE DO NORTE, 1849, p. 17). 

 

Dessa forma, a receita municipal era construída com a arrecadação de 

taxas e multas sobre ações e patrimônios constituídores da urbe e de seus 

cidadãos. Muitas vezes, os projetos das Câmaras Municipais se voltavam, quando 

do ato de sua escrituração, aos itens de tal arrecadação, na medida em que a 
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municipalidade necessitava de uma receita para financiar seus gastos com o 

material de expediente, as gratificações ao secretário e ao porteiro, limpeza do 

prédio e demais despesas eventuais. Como bem se observa na publicação oficial 

das despesas da Câmara Municipal do Príncipe no ano de 1849. (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1849, p. 15). Vejamos: 

 

Art.12. A Camara Municipal da Villa do Príncipe He autorisada a 
despender: 

§ 1. Com a gratificação do Secretário e 
expediente........................................................... 

 

120$000 

§ 2. Com a do Porteiro, inclusive o asseio e limpeza 
da casa................................................................ 

 

24$000 

§ 3. Com o expediente do Tribunal do 
Jury................. 

 

8$000 

§ 4. Com o aluguel da casa para a residência do 
Juiz de Direito durante o tempo das sessões do 
Jury...................................................................... 

 

 

6$000 

§ 5. Com o expediente da qualificação...................... 2$000 

§ 6. Com despezas eventuaes................................... 10$000 

____  170$000 

 

No dia 23 de setembro de 1871, Manoel Basílio de Araújo (Presidente), 

José Bernardo de Medeiros, José Baptista de Mello, Joaquim Thomaz de Araújo 

Pereira e Manoel Baptista dos Santos aprovam e remetem novos artigos de posturas 

para a Cidade do Príncipe, cuja aprovação por parte da Assembléia Legislativa 

Provincial, dar-se-ia em 26 de outubro de 1871.  

À época o Príncipe possuía o título de cidade, adquirido em 1868, embora 

“[...] puramente honorífico, e não trazia privilégio algum” (PRADO JÚNIOR, 1977, p. 

306), e de acordo com Nobre (1871, p. 73) a “[...] Igreja Matriz, a Casa do Mercado 

Público, a casa assobradada, destinada para residência do Vigário da freguesia 

[...]”15 eram obras que honravam a cidade. 

Essas posturas municipais aprovadas em outubro de 1871 foram 

constituídas por 61 artigos que deliberam, principalmente sobre o espaço urbano, as 

                                                 
15

 Manoel Ferreira Nobre (1971) na obra Breve notícia sobre a Província do Rio Grande do Norte 
escreveu sobre as cidades e vilas da Província. A primeira edição da obra é de 1868, ano da 
mudança de Vila do Príncipe para Cidade do Príncipe. À época tinham a categoria de cidade na 
Província do Rio Grande do Norte: Assú; Macau; São José de Mipibu; Mossoró; Príncipe; Jardim e 
Imperatriz. 
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práticas sociais e culturais e sobre o comércio e as criações de gado. No artigo 39, o 

texto é explícito quanto às bases econômicas do município, destacando que “Todo 

território d’este Município é destinado especialmente para a criação [...]”. (CIDADE 

DO PRÍNCIPE, 1871, f. 2). Em função deste entendimento, se seguem disposições a 

respeito dos cuidados com os cães que mutilam as criações, a salubridade das 

águas das cacimbas e poços destinados aos bebedouros dos animais. Outros 

cuidados eram previstos, tais como: 

 

Art. 47° - Todo aquelle que derribar angicos, maniçobas ou 
carrapateiras, com prejuízo dos gados, e não queimar 
immediatamente as folhas, será multado [...] além de indenizar o 
damno causado. 

Art. 48° - Todos os criadores d’este Municípioserão obrigados a 
registrar na Secretaria da Câmara em livros para este fim destinado, 
os ferros e signaes de que usão [...]. (CIDADE DO PRÍNCIPE, 1871, 
f. 2). 

  

Preservar os rebanhos era também preservar as bases econômicas do 

município. Mas, de forma expressiva essas posturas dimensionavam um número 

maior de artigos voltados ao urbano, com temáticas como edificações, salubridade e 

sociabilidades. 

A exemplo, considerando que pelo Censo Imperial de 1872 a Cidade do 

Príncipe contava com 21.305 almas, as apresentações públicas mereceram 

destaque nas posturas municipais que ditou: “Ninguém poderá dar espetáculos 

públicos, danças de corda, mágicas, comédias ou outro qualquer divertimento, que 

chame a attenção popular nesta cidade e povoações do Município, sem obter da 

Câmara uma licença [...].” (CIDADE DO PRÍNCIPE, 1871, f. 2).  

No tocante às práticas sociais e às sociabilidades na cidade, lembramos 

das atribuições reservadas às lojas e tabernas, às quais era “[...] prohibido 

expressamente conservar abertas [suas portas] [...] das 10 horas da noite em diante 

[...], excetuando-se as noites de Festas de Sant’Anna, ou festa do Natal.” (CIDADE 

DO PRÍNCIPE, 1871, f. 2). 

Anteriormente, escrevemos que a salubridade pública ganha espaço nas 

prescrições das posturas municipais, pois bem, a preocupação com a fluidez no 

trânsito das ruas e o impedimento de outros usos como porcos ou cabras soltos no 



 

 

51 

perímetro urbano, carreiras de cavalo, escavações nas ruas e praças constituíam 

desejos de práticas urbanas dos habitantes da urbe. 

Para o habitante da urbe era indispensável a salubridade. Dessa forma, a 

medicina passou a instaurar práticas e modos higiênicos em nome da saúde urbana, 

social e pessoal. Rolnik (1999) aborda que, diante do alastramento das epidemias, a 

medicina elaborou a teoria do contágio e a teoria dos miasmas, que dominavam 

principalmente o pensamento médico na França no século XVIII.  

A teoria do contágio entendia que a doença podia ser transmitida de 

pessoa para pessoa, através do contato físico, ou indiretamente, através do toque 

em objetos contaminados pelos doentes ou da respiração do ar que os circundava, 

pois conforme a teoria dos miasmas o ar insalubre transmitia gases tóxicos 

provocando a transmissão de doenças. (CHALHOUB, 1996). 

O ar e a água eram considerados veículos mórbidos uma vez que, a 

combinação matéria orgânica em decomposição, água parada e ausência de ar era 

muito propícia à formação de miasmas. Dessa maneira, para evitar que as vias 

urbanas fossem veias de contágio, as posturas no Príncipe do século XIX indicavam 

que: 

 

Os proprietários e inquilinos da casas desta cidade e povoações do 
Município não poderão lançar nas ruas e becos, lixo ou outra 
qualquer immundícia, que possa damnificar a salubridade pública, 
devendo o fiscal de signar os logares apropriados para tal depósito. 
O fiscal desta cidade mandará por editaes, que seus moradores, no 
prazo de 3 mezes, contados das datas dos mesmos editaes, tirem 
entulhos, que estiverem nos fundos de seus quintaes, com que 
possão prejudicar a saúde pública, ou concorrer de qualquer forma 
para o desfovorecimento da cidade [...]. (CIDADE DO PRÍNCIPE, 
1871, f. 1). 

 

Prezando a saúde e a salubridade urbana, os legisladores municipais 

estavam também, prezando a vida familiar saudável e equilibrada, bem como, 

definindo uma forma específica de utilização dos espaços públicos e privados, pois o 

corpo urbano era também o familiar e cidadão. Nesta perspectiva,  

 

Salubridade é a base material e social capaz de assegurar a melhor 
saúde possível aos indivíduos. E é correlativamente a ela que 
aparece a noção de higiene pública, técnica de controle e de 
modificação dos elementos materiais do meio que são suscetíveis de 
favorecer ou, ao contrário, prejudicar a saúde. Salubridade e 
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insalubridade são estados das coisas e do meio enquanto afetam a 
saúde; a higiene pública [...] é o controle político científico deste 
meio. (FOUCAULT, 1981, p. 93). 

 

Um exemplo, fora o Poço de Santa Ana que passava a ser “considerado 

um recreio público” onde era estritamente proibido a “[...] pesca de tarrafa, lavar 

roupa, fatos, e nem cerca-los sob pena de 8$000 réis de multa, ou 8 dias de prisão.” 

(CIDADE DO PRÍNCIPE, 1871, f. 1). 

Esse corpo cidadão (SENNETT, 2003) clamava por olhares e cuidados 

constantes. Era necessário livrá-lo dos vícios como o da jogatina, das armas que 

ameaçassem a vida e a ordem do habitante na cidade. Neste contexto, a Câmara 

Municipal da Cidade do Príncipe propôs, em 27 de abril de 1872, a proibição de 

jogos como o “[...] Iasquinêt, trinta e hum, pacau, marimba, frexa e todos aqueles 

que forem de parada.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1872a, f. 1). 

As pessoas que fossem encontradas pelo fiscal municipal jogando 

quaisquer dos jogos citados seriam multadas, bem como os proprietários das casas 

em que estivesse a mesa de jogo. Outra proibição, passível de cobrança de multas 

aos contraventores era o porte de armas, no perímetro urbano, como: “[...] pistola, 

bacamarte, faca de ponta, rewolver, punhal, estoque, canivete de molla e todo 

instrumento perfurante.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1872a, f. 1).  

Limpar a cidade da jogatina e da presença das armas seria zelar pela 

ordem pública, pelo bem estar dos cidadãos, pelo asseio das sociabilidades que 

instruíam pela ordem pública para o bem estar dos cidadãos. Isso só era possível 

pelo poder exercido pela municipalidade, que não era estritamente repressivo pois 

ele “[...] permea[va], produz[ia] coisas, induz[ia] ao prazer, forma[va] saber, 

produz[ia] discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa 

todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por função 

reprimir.” (FOUCAULT, 1981, p. 8). 

Nesse sentido, o Príncipe se construía pelo poder difuso em planos, 

cálculos, desejos e sonhos. Enfim, traços que aos poucos foram delineando o 

espaço urbano e posturas aos seus habitantes através de projetos urbanos. Como 

escreveu Andrade (2007) a cidade é um espaço histórico sempre em transformação, 

em movimento, enquanto uma dimensão representativa de inúmeros projetos de 

mudanças, mas também de permanências.  
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Os bens urbanos – bona civitatis – que podem ser arrendados em 

proveito da municipalidade, como os mercados, requeriam regulamentações 

municipais, até que fosse produzido um regulamento específico. Na Cidade do 

Príncipe, com a instalação de uma Casa de Açougue, a Câmara deliberou sobre sua 

função e funcionamento, determinando: “O empresário da casa do açougue público 

desta cidade será obrigado a conservá-la decentemente limpa, e preparada para o 

corte e venda de todas as carnes verdes e seccas, que houverem de ser vendidas 

para o consumo da população.” (CIDADE DO PRÍNCIPE, 1877, f. 1). 

Nas posturas de 1872, a jogatina e o porte de armas ficavam proibidos, 

sendo essas mesmas deliberações expressas também nas posturas de 1884, pois 

havia a necessidade de higienizar os hábitos dos cidadãos, de afastá-los de práticas 

danosas à moral. E, ainda dentre as resoluções das posturas municipais, de 19 de 

janeiro de 1884, estava a proibição dos sambas, das batucadas e das bebedeiras. 

(CIDADE DO PRÍNCIPE, 1884a, f. 4). 

Se o corpo urbano e o corpo cidadão deveriam ser asseados para que 

estes se refletissem, as posturas ao mesmo tempo zelavam pelos hábitos dos 

cidadãos, cujas sociabilidades constituídas na municipalidade com suas escrituras e 

sua pedagogia exprimiam a formação moral desejada nos projetos urbanos sob a 

qual o princípio do respeito deveria perpassar as ações individuais e coletivas. 

Portanto, não eram permitidas ao habitante da urbe latrinas com escoário para fora, 

a vulgarização de pasquins que ofendam a religião e a moralidade pública, escrever 

nas paredes, portas, janelas e muros de prédios públicos ou particulares. (CIDADE 

DO PRÍNCIPE, 1884a). 

Assim como a Casa do Açougue, regulamentada em posturas de 1877, a 

Casa de Mercado da Cidade do Príncipe recebeu suas posturas por meio da 

Câmara Municipal. Nelas, era expressa a finalidade da Casa de Mercado: o 

comércio de gêneros alimentícios, principalmente. (CIDADE DO PRÍNCIPE, 1884b, 

f. 1). Na Casa do Mercado haveria compartimentos alugados anualmente para que 

fossem assentados bancos de fazendas, de miudezas, de cargas como café, açúcar, 

fumo e frutas. 

Após a leitura de leis e posturas construídas para o Príncipe no século 

XIX, percebemos que a formação do espaço da cidade, dos habitantes da urbe e 

seu modus vivendi decorrem não apenas do resultado das ações dos poderes 



 

 

54 

constituídos, no caso em análise da Câmara Municipal. Embora compreendamos 

que ao construir posturas e resoluções à urbe, a Câmara estivesse projetando 

condutas e referências ao cidadão e, escriturando pedagogias à cidade.  

A cidade apresentava-se, como um locus de poder, um corpo político que, 

conforme Sennett (2003, p. 300) é a condição da ordem social em que “[...] a forma 

dos espaços urbanos deriva de vivências corporais específicas a cada povo.” Os 

projetos urbanos aqui expressos pela constituição de posturas e leis municipais 

deliberavam sobre a cidade e seus habitantes elaborando projeções para o modus 

vivendi no Príncipe no século XIX, o que vem reforçar o entendimento teórico-

metodológico da cidade como sendo um organismo humano em que todos vivem e 

convivem pelas intersecções de instâncias como a social, a religiosa, e educacional, 

a cultural, dentre outras, uma vez que, conforme ressaltou Coulanges (2007) o 

cidadão submete-se à cidade e pertence-lhe inteiramente. 

*** 

A Matriz de Santa Ana, em particular, também ganhava destaque como 

instância de veiculação dos enunciados pedagógicos do Príncipe no século XIX, pois 

a cidade era sede da Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó e por tal 

lugar assumido assistia a congregação de fregueses em ritos e cerimônias religiosas 

e sociais diversas.  

A Freguesia era um dispositivo de poder que pelas deliberações religiosas 

ditava aos seus fregueses formas de ver e sentir, de viver e conviver em sociedade, 

enfim, podemos dizer que projetava, também, a exemplo da Câmara Municipal, 

pedagogias à cidade e seus moradores. 

A Matriz de Santa Ana, como sede da Freguesia, teve sua história 

associada à colonização e povoamento da Ribeira do Acauã. Ainda no século XVII, 

no ano de 1695,  

 

[...] foi construída nas proximidades da Casa-forte do Cuó um templo, 
intitulado na documentação da época de ‘Capela da Senhora 
Santana do Vale do Acauã’. Seu objetivo era dar assistência religiosa 
à região e foi bento um ano depois por intermédio do frei Antonio 
João do Amor Divino. (MACÊDO, 2007, p. 174). 
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A edificação de uma capela dedicada a Senhora Santa Ana fez com que 

as populações que já frequentavam o local durante os perigos da Guerra dos 

Bárbaros16 pudessem fixar-se de forma definitiva na ribeira, formando um arraial. 

(MEDEIROS FILHO, 2002).  

A fundação do arraial dar-se-ia em 1700, por Manoel de Souza Forte, 

podendo inclusive ser compreendido como uma resposta aos anseios do Senado da 

Câmara da Cidade do Natal em favor do povoamento do sertão com os vassalos do 

Rei de Portugal. (MACÊDO, 2007). 

Mas, voltemos à Capela da Senhora Santa Ana. Essa era subordinada ao 

Bispado de Olinda, fazendo parte da Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso 

até o ano de 1748, quando é instalada a Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana 

do Seridó, com sede na Povoação do Caicó.17 Ainda em 1748, foi demarcado o local 

onde deveria ser “[...] fundada e erecta a Matriz com a invocação de Senhora 

Sant’Ana, por ser este o lugar mais cômodo e para onde podia concorrer o povo com 

conveniência comum para todos.” (FREGUESIA..., 1748-1906, f. 2).  

Com a “[...] instalação da freguesia, a outrora Capela da Senhora Santa 

Ana, contígua à antiga Casa-forte do Cuó, ficou reduzida eclesiasticamente à 

condição de Capela de Nossa Senhora do Rosário.” (MACÊDO, 2007, p. 179). Ainda 

sobre a fundação e a construção da Matriz de Santa Ana, em cópia do termo de 

designação do lugar, realizado pelo Padre Francisco Alves Maia, ficou registrado 

que o Tenente Antônio Francisco dos Santos e sua esposa Dona Ana Teresa de 

Jesus doaram “[...] terra necessária e conveniente para se levantar dita Matriz, assim 

como para a casa do Reverendo Pároco d’ela e seus sucessores [...].” 

(FREGUESIA..., 1748-1906, f. 2). 

A Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana, implantada em 1748 

compreendia três ribeiras, a do Piranhas, a do Espinharas e a do Sabugi, e sua 

                                                 
16

 A Guerra dos Bárbaros foi a mais prolongada resistência indígena do Brasil colonial, durando 
desde o último quartel do século XVII até a segunda década do século XVIII, quando indígenas 
foram mortos, escravizados ou reduzidos em missões, podendo ser considerada símbolo do maior 
empecilho à expansão da pecuária no Nordeste. O conflito entre Tapúya e colonos – Guerra dos 
Bárbaros – teve como palco uma área que correspondia em termos atuais a um território que inclui 
os sertões nordestinos da Bahia até o Maranhão. (PIRES, 1990). 

17
 Para Dantas (2008, p. 14) a “[...] criação da Paróquia em abril de 1748, abriu caminho à fundação 
da cidade. A matriz de Sant’Ana foi o marco inicial. E foi o sargento-mór Manoel Fernandes Jorge o 
herói dessa jornada.” 
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organização bem poderia ser observada e representada conforme seu templo. Os 

setores fundamentais dessa podiam ser  

 

[...] representados e visibilizados no próprio desenho dos templos 
cristão, que tinham seu território demarcado da seguinte forma: 1) o 
coro e a capela-mor, partes em que o sacro era mais evidente, indo 
desde o arco até o altar e a capela-mor, sob responsabilidade do 
pároco; 2) do arco para baixo até o adro (ou átrio), ou seja, a nave, 
cujos pontos de sustentação eram ‘o campanário com os seus sinos 
que eram o símbolo da solaridade comunitária e o adro onde 
normalmente se reuniam os fregueses para tratar de assuntos 
comunitários’; 3) um número variável de confrarias e irmandades, 
que combinavam elementos das duas partes anteriores, 
transfigurando-se em minúsculas freguesias, em microcosmos da 
religiosidade popular, muitas vezes; confrarias essas que mantinham 
altares colaterais ou mesmo capelas subsidiárias. (MACEDO, 2007, 
p. 192). 

 

Macedo (2007) ainda atenta para outro ponto de aproximação do modelo 

metropolitano de freguesia com a realidade da metrópole: a presença das confrarias 

ou irmandades, associações de leigos que costumam selar por devoções 

particulares e também pela manutenção de determinados altares dentro dos templos 

cristãos. 

Na Freguesia de Santa Ana, irmandades como a de Santa Ana (fundada 

em 1754), do Santíssimo Sacramento (1756), de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos (1775) e das Almas (1791), estavam situadas na Matriz de Santa 

Ana. Vale lembrar que outras irmandades também tiveram sede na Ribeira do 

Acauã, como a do Senhor do Bom Jesus, Capela do Acari.   

No ano de 1785, a Matriz de Santa Ana recebe doação de terras, por 

parte do Tenente Antônio Francisco dos Santos e de sua esposa Dona Francisca 

Alves dos Santos, que compreendia  

 

[...] do poço grande do Serrote no Rio Seridó por ele abaixo até 
confrontar com o serrotinho que fica na parte da mesma Povoação 
no caminho que vem da Barra Nova, e correndo deste serrotinho 
rumo direito até encontrar com o cordão de pedra, que fica por detraz 
da Matriz, tendo de fundo a mesma extensão. (FREGUESIA..., 1748-
1906, f. 3).  

 



 

 

57 

Com a Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana esboçavam-se os 

limites territoriais da primeira unidade administrativa municipal da ribeira, a Vila Nova 

do Príncipe. Dessa forma, a vila foi estabelecida sobre dois contornos “[...] o da 

Freguesia de Santa Ana e o da Povoação do Seridó, abrangendo, portanto, glebas 

da Capitania do Rio Grande e da Paraíba.” (MACÊDO, 2007, p. 195). 

A geografia das terras pertencentes à Matriz de Santa Ana sofria 

alteração, comumente, a partir dos aforamentos e das doações como a que fizera 

Antônio Ferreira de Fontes e sua esposa Vitorina Joaquim Sanches de Carvalho. O 

terreno doado, medido por João Maria Vale, piloto, compreendia: 

 

[...] da parte de cima no Serrote Grande, descendo pelo Rio abaixo, 
ficando a ilha toda pertencendo a terra da Matriz, até a extremo, que 
acuza a Escritura original de doação, no Cordão de Pedras que 
ultrapassa as casas da Rua de Baixo, e vem fazer paralelo com o 
Serrote do Caminho da Barra Nova, onde está afixado um marco na 
conformidade da antiga demarcação já feita, com a doadora Dona 
Ana Tereza de Jesus; atravessando daí por entre a Rua de Cima e 
Igreja do Rozário, a encontrar outro marco que ficou fixado no lombo 
do Cordão de Pedras para a parte do sul’este que termina com os 
ditos Antônio Ferreira e sua mulher possuidores do Sítio das Itans; e 
daí pelo mesmo lombo desse Cordão de Pedras até outra vez 
encontrar no Serrote Grande do Poço, ponto, d’onde principiou a 
demarcação, ficando dentro da terra da igreja todo o Poço, 
chamando de ‘Sant’Anna’ e a Alagoa vizinha do mesmo Poço que 

está tomada com uma vazante.  (FREGUESIA..., 1748-1906, f. 6). 

 

Na Freguesia ou no Príncipe, a Matriz de Santa Ana tinha lugar de 

destaque. Lá se congregava sociabilidades em ritos de vida e morte, chegando 

inclusive pelas práticas de enterramento18 no interior da matriz a configurar uma 

geografia da morte. (REIS, 1999).  

A Matriz de Santa Ana apresentava já no século XIX uma estrutura 

bastante próxima da disposta na figura 01:  

 

 

 

 
                                                 

18
 Santos (2005) analisou as representações da morte e os ritos fúnebres no Seridó nos séculos XVIII 
e XIX.   
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Figura 01: Planta baixa da Matriz de Santa Ana de Caicó com os locais de enterramento. 

 

Fonte: Macedo (2002, p. 127). 

 

 Ladeando a Matriz foram erguidas casas que, uma a uma, deram formas 

às ruas que a circundavam, como a rua Marques de Herval. Medeiros Filho (2002) 

informa que no ano de 1805 o padre Francisco de Brito Guerra, efetuou 

melhoramentos no prédio da Matriz que era a principal referência no Príncipe, no 

que tange à instância religiosa, pois representava a materialização da sede da 

Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó. 

Essa Matriz, como outras no período colonial e imperial do Brasil, serviam 

como locais de enterramentos produzindo uma geografia da morte que se 

sustentava e se demarcava por pedidos e registros de enterramentos, ora nos 

testamentos, ora nos livros de óbito, em locais específicos – como os apresentados 

na figura 01.  

Registravam-se sepultamentos no corpo da Matriz de Santa Ana, nas 

grades acima ou abaixo, no cruzeiro, na capela-mor, nas portas centrais e laterais, 

no adro, nas proximidades da pia batismal.  

Conforme figura 01, podemos observar as coordenadas dessa geografia 

da morte, por exemplo, o cadáver de Joaquim Felis de Medeiros, filho legítimo de 

Pedro Paulo de Medeiros e de Maria Renovata de Medeiros foi sepultado a 18 de 
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maio de 1837 na Matriz de Santa Ana grades acima. (FREGUESIA..., 1812-1838, f. 

148). Diferentemente,  

 

Aos dez dias do mez de Outubro de mil oito centos e quarenta e 
nove foi sepultado nesta Matriz de Sant’Anna do Seridó, abaixo das 
grades, o cadáver de Maria José de Jesus, moradora que era nesta 
Freguesia [...] [seu corpo] foi envolto em hábito branco, e 
encomendado solenemente [pelo] [...] Vice-VigRO Francisco Justino 
Pereira de Brito. (FREGUESIA..., 1838-1857, f. 49 v.).  

 

Essa geografia dos enterramentos no interior da Matriz ganharia novas 

coordenadas, pois na década de 1850 com a deflagração do cólera morbus na 

ribeira do Seridó, ficou estabelecida a proibição de enterramentos no interior das 

igrejas, conforme observamos no trecho a seguir: 

 

No inverno de 1856 apareceu neste Município, e nos visinhos, a 
peste do cólera morbos e tão bem a prohibição de interramento dos 
cadaveres, na Igrejas, o Vigario Thomaz Pereira d’Araújo, benseu um 
terreno para ali serem enterrados os Christãos mortos, e logo 
sercado com serca de ramos. No fim do anno de 1856 foi construído 
de pedra e cal; Pelo mestre obreiro Clemente Gomes Pereira, 
acabado em Fevereiro de 1860, a custa das Irmandades e dos fieis, 
onde se enterravão gratis, ricos e pobres, foi administrador deste 
serviço o Capitão Manoel Francisco Dantas Correia. (RIO GRANDE 
DO NORTE, s.d. f. 1). 

 

De acordo com Santos (2011) a teoria desenvolvida sobre os miasmas 

veio confirmar a mudança dos enterramentos das igrejas aos cemitérios fora das 

cidades, pois os cadáveres humanos estavam entre as principais causas da 

formação de miasmas mefíticos, e afetavam, com particular virulência, a saúde dos 

vivos, devido ao fato de serem depositados em igrejas e cemitérios paroquiais nos 

centros urbanos.  

As pestes e grandes epidemias como a bexiga, o sarampo e o colera 

morbus presenciadas a partir de 1850 na Província do Rio Grande do Norte 

motivaram a criação de cemitérios.  

Anos depois, a Câmara de Vereadores do Príncipe, em 27 de setembro 

de 1873, aprovou o Regulamento para o cemitério local e, em 3 de agosto de 1874 o 

mesmo foi referendado pela Assembleia Legislativa Provincial. O Regulamento ficou 

assim disposto: 
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CAPITULO I 

Art. 1. O cemitério fundado na cidade do Príncipe, em virtude da lei 
provincial n. 664 de 21 de Julho de 1873 art. 32, é determinado a 
sepultura de pessoas fallecidas dentro, ou fora da Freguezia, 
precedendo guia do presidente da câmara, como o visto de alguma 
autoridade policial, ou na falta, judiciária. 

Art. 2. As inhumações serão feitas em sepulturas comuns, 
reservadas ou em catacumbas. 

Art. 3. A inspeção do cemitério pertence á câmara municipal.  
(CIDADE DO PRÍNCIPE, 1873, f. 1). 

 

Com o Regulamento para o cemitério, a geografia da morte estava 

ganhando novos contornos, essa estaria associada aos discursos médico-higienistas 

proliferados em combate a epidemias como a do colera morbus. Os espaços 

públicos haviam de ser higienizados, os miasmas tinham que ser afastados e 

combatidos, para tanto, a higiene do espaço público e dos habitus dos habitantes da 

urbe deviam ser asseados.  

No caso, a cidade e seus habitantes estavam diante da associação do 

saber médico, que exigia a salubridade necessária a novas formas de vida saudável, 

com outros saberes como o educacional, o político e o religioso formando um 

batalhão contra a sujeira, a insalubridade e projetando um disciplinamento das 

práticas urbanas e sociais. 

É, nesse sentido, que o enterramento no interior dos templos cristãos 

católicos torna-se alvo de interdição e a criação de cemitérios extramuros das 

cidades entra na ordem do dia. Na Província do Rio Grande do Norte, essa 

interdição é fortalecida com a presença da colera morbus. (SANTOS, 2005). 

Assim, a Matriz de Santa Ana no Príncipe expressou delineamentos de 

enunciados pedagógicos do Príncipe no século XIX, pois essa se constituiu um 

espaço de sociabilidade aos moradores do Príncipe que lá escutavam sermões, 

participavam dos ritos de vida e morte, eram envolvidos em educabilidades católicas 

reguladas por decretos, pastorais e usos e costumes expressos por párocos, 

membros de irmandades e demais fregueses. 

*** 
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A maior parte das vilas e cidades brasileiras do século XVIII e início do 

século XIX, “[...] têm por base uma quadrícula ortogonal regular e organizam-se em 

torno de uma praça, quadrada ou retangular, localizada centralmente [...]”, pois nos 

traçados urbanos setecentistas, a praça é pensada de início como o centro da 

cidade, em termos simbólicos, funcionais e também espaciais. (TEIXEIRA; VALLA, 

1999). 

No Príncipe, século XIX, a praça se constituía como instância de 

veiculação dos enunciados pedagógicos do Príncipe no século XIX e como espaço 

de destaque, um terreiro, um largo, não necessariamente dotado de mobiliário 

urbano que se apresentava em uma forma circular na qual “[...] a igreja ocupa um 

ponto central da praça, distanciada das casas que definem os lados desse espaço 

aberto [...].” (TEIXEIRA, 2009). Vejamos o mapa 02: 

 

Mapa 02: Planta circular do Príncipe, primeira metade do século XIX. 

 

Fonte: Teixeira (2009, p. 527) - modificado a partir de outros dados sobre planta do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e dados apresentados por Morais (1999). 

 

Na praça central, espaços como a Praça do Mercado ganhavam destaque 

na urbe. Lá se localizavam os quartos de comércio da cidade, como os do escravo 

Elias, citado no processo-crime de 1874 que indiciou João Serafim de Maria. (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1876). Ou ainda, estabelecimentos como a Loja do Braz que 

ofertava fazendas miudezas, molhados, ferragens e outros artigos, a Meira & Araújo, 
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a Estrela do Seridó com seu sortimento de fazendas e molhados, a Casa Apolo 

dentre outros comércios situados à praça do mercado referenciados pelo O Povo em 

fins do século XIX. 

A Casa de Câmara e Cadeia Pública, a Matriz de Santa Ana e a praça do 

Mercado se constituíam no Príncipe como instâncias de referências e veiculação dos 

enunciados pedagógicos ao longo do século XIX. No entanto, o urbano ganhava 

novos contornos com casas de moradas sitas à Rua da Matriz, Rua da Aurora, Rua 

do Rosário, Rua da Independência, Rua da União, Rua da Liberdade, dentre outras. 

(MEDEIROS FILHO, 1988). Quanto aos logradouros no Príncipe, 

 

[...] na primeira metade do século XIX, resumia-se a Rua de Baixo ou 
Rua do Sobrado, à esquerda da Matriz de Sant’Ana; à Rua dos 
Medeiros, por trás da Matriz; à Rua de Cima (provavelmente, por trás 
da Rua dos Medeiros); a Rua da Fortuna, que devido à passagem do 
Riacho da Fortuna possuía calçadas bem altas; e à Rua do Sol 
(distanciava-se um pouco da Matriz). Havia ainda duas ruas 
próximas à Praça do Mercado: eram as ruas do Nascente e do 
Poente, onde realizava-se o comércio; a Rua Nova era um ponto 
extremo do vilarejo, onde estava localizado o cemitério; nos fundos 
da Igreja do Rosário ficava a Rua Sete de Setembro. (MORAIS, 
1999, p. 44-45). 

 

Ao longo do século XIX, a relação entre proprietários de casas de morada 

e a nominação ou referências para o espaço citadino fora recorrente. O mesmo 

processo-crime que teve João Serafim de Maria como réu faz referência à casa do 

italiano Nicolau. (RIO GRANDE DO NORTE, 1876). E, no processo-crime que 

apurou o roubo de 11 moedas de ouro, de oitocentos e dois mil em prata, de um 

anelão, uma medalha e um botão de ouro referência à residência de outro italiano, 

Domingos Stola. Com isso, às casas muitas vezes era acrescido o nome de seu 

morador ou proprietário. (RIO GRANDE DO NORTE, 1869). 

Outros espaços também ganhavam destaque entre os moradores do 

Príncipe. Um desses era o já citado Poço de Santa Ana. Em suas proximidades 

havia um lugar conhecido como praça da cacimba, que ficava no leito do Rio Seridó. 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1886). 

O Rio Seridó, um dos confluentes do Rio Piranhas, em suas margens viu 

edificar-se a Matriz de Santa Ana, casas, prédios públicos, lugares de referência ao 
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Príncipe, como o Poço de Santa Ana. Manuel Aires de Casal escreveu sobre a 

relação do Príncipe com o Rio Seridó:  

 

Vilanova do Príncipe, noutro tempo Caycó, medíocre, e bem situada 
sobre o Rio Seridó, oito léguas acima de sua embocadura. Santa 
Anna é a padroeira de sua Matriz; e seus habitantes de várias 
compleições bebem do rio, em cujas margens cultivam feijão, 
hortaliças, milho e tabaco. (CASAL, 1817, p. 216). 

 

 Esse espaço urbano composto por bens públicos e privados fazia com 

que o modus vivendi se distribuísse distintamente conforme suas instâncias. Por 

exemplo, a instância familiar como uma das formas de escritura à cidade, associava-

se a casa e fazendo dessa uma unidade básica de observação do espaço familial, 

onde o desenho arquitetônico e o uso e conteúdo de cada cômodo traduzia-se em 

um modo de vida no qual se preservam e se misturam substratos culturais de 

dessemelhantes universos humanos.  

Em estudo referente à cultura material no Príncipe, século XVIII, Macêdo 

(2007, p. 149) enfatiza que as “[...] casas variavam de tamanho, conforme as posses 

e prole do proprietário da fazenda, segundo os haveres dos agregados e número de 

escravos que com ele coabitavam.” Havendo, também, uma pluralização do sentido 

de moradia, pois as residências abrigavam, em sua maioria, no mesmo espaço 

moradia familial, local de trabalho e habitação de escravos. 

As casas variavam quanto ao tipo, podendo ser de tijolo e pedra ou taipa. 

No século XVIII apenas  

 

[...] três construções de pedra e cal ficaram registradas nos 
documentos da Ribeira do Seridó especialmente no território da Vila 
do Príncipe. Duas delas eram casasfortes construídas como bastiões 
para o avanço das tropas coloniais contra os índios tapuias inimigos 
dos portugueses [...]. A terceira delas é uma construção que até os 
dias atuais é utilizada como residência. (MACÊDO, 2007, p. 150). 

 

As casas de taipa constituíam-se como a grande maioria das habitações 

no Príncipe, também no século XIX. Medeiros Filho (2002, p. 149) escreve que na 

“[...] Vila do Príncipe começaram os melhoramentos urbanísticos, com a 

reconstrução da igreja de 1748, as construções da casa de sobrado do pe. Guerra e 

do prédio destinado à Casa da Câmara e Cadeia Pública.” Mas, a construção de 
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sobrados para a elite da Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó “[...]  

só foi possível com a mobilização de recursos humanos e financeiros para a 

fabricação de tijolos e mestres de obras que dominassem a técnica da construção 

de prédios de dois pavimentos. Edificações assobradadas não era privilégio de 

todos da elite local.” (MACÊDO, 2007, p. 151). 

Nesses termos, provavelmente, o primeiro sobrado construído no território 

do Príncipe tenha sido o do padre e depois Senador do Império, Francisco de Brito 

Guerra. O sobrado do padre Brito Guerra tinha sessenta palmos de frente e cinco 

varandas de ferro. Sua construção foi iniciada em 1810 e ficou concluída no ano de 

1811, após o seu retorno do Rio de Janeiro, onde se submetera aos exames para o 

cargo de vigário colado (sacerdote fixo, na época nomeado pela Coroa) da freguesia 

do Seridó. (MEDEIROS NETA, 2009). 

O sobrado foi construído ao lado da Matriz da Gloriosa Senhora Santa 

Ana. O Frei Caneca, que esteve em 1824 no Príncipe, fugindo das tropas realistas 

que reprimiam a Confederação do Equador, quando de sua passagem pela vila fez a 

primeira descrição:  

 

A vila tem uma igreja não pequena, nova e bem paramentada. A 
casa do vigário é de sobrado e boa; todas as casas são novas e de 
pedra e cal; e fazendo como círculo, com um diâmetro de trezentos 
passos em uma chã por detrás das casas, o terreno é plano, mas 
pedregoso. Tem o rio três grandes poços de boa água, que nenhum 
verão mais forte é capaz de secar. (FREI CANECA, 2000, p. 219). 

 

A casa do vigário, como se referiu o frei Caneca ao domicílio do padre 

Brito Guerra, por testamento, de 20 de novembro de 1844, foi legada aos dois 

sobrinhos padres de Brito Guerra: Francisco Justino Pereira de Brito e José Modesto 

Pereira de Brito. Figura expressiva na política provincial e imperial, Brito Guerra teve 

sua primeira legislatura como deputado geral, entre os anos de 1831 e 1833 e foi 

nomeado senador vitalício do Império em 1837. Como Deputado Geral, Brito Guerra 

teve expressiva participação na aprovação da Lei de 25 de outubro de 1831. Essa 

delimitava o território do Seridó, fazendo-o pertencer à Província do Rio Grande do 

Norte, acabando a polêmica com a Paraíba, que reivindicava essa porção espacial 

para si. 
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Quando senador do Império brasileiro, o padre Brito Guerra, retornando à 

Vila do Príncipe, convidou dois amigos para o almoço que promovia, ocasião em que 

repassaria as notícias do Rio de Janeiro e se informaria das novidades do lugar. 

Depois de abundante refeição, o padre deixou os convivas com seu criado carioca, 

que dispôs a ambos o que parecia ser uma iguaria fina: dois charutos em uma 

bandeja de prata. (DANTAS, 1941). Assim, os enunciados pedagógicos do Príncipe 

no século XIX, também, passavam por usos e costumes associados ou 

empreendidos no espaço privado. A exemplo, há esse fato que dá a medida da 

introdução nos sertões de novos hábitos da Corte. 

Nos sertões, o consumo do tabaco era feito queimando-o nos cachimbos, 

à moda indígena. Charutos viraram moda no Brasil logo após a Independência, no 

período regencial, a reboque da onda de antilusitanismo, que rejeitava o cachimbo 

incorporado ao tabagismo europeu,19 como símbolo do antigo domínio português. 

(MACÊDO, 2007). Porém, vejamos como os sertanejos tornaram mais nauseabundo 

o uso incorreto do charuto. Quem narra o fato é Manoel Dantas (1941, p. 20), que 

acrescenta um delicioso diálogo em uma situação intragável: “O padre, obsequioso, 

perguntou-lhes: - Então, compadres, almoçaram bem? - Muito bem, respondeu um 

deles, mas aquele doce seco que nos deram no fim, era amargo demais. Só com 

farinha seca podemos tragá-lo.”  

Ao analisar o fato, Macêdo (2007) ressalva que a rigor, os tontos e 

esverdeados comensais, não estavam errados. A alimentação, como outras práticas 

primárias do corpo, seguem em qualquer sociedade um código cultural. No caso da 

refeição, essa pressupõe uma etiqueta e artefatos que indiquem a maneira de seu 

consumo. Para os poucos refinados senhores daquela sala, o que se servia após o 

almoço era sobremesa, e ela se tornou mais real quando servida em uma travessa 

de prata. Ninguém ali adivinharia que tabaco fosse compartilhado desta forma, 

enrolados à moda de pastéis. Logo, o gesto não era carente de civilidade.  

A partir de episódios como esse, compreendemos que a casa servia de 

cenário para a socialização por intermédio de práticas culturais, bem como pela 

socialização que se dava no uso do poder. (NEEDELL, 1993). 

*** 

                                                 
19

 Para maiores informações consultar Alencastro (2000). 
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A veiculação dos enunciados pedagógicos do Príncipe no século XIX pela 

Câmara Municipal, pela Matriz da Gloriosa Senhora Santa Ana e pelos espaços 

públicos e privados nos proporciona identificar uma estreita relação entre o processo 

de organização e regulação de normas com a formação da civilização, de uma 

pedagogia à cidade e seus habitantes, uma vez que o controle das condutas estava 

associado ao controle social.  

E, como nos lembrou Veiga (2002), no século XIX a conduta civilizada se 

apresentou como o comportamento desejável a ser seguido em todo o ocidente. 

Nesse sentido, o Príncipe e as escrituras urbanas expressas pela municipalidade, na 

instância político-administrativa, religiosa ou sociocultural em espaços como a praça 

que comportava atores, relações sociais, personagens, grupos, classes, ritos, 

educação escolar e festas, comportamentos e habitus.  

Enfim, o modus vivendi comportava tanto as orientações ditadas pela 

municipalidade com ênfase no bem comum, na ordem social, nos serviços públicos 

quanto as que residiam numa exterioridade de práticas sociais diferenciadas uma 

vez que, os espaços urbanos ganham forma e vida com os passos, as ações e 

práticas de transeuntes que, compõem a cartografia citadina e lhes dão 

configuração.  

As sociabilidades ocorrem nos espaços e se constituem como produto 

dessas práticas. E, as educabilidades ficam associadas às formas de sentir, de ver, 

de apreender e aprender as sociabilidades nos espaços urbanos. Nessa teia, vamos 

no capítulo seguinte lançar olhares às sociabilidades e às relações tecidas pelos 

indivíduos nos espaços.  
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Na cidade, 
sociabilidades 
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Cada um em seu tempo e em sociedade vive experiências distintas. As 

sociabilidades nos espaços citadinos apontam para múltiplas condições de 

construção do social e de vivências, pois os modelos de comportamento mais ou 

menos se ajustam às realidades materiais e os “[...] emblemas, costumes, adornos, 

insígnias, gestos, o quadro e a ordem das festas e das cerimônias, a maneira de 

organizar o espaço social, trazem o testemunho de uma certa ordem [...].” (DUBY, 

1995, p. 136). 

Quais as sociabilidades no Príncipe no século XIX? Como estas se 

estabeleciam? Para buscarmos respostas a tais questionamentos, ressaltamos que 

essa busca terá como (de)marcação as instâncias sociais, uma vez que quanto mais 

as relações interpessoais são numerosas e diversas, mais grupos elas põem em 

jogo: a família, a igreja, a comunidade, as agremiações, a sociedade beneficente, ou 

ainda, tudo o que podemos imaginar. (AGULHON, 1977).  

Dessa maneira, nesse capítulo objetivamos analisar a partir de vivências 

e práticas na vida urbana quais sociabilidades ocorrem em um conjunto de relações 

tecidas pelos indivíduos nos espaços.  

Nessa perspectiva, ressaltamos que as sociabilidades se dão em um 

conjunto de relações tecidas pelos indivíduos e as formas como estas são 

estabelecidas seja nas famílias, nas escolas, nas igrejas, nos mercados ou em 

outros espaços. E, por isso, as sociabilidades no Príncipe, século XIX, se constituem 

mediante um elo entre as interações sociais cotidianas e as relações sociais 

efêmeras — relações sociais tecidas por esses indivíduos em suas vidas cotidianas. 

*** 

Referindo-se à América Portuguesa e às formas e aos espaços de 

sociabilidade na Metrópole, Boschi (2006, p. 297) ressalta que, “Na América, as 

transplantações reclamaram e adquiriram cor local e, em razão, remodelaram-se, 

sem que aqui se esteja fazendo abstração das manifestações que emergiram 

inovadoramente no outro lado do Atlântico.” 

A Casa de Câmara e Cadeia Pública sediando reuniões dos vereadores, 

júris, interrogatórios, exames de corpo de delito e outros modus sociais e políticos 

materializava sociabilidades político-administrativas e jurídicas.  

Na Casa de Câmara e Cadeia Pública, os moradores do Príncipe podiam 

vivenciar sessões solenes da Câmara dos vereadores, julgamentos, aplicação de 
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sentenças e outros atos. Cada fragmento do modus vivendi nesse local gestava 

formas de sociabilidades. 

Por exemplo, na então Vila do Príncipe, aos vinte e sete dias do mês de 

outubro de 1853, o Juiz Municipal e de Órfãos20, Francisco Marques Lima Bastos, 

notifica Joaquim Manoel da Silva e Manoel Estevão de Lucena para “[...] fazer 

vestoria no corpo de Leandro Bezerra Lins [...]”. Em decorrência de tal notificação, 

 

[...] nas casas de morada do Juis Municipal e Orfão o Doutor 
Francisco Marques Lima Bastos onde eu Escrivão do seu cargo fui 
uvindo sendo ali presentes Joaquim Manoel da Silva e Manoel Itevão 
de Lucena lhes deferia o dito Juis para o juramento dos Santos 
Evangelhos encarregando os que em falta de peritos axaminarem o 
corpo de Leandro Bezerra Lins preso na cadeia desta Villa [...]. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1853). 

 

Juiz, escrivão, cidadãos cooptados para agirem como peritos, participam 

de sessão de juramento dos santos Evangelhos, sociabilidades jurídica, necessária 

à realização do auto de corpo de delito de Leandro Bezerra Lins que foi realizado na 

sala livre da Cadeia do Príncipe. Os peritos nomeados constataram uma “[...] ferida 

nas cadeiras, do lado esquerdo, hum pouco acima do osso Saero, a qual tinha de 

largura huma polegada [...].” (RIO GRANDE DO NORTE, 1853). 

O auto do corpo de delito de Leandro Bezerra Lins constitui parte de um 

processo-crime instaurado no ano de 1853. O processo-crime fora composto ainda 

pelo interrogatório do réu, o dito Leandro, juntada de testemunhas, depoimentos, 

denúncia do réu ao Promotor Público, pronúncia, requerimento de fiança, termo de 

ajuntamento do libelo e partes referentes ao ato da sessão do júri, sendo preso e 

autuado por “[...] ferimentos feitos na pessoa de Gonçalo Simões de Queiroz [...]”, 

Leandro foi julgado em vinte e sete de abril de 1854 e absolvido. Da casa de 

Câmara e Cadeia Pública, a Sala das Sessões do Júri do Príncipe, o processo-crime 

que teve como réu Leandro Bezerra Lins, constituiu sociabilidades expressas no 

auto do corpo de delito, nos interrogatórios, no julgamento. 

                                                 
20

 Os juízes municipais e dos órfãos, assim como os promotores públicos deveriam ser nomeados 
pelo presidente da Província.  
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Decisivo às sociabilidades concernentes ao judiciário21 foi a instalação do 

foro da Comarca do Seridó (Resolução Provincial nº 365, de 19 de julho de 1858), 

englobando os Termos judiciários da Vila do Príncipe e do Acari. Antes, fizera parte 

como Termo judiciário, da Comarca da Paraíba (1788-1818), da Comarca de Natal 

(1818-1835) e da Comarca do Assu (1835-1858). (LIMA, 1990; LYRA, 1998). Nesse 

contexto, o Príncipe tinha uma população de 15.921 habitantes, sendo 13.742 livres 

e 2.179 escravos, correspondendo a 10,7% da população total da província do Rio 

Grande do Norte que era de 148.210.22 (MATTOS, 1985). 

Na Casa de Câmara e Cadeia Pública, o Príncipe centrava sociabilidades 

referentes à municipalidade e à justiça pública. Assim como o ocorrido no processo-

crime de Leandro Bezerra Lins, anos mais tarde, em 1871, era tomado como réu 

Clementino Cardoso de Araújo, morador do Sítio Cotias, termo de Catolé do Rocha, 

Província da Paraíba porque “[...] lançou mão de seis cavalos dos pastos e fazendas 

de creação de Bem-fica, deste termo do Príncipe [...].” (RIO GRANDE DO NORTE, 

1871). 

No julgamento de Clementino, a três de julho de 1872, reuniram-se na 

Casa da Câmara Municipal do Termo do Príncipe, por volta das dez horas da manhã 

o Doutor Juiz de Direito da Comarca, José Rufino Pessoa de Melo, o Promotor 

Público, Antônio Aladim de Araújo, o Escrivão, Inácio Gonçalves Vale, e o Oficial de 

Justiça, Manoel Pereira da Silva. O réu, Clementino Cardoso de Araújo, não 

compareceu à sessão de seu julgamento, por tal o Juiz de Direito, Pessoa de Melo, 

determinou que o mesmo fosse julgado à revelia. Na mesma sessão, o Promotor 

Público fez exposição oral, inquiriu as testemunhas e o Escrivão fez os conclusos do 

Juiz. 

Com processos-crime como os de Leandro Bezerra Lins e Clementino 

Cardoso de Araújo, atentamos aos indícios que, o Príncipe tinha um modus vivendi 

atrelado à vida rural, e, na condição de Comarca concentrava as pendências 

judiciais de um grande número de localidades. 

                                                 
21

 A organização do Judiciário nas Províncias obedecia à seguinte distribuição: Comarcas, Termos e 
Paróquias. Conforme Campos e Betzel (2008) o Termo constituía-se no local em que havia a 
qualificação dos jurados e as Comarcas constituíam-se em instâncias judiciárias máximas da 
Província e sua direção cabia aos juízes de direito, nomeados pelo Imperador até pelo menos o 
ano de 1841.   

22
 Esses dados divulgados por Mattos (1985) referem-se ao ano de 1855 e foram obtidos a partir de 
dados dos arquivos do chefe de polícia do Governo de Leão Veloso. 
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No entanto, a vida citadina com suas sociabilidades também estava 

presente nos autos de processos-crime como o instaurado em 1874, cujo réu, João 

Serafim de Maria, foi denunciado pelo então Promotor Público, Antônio Aladim de 

Araújo por que: 

 

No dia 12 do corre achando-se a liberta Ignacia em um quarto do 
Commercio d’esta Cide em companhia de Elias, dono do quarto, 
escravo do Rmo Vigo d’esta Freguezia, de Florentina de tal, de Anto 
Francelino e de João Serafim q~ cantava e bebia, e com qme, havia 
pouco tempo, tinha tido uma altercação a mma liberta, na porta do 
Commercio, d’ali se retirou em procura da Caza de Julia, mora no 
Catucá, e em companhia da escrava Josefina q~ com ella seguia pa s 
mma caza. Ao passar pla caza do Italiano Nicolau, pr ser alta noite 
abaixarão-se pa verter agoas, e nessa occazião apparecendo João 
Serafim q~ as seguia dera duas grandes cacetadas na offendida q~ a 
deitarão pr terra. (RIO GRANDE DO NORTE, 1876). 

 

 Pela pronúncia do Promotor Público e as demais partes do processo-

crime, indícios da vida noturna do Príncipe e suas sociabilidades na década de 1870 

podem ser inferidos, pois o fato narrado acima ocorreu na noite de sábado, 12 de 

dezembro de 1874, por volta das nove horas da noite. Uma escrava, Josefina, e uma 

liberta, Ignácia, estavam à noite no quarto de comércio de Elias, escravo do 

Reverendo Vigário da Freguesia. Lá, se cantava e se bebia, após a celebração da 

novena.  

 No processo foram chamadas a testemunhar, aqueles que estiveram 

presentes na noite de 12 de dezembro de 1874 no quarto de comércio do escravo 

Elias, a ofendida e demais sabedores do ocorrido.  Elias, assim testemunhou acerca 

do ocorrido: 

 

Jozé Elias dos Santos – com trinta e nove annos de idade, Solteiro, 
natural de Goianna, Escravo do Reverendo Vigario desta Freguesia 
[...] disse que estando em ũ quarto da Caza do Comercio, que ali 
tinha alugado – ali chegou depois de ter tocado nove hora da noite 
de Sabado para o Domingo doze do corrente, Manoel d’Ouro, 
pedindo lhe para guardar ũ pistom, por ter de ir prender a João 
Serafim que havia dado ũas pancadas na offendida Ignacia [...] ouvio 
dizer ter havido na mesma noite ũa altercação entre o João Serafim e 
Ignacia; que depois desta João Serafim foi para o seo quarto e ali 
entrou cantando, tendo já bebido pouca cousa; que quando ainda ali 
estava, chegou Ignacia que demorando se pouco tempo saio, e após 
d’ella tão bem saio o mesmo Serafim. [...] enquanto Serafim esteve 
em seo quarto não se queixou de lezões e nem mostrou indicio de 
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luta [...] ouvio dizer ter se Serafim dado naquelle mesmo dia pela 
manhaa e na Cacimba na preta Rita a qual mostrara a Camiza de 
Serafim em mulambos, com que ella ficou na occasião que delle 
apanhara. (RIO GRANDE DO NORTE, 1876). 

 

 Florentina da Conceição, com idade pouco mais ou menos de vinte e oito 

anos, casada natural e moradora da Cidade do Príncipe, costureira, esteve no 

quarto de comércio de Elias e assim testemunhou: 

 

[...] ouvio ũa altercação na porta e do lado de fora entre João Serafim 
e Ignacia [...] e disse = Ignacia deixe de se attracar com João 
Serafim, e vá embora e saindo Ignacia ella testimunha entrara no 
quarto de Elias, e depois de ali estar voltou Ignacia e chegou em 
companhia de Rita a porta do mesmo quarto; alli vendo ellas á 
Antonio Francilino pedirão lhe de beber, e anuindo Antonio 
Francilino, mandou dar lhes agoardente: nessa occazião entra João 
Serafim que cantou louvando a Francilino, que tão bem mandou dar 
lhe de beber. Pouco tempo depoiz saindo Ignacia em procura de 
catuca. Saio logo tão bem Serafim, e dali apouco e já depois da 
novena ouvio dizer no Comercio ter Serafim dado ũas cacetadas em 
Ignacia. (RIO GRANDE DO NORTE, 1876). 

 

Considerando esses testemunhos, podemos inferir que homens e 

mulheres fossem libertos ou não frequentavam espaços de beber e de cantar no 

Príncipe na segunda metade do século XIX. E mais, muitas vezes o tempo e as 

sociabilidades se davam pela marcação do tempo religioso, um tempo cadenciado 

ora pelas badaladas do sino23 da Matriz, ora por celebrações e ritos. Ainda mais, no 

Príncipe, moradores como Manoel d’Ouro, certamente eram sabedores do ofício 

musical, uma vez que esse portava um pistom na noite em que Ignacia levara as 

duas cacetadas.   

Para retomarmos o entendimento de tempo religioso e sua intersecção 

com o tempo social e as sociabilidades do Príncipe, lembremos o que Jozefina, 

escrava, de trinta e sete anos, solteira, relatou: 

 

[...] em ũa das noites de Sabado para o domingo deste mes, tempo 
em que se festeja ou se fasia a festa da Conceição, nesta Cidade, 
chegando ao Comercio, no quarto de Elias ali estavão, Ignacia, Rita 
e outras pessoas, e bem assim o dinunciado João Serafim que 
cantava e isto depois de se acabar a Novena, ali Ignacia convida ella 
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 De acordo com Le Goff (1998) os sinos como pontos de referência nas cidades se instalam no 
Ocidente no século VII. 
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informante para irem ao Catucá buscar ũ bocado de ropa, que 
anuindo, sairão ficando ainda o João Serafim, e as outras pessoas 
no quarto, e chegando ella testimunha e Ignacia no canto do muro da 
caza em que mora o Italiano Nicolao, tempo em que ja tinha tocado 
nove horas da noite no cino da matris, ali abaixarão se ambas para 
verter agoas, neste momento, se chegou a liberta Ignacia hũ homem 
que trajava calsa branca e palitor preto, e deo lhe hũa cacetada que 
ella caio, e dando lhe a segunda, ela testimunha correo por temer 
que o homem tão bem não lhe desse [...]. (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1876). 

 

A celebração em honra a Nossa Senhora da Conceição, a reunião de 

pessoas à noite em um estabelecimento, práticas como beber e cantar e o sino 

badalando estavam inscrevendo elementos de sociabilidades para o Príncipe nesse 

dezembro de 1874.  

Nesses termos, as sociabilidades no Príncipe no século XIX ocorrem pela 

relação entre a cidade e a educabilidade de seus habitantes. A cidade com seus 

mecanismos de regulação como a Casa de Câmara e Cadeia, a Igreja, o aparato 

jurídico constituíam formas à ação dos seus moradores e, como isso, ditavam 

orientações e condutas para esses. 

A cidade e suas redes de poder regulavam e formavam pela e nas 

sociabilidades. A exemplo, apresentamos o caso da escrava Joana, indiciada como 

ré, por acusação de roubo na casa do italiano Domingos Stola (conforme 

apresentado anteriormente). Os moradores do Príncipe assistiram ao seu 

julgamento ocorrido aos nove dias do mês de fevereiro de 1869 e ouviram a 

sentença: 

 

Em conformidade das decisões do Juri, julgando a ré incursa no 
medio do artigo duzentos e sessenta e nove do Codigo Criminal, a 
condemno, a vista do desposto nos artigos, quarenta e cinco, 
paragrapho primeiro, e Sessenta do mesmo Codigo, em oitenta 
açoutes, pagas as custas pelo Senhor da mesma, o qual a trará, 
depois de lhe ser entregue, com ũ ferro ao pescoço, pelo tempo de 
dois mezes: Sala das Sessões do Juri, nove de Fevereiro de mil 
oitocentos e sessenta e nove = Joze Rufino Pessoa de Mello = . (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1869, grifos nossos). 

 

Ações como roubo ou furto, como o realizado pela escrava Joana, faziam 

parte do modus vivendi no Príncipe e por essas sociabilidades e educabilidades 

eram produzidas. No Julgamento, Joana foi condenada pelo artigo 269 do Código 
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Criminal do Império24, o qual dispunha acerca de roubos e furtos com o seguinte 

texto: “Roubar, isto é, furtar fazendo violência à pessoa ou às cousas.” (BRASIL, 

1861, p. 196).  

O Código Criminal do Império inseriu-se no projeto de criação de órgão e 

instituições que valorizavam a eficácia do Estado na construção de uma ordem 

nacional. Nesse contexto, também foram criados os cargos de Juiz de Paz (1827) e 

do Supremo Tribunal (1828); o novo regimento para as Câmaras Municipais (1828) 

que as transformou em instâncias administrativas vinculadas aos governos das 

províncias; o estabelecimento das tesourarias provinciais (1831); a aprovação da 

primeira Lei de Orçamento (em 1832); a formação da Guarda Nacional (1831). 

(SLEMIAN, 2008). 

Joana recebeu uma pena de grau médio que determinava quatro anos e 

meio de galés e multa de doze e meio por cento do valor roubado. A pena atribuída 

foi remetida ao artigo 45, parágrafo primeiro do mesmo Código Criminal do Império. 

Esse determinava que a pena de galés nunca seria imposta “As mulheres, as quaes, 

quando tiverem commettido crimes, para que esteja estabelecida esta pena, serão 

condenadas pelo mesmo tempo a prisão em lugar e com serviço análogo ao seu 

sexo.” (BRASIL, 1861, p. 21).  

Mas, dada a condição de escrava da ré, sua pena fora revertida para o 

artigo 60, do Código Criminal do Império, cujo texto expressava:  

 

Se o réo for escravo, e incorrer em pena que não seja a capital ou de 
galês, será condenado na de açoutes, e, depois de os soffrer, será 
entregue a seu senhor, que se obrigará a trazê-lo com um ferro pelo 
tempo e maneira que o Juiz designar. (BRASIL, 1861, p. 26). 

 

Conforme a sentença e a regulação expressa pelo Código Criminal do 

Império, Joana foi exposta na grade da cadeia Pública e, nos dias dezoito e vinte de 

fevereiro de 1869, houve a execução de 40 açoites em cada um dos dias. No dia 

dezoito de fevereiro, na grade da Cadeia Pública para efetuarem a pena à Joana, 

estiveram presentes “[...] o Doutor Juis Municipal Manoel Jozé Fernandes, [...] o 
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  O Código Criminal do Império foi aprovado em 1830 e estava associado a um amplo programa de 
reformas implementado no Primeiro Reinado, que procurou “[...] reformar a antiga legislação 
portuguesa” dando novas atribuições às Câmaras Municipais e criando uma estrutura 
intermediária entre os poderes locais e o central. (PEREIRA, 2008).  
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Official de Justiça da Semana Bonifacio Joze do Nascimento e as testemunhas 

Manoel Alves Calisto e João Maria Valle Junior, comigo Escrivão das execuções 

[...].” Os quarenta açoites foram executados pelo “[...] reo prezo Vicente Philadelpho 

de Araujo [...].” Os açoites aplicados no dia vinte de fevereiro de 1869 foram 

executados pelo Oficial de Justiça Bonifacio José do Nascimento. (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1869). 

Após a execução da pena dos açoites, Joana deveria ainda pelo prazo de 

dois meses  

 

[...] traser no pescoço um ferro por espaço de dous mezes, como se 
vé do respectivo termo de responsabilidade, estando pagas as 
custas do processo, julgo extincta a execução, e mando que se 
passe alvará de soltura á ré prêsa, e seja a mesma entregue a seu 
senhor, ou Senhores, que pagarão igualmente as custas da 
execução. (RIO GRANDE DO NORTE, 1869). 

 

Joana, pelo roubo efetuado na casa do italiano Domingos Stola foi julgada 

e condenada, sofrendo açoites em lugar público. Outros casos como esses já teriam 

ocorrido no Príncipe, com penas médias ou até mesmo penas máximas, como a 

aplicada a Camilo criôlo e a Cardolina mulata. (MEDEIROS FILHO, 2002).  

O livro de óbitos da Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó 

de 1838 a 1857 traz o assento de Camilo criôlo e Cardolina mulata, sepultados no 

corpo da Matriz aos trinta dias do mês de agosto de 1843.  Camilo criôlo e Cardolina 

mulata eram escravos de Francisco Galdino de Araújo e foram  

 

[...] mortos pela Justiça em Execução da Sentença proferida pelo 
Tribunal do Jury desta Villa confirmada, e mandada executar pelo 
Governo da Província sendo Previamente confessados, e assistidos 
com os sacramentos da Religião, tendo de idade cada hú vinte e três 
anos incompletos [...]. (FREGUESIA..., 1838-1857, f. 27).   

 

Como na aplicação da pena da escrava Joana, certamente, o juiz 

municipal, o oficial de justiça, o escrivão, testemunhas e moradores do Príncipe 

devem ter assistido à execução dos escravos Camilo e Cardolina.25 Execuções 
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 Os escravos Camilo e Cardolina foram pronunciados e condenados pelo assassinato de Ana 
Catarina, sobrinha de Brito Guerra, em 1842. (DANTAS, 2008). 



 

 

76 

como as sofridas por esses, deveriam ocorrer em lugar público, comumente nos 

pelourinhos, símbolo da administração e da justiça civil.  

O pelourinho era constituído por um globo terrestre com as insígnias das 

armas reais de Portugal, colocado no topo da haste. Em sua parte superior se 

encontrava uma barra de ferro com ganchos na extremidade que servia para 

prender os malfeitores. (CASCUDO, 1984).  

No âmbito do reino português, o pelourinho era um símbolo do estatuto do 

município, de seu título de vila ou de cidade. Os pelourinhos mais “[...] trabalhados 

eram coroados por uma esfera armilar, geralmente em ferro. Este símbolo do 

reinado de Dom Manuel representava o mundo descoberto e evangelizado pelos 

portugueses [...]” e também o recinto de jurisdição, o mundus civitatis. O mundus 

significava o espaço ordenado em oposição a um espaço caótico que poderia, na 

América Portuguesa, ser associado ao sertão. E civitatis designava a cidade, não 

em sua materialidade (urbs), mas referindo-se ao conjunto de seus habitantes, 

regidos por leis e por uma entidade administrativa. (FONSECA, 2001, p. 30). 

A Casa de Câmara e Cadeia do Príncipe – a citada nos processos-crime 

em análise – era uma construção do início do século XIX e a referência à colocação 

do pelourinho encontra-se na ata de instalação da Povoação do Caicó, em 7 de julho 

de 1735. (MEDEIROS FILHO, 1984).  

No Príncipe, há indícios que o pelourinho não fora erguido nas 

proximidades da Casa de Câmara e Cadeia. O edifício da Câmara da Vila do 

Príncipe se encontra numa rua paralela a um dos lados da praça onde se localiza a 

igreja matriz, conforme podemos observar no mapa 03: 
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Mapa 03: Núcleo urbano do Príncipe, século XIX. 

 

Fonte: Teixeira (2009, p. 528). 

 

Conforme Teixeira (2009, p. 237), “A localização da casa de câmara 

nessa rua é, de certo modo surpreendente, uma vez que, devido a sua importância, 

ela se localizava geralmente em uma praça, e não numa rua secundária.” Dessa 

maneira, é difícil conceber a fixação do pelourinho em frente da casa de Vila do 

Príncipe, tendo em vista, a rua ser bastante estreita.  

Certo é que penas como as sofridas por Camilo e Cardolina ocorriam em 

lugares públicos e instruíam a partir de um aprendizado político e civil que denotava 

uma sociabilidade de sentido mais amplo na medida em que exprimia formas mais 

gerais de relações sociais fazendo com que esses aprendizados adentrassem as 

casas de família, instigassem as conversas nos estabelecimentos públicos, 

extrapolando a esfera e as sociabilidades reservadas ao espaço judicial. 

Por isso, a casa de Câmara e Cadeia Pública era lugar de sociabilidade 

político-administrativa e jurídica. Lá se reuniam a edilidade e a comunidade em 

reuniões que objetivavam pensar e deliberar sobre a cidade e suas dependências, 

escrivães, promotores e juízes para interrogatórios, julgamentos e aplicação de 
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penas, o corpo policial para fazer e manter a ordem e, com isso, sociabilidades 

emergiam em atos e momentos diversos que permeavam esses encontros. 

Posturas e comportamentos, formas e estilos morais e sociais eram 

exigidos, produzindo uma forma própria para portar-se nas reuniões, nos 

julgamentos ou mesmo em uma simples visita à Casa de Câmara e Cadeia Pública. 

Pois, como lembrou Duby (1995, p. 1390) os comportamentos são em parte, 

inseridos nos ritos, “[...] que são efetivamente vividos enquanto ritos, e dos quais não 

se deve crer que sejam expressão de crenças ou idéias. Esses comportamentos, por 

outro lado, só se encontram perfeitamente submetidos às regras da moral.” 

*** 

As igrejas e outros espaços de culto e celebrações eram igualmente (se 

não principalmente) voltados ao convívio social, onde religiosidade e sociabilidade 

se (con)fundiam e se interpenetravam. (BOCHI, 2006). Com isso, as sociabilidades 

apresentam-se como manifestação do social que formava e ditava habitus à vida, 

sobretudo, no caso dos habitantes do Príncipe com suas atitudes e relações 

públicas. 

Missas, novenas, ofícios solenes, sepultamentos, visita de covas, as 

palavras ouvidas nos sermões, as reuniões e eleições das irmandades, as visitas 

pastorais eram ritos e celebrações que faziam da Igreja e de seus representantes 

dispositivos de poder e de sociabilidades. 

A exemplo, observamos pelos testamentos escriturados por tabeliães, 

escrivães ou mesmo por familiares, pelos ritos e registros de solenidades de 

irmandades religiosas, pelos registros do Livro de Tombo algumas das 

sociabilidades religiosas presentes no Príncipe, século XIX, pois, 

 

Católico que honrasse o nome não se limitava a cumprir a obrigação 
pascal e os mandamentos da Santa Madre Igreja: convinha alimentar 
sua vida espiritual privada e comunitária. [...] participar das 
cerimônias e devoções públicas, umas dentro, outras fora dos 
templos, tais como celebrações da Semana Santa, as freqüentes 
procissões, bênçãos do Santíssimo, trezenas, novenas e tríduos 
dedicados aos múltiplos oragos de sua freguesia [...]. (MOTT, 1997, 
p. 159-160). 

 

Um sintoma da propagação dessa postulação encontrava-se no modus 

vivendi, no que se refere às práticas de sociabilidades do Príncipe seja nos templos 
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ou fora deles. No Príncipe, a Matriz de Santa Ana se constituía como Casa de Deus 

que compreendia “[...] tudo que lhes diz respeito, tanto o seu patrimônio como a sua 

fabrica, tudo pertence ao juiz eclesiástico, não só por Direito Canônico, mas também 

por Direito Régio.” (FREGUESIA..., 1748-1906, f. 20 v). Mas, também se podia 

compreender como “[...] um certo número de Missas, legados pios, aniversários, 

Cura de enfermos [...].” (FREGUESIA..., 1748-1906, f. 21). 

Esses dois entendimentos orientavam atuações às sociabilidades 

religiosas de usos e costumes referentes do patrimônio eclesial da Freguesia como 

“[...] dos salários de enterros, ofícios de duzentos, licenças de Batismo e de 

casamento, Missas, Festas, Conhecenças, e tudo o mais que pertencer aos Direitos 

Paroquiais” (FREGUESIA..., 1748-1906, f. 15) e usos e costumes dos seus 

fregueses que se expressavam em um conjunto de saberes e orientações pastorais 

que ditava como e que santos deveriam ser celebrados e isso expressaria como os 

fiéis deveriam se sociabilizar em tempos festivos, sempre de acordo com a honra e a 

glória as quais são devidas aos santos. De forma ampla, os fiéis deviam  

 

[...] quer na devota assistência ao Santo Sacrifício da Missa e na 
santificação dos Domingos e Dias Festivos abstendo-se neles do 
trabalho e obras servis, proibidas sob pecado mortal em tais dias, 
quer na observância dos jejuns prescritos pela Igreja, debaixo da 
mesma pena. (FREGUESIA..., 1748-1906, f. 24 v). 

 

Considerando que novenas, missas e ofícios faziam parte das 

sociabilidades referentes às festividades dos santos padroeiros no Brasil império, no 

Príncipe não foi diferente e, o calendário religioso além das festividades à Gloriosa 

Senhora Santa Ana no mês de julho, ainda marcavam as festas às Almas no mês de 

novembro e a de Nossa Senhora do Rosário no mês de dezembro. Outras festas 

ainda foram noticiadas pelo O Povo, a saber: a festa de São Sebastião realizada no 

mês de janeiro e a festa de São José realizada no mês de março. 

Referente à Festa de São José realizada em março de 1889, O Povo 

noticiou que houve véspera (novena) e dia (missa e procissão) com solenidade. Já 

na Festa da Gloriosa Senhora Santa Ana desse mesmo ano houve “[...] novenas 

solenes com cantoria e exposição do Sacramento” e de véspera “[...] ao dia da festa 

tivemos, como de costume, missa solene da irmandade do Sacramento [...].” 
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(MEDEIROS FILHO, 1988, p. 115). Sobre a festa da padroeira do ano seguinte foi 

noticiado que: 

 

As novenas foram abrilhantadas com fogos de artifícios, salientando-
se a 7ª, 8º e 9º em que eles mais abundaram, queimando-se 12 a 14 
peças em cada uma. Houve missa solene nos dias 25, 26 e 27, com 
procissão à tarde do último dia. [...] Os festejos exteriores abundaram 
também. O comércio teve a sua semana de animação, e os pobres 
pais de família gemeram deveras nas unhas dos negociantes, para 
poderem dar conta das meninas trajadas no rigor. (FESTA DE 
SANTANA, 1988, p. 119). 

 

Assim foi noticiada a Festa de Santa Ana do ano de 1890 que iniciou em 

17 de julho com o hasteamento da bandeira. Esse levantamento da bandeira 

marcava o início do tempo festivo e era um dos ritos da solenidade de costume. 

Nessas, as celebrações de devoção eram congregadas nos ofícios e novenas, nas 

missas e sermões e nas procissões. 

Manoel Ferreira Nobre (1971, p. 76) participou da Festa de Santa Ana no 

ano de 1861, aproximadamente três décadas antes da notícia d’O Povo, e relatou 

que a mesma “[...] em magnificência e esplendor estêve na altura do objeto a que 

era destinada. Além da população da cidade e das freguesias vizinhas, a ela 

concorrem muitos negociantes e famílias da província da Paraíba do Norte.”  

As Festas das Almas e do Rosário se destacavam pelas sociabilidades 

concernentes às irmandades religiosas. A Irmandade das Almas foi fundada em 

1791 e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário em 1775. Sendo presente ainda 

na Ribeira do Seridó a Irmandade de Santa Ana, de 1754, a do Santíssimo 

Sacramento de 1756. (MEDEIROS FILHO, 1983). 

Os compromissos das irmandades das Almas, do Santíssimo 

Sacramento, de Santa Ana foram aprovados pela Assembleia Legislativa Provincial 

do Rio Grande do Norte em outubro de 1836. Nesses compromissos se ditava o 

perfil dos irmãos, as contribuições anuais de cada membro, os cargos da mesa e os 

procedimentos para sua eleição, os livros que cada irmandade teria e quais suas 

finalidades, os paramentos e utensílios possuídos, as obrigações da irmandade para 

com seus irmãos vivos e mortos, as festividades e sua organização.   
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Conforme seu compromisso e com as exéquias solenes a Irmandade das 

Almas anualmente comemorava as festividades às almas, para as quais concorriam 

os irmãos, os fiéis e sacerdotes das proximidades do Príncipe. À véspera da festa 

das Almas era realizada a eleição da mesa que deveria conter dois juízes, dois 

escrivães, um tesoureiro, doze irmãos de mesa e no mínimo seis procuradores. 

Quanto à festa, o compromisso expressa que: 

 

Dos rendimentos dos annaes e mordomagens, e de quaes que 
outros bens da irmandade, havendo-os, se fará anualmente a festa 
no dia trez de novembro, ou ainda mesmo antes, ou depois desse 
dia, havendo urgente necessidade, com tanto que seja sempre em 
dia semiduple, a festa constará de hum officio solene à canto-chão 
com os Padres que commodamente poderem assistir, e o Reverendo 
Pároco, o qual cantará a Missa e todos os mais em dito dia dirão 
Missa pelas Almas dos Irmãos fallecidos da Irmandade [...]. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1836b, f. 2 v).  

  

No final da década de 1880, O Povo noticiou as celebrações da Festa das 

Almas ocorridas a 6 de novembro de 1889. Lembrou que:  

 

Rica como ela é, torna-se indispensável deixar a rotina e procurar 
melhorar o seu material, de conformidade com o tempo e o templo. 
Sua mesa deve habilitar o zeloso tesoureiro ten.-cel. Francisco 
Antônio de Medeiros a reformar todas as alfaias e paramentos, que 
os atuais já estão muito antigos e estragados, e a comprar cortinados 
para as portas e tribunas, apropriados às festas solenes da 
irmandade. (FESTA DAS ALMAS, 1988, p. 117).  

 

Referenciada como uma irmandade rica, mas com alfaias e paramentos 

em desacordo com o tempo e o templo à época, a Irmandade das Almas possuía 

instrumentos de controle à arrecadação como os livros segundo, terceiro e quarto, 

do total de sete livros de registro da supracitada irmandade. O livro segundo era 

destinado ao lançamento das receitas e despesas ao final de cada mandato do 

tesoureiro. Já o livro terceiro “[...] repartido por abecedário, e nelle se lançarão os 

nomes de todos os Irmãos entrados, e se abonarão a cada hum os doze vinténs que 

são abrigados a pagar por cada hum Irmão falecido [...].” O livro quarto era 

destinado ao registro e abonação do pagamento das annaes de cada irmão. (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1836b, f. 2).  
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Na irmandade havia um conjunto de dispositivos para o registro e o 

controle financeiro, mas voltemos as alfaias e paramentos. O que possuía a referida 

irmandade? Em seu compromisso a Irmandade das Almas registra possuir 

 

[...] hua tumba com sua coberta roxa, ou preta [...], e haverá também 
cruz com manga, preta, ou roxa, dous cercais, toxas, apas, e todos 
os mais paramentos, e utencilios, que necessários forem para o 
mesmo acompanhamento, e para os mais actos da festividade, e 
processoens. (RIO GRANDE DO NORTE, 1836b, f. 3).    

 

Certamente as alfaias e paramentos referenciados pelo O Povo estão 

compreendidas nesse mapeamento presente no compromisso de 1836. Os indícios 

nos levam a ressaltar que, essa era uma das irmandades com maior número de 

membros e que, pelos dispositivos e mecanismos de arrecadação deveria reter 

anualmente um montante considerável em dinheiro. 

Os festejos da irmandade do Rosário também foram noticiados pelo O 

Povo que ressaltava os elementos festivos da alvorada, novenas, missas e 

procissão, bem como os tambores dos negros do rosário e a coroação do rei e da 

rainha ao final da festa. (FESTA DO ROSÁRIO, 1988, p. 120).  

Os reis e rainhas dos Congos, os juízes, escrivães, procuradores e 

tesoureiros que compuseram a mesa da irmandade desde a aprovação de seu 

compromisso tiveram como assertiva a comemoração acima citadas. A Festa de 

Nossa Senhora do Rosário deveria ser realizada “[...] em uma das oitavas do Natal 

ou outro dia santo [...].” (FREGUESIA..., 1775). 

Essa irmandade, segundo Medeiros Filho (2002), iniciou seu 

funcionamento a 27 de dezembro de 1773. Foi instalada na Matriz de Santa Ana e 

destinava-se a congregar homens e mulheres pretos, forros ou cativos. Teve seu 

compromisso aprovado em 1775 pelo qual a qualificava como de jurisdição leiga. 

(DANTAS, 2008). Seu compromisso por estabelecer ações para os membros da 

irmandade apresenta-nos indícios de como os irmãos se sociabilizavam. Vejamos 

esse trecho:  

 

Serão os irmãos dessa Irmandade obrigados a ter na Igreja Matriz 
um altar para colocarem a imagem de Nª Sª do Rosário e bem 
paramentado para nele rezarem o terço todos os domingos e dias 
santos e nos domingos dos meses saírem com terço pelas ruas e a 
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fim mais terão sua cruz e guias e uma dúzia de opas além de outras 
mais que devem ter para os atos festivos da mesma Sª, como 
também os mais paramentos devidos e conducentes para o devido 
que for necessário. (FREGUESIA..., 1775). 

   

O terço rezado aos domingos ou dias santos se constituía como 

sociabilidade aos membros da Irmandade do Rosário que também sociabilizavam-se 

em procissões que percorriam as ruas do povoado, à época, e, posteriormente 

cidade. Essas práticas sociais de conviviabilidade dos irmãos do Rosário teriam 

continuado ao longo do século XIX?  Ao certo, é que os homens e mulheres pretos 

da irmandade passaram a congregar-se não só no altar a Nossa Senhora do 

Rosário na Matriz de Santa Ana, pois esses tiveram uma igreja edificada, nas 

imediações da Matriz, cujo orago era a Senhora do Rosário – data provável 1864, 

consta no frontispício. 

A Irmandade do Santíssimo Sacramento que também teve seus 

compromissos aprovados em outubro de 1836, a exemplo das Irmandades das 

Almas e de Santa Ana, tinha suas armas e insígnias lembradas nas celebrações e 

festividades na Semana Santa e na véspera da festa da padroeira, Senhora Santa 

Ana. Conforme seu compromisso, a eleição da mesa diretora deveria ocorrer nos 

sábados santos e,  

 

O Thesoureiro e Procurador, serão pessoas chãs e abonadas, eleito 
d’entre os Irmãos e a pluralidade relativa dos votos dos irmãos 
presentes, podendo ser reeleito [...]. Para a eleição do Juis, e 
Escrivão se recolherão em huma a huma os nomes dos doze Juises, 
e dos doze Escrivâes, e à sorte se tirarão, os que devem servir em 
Mesa no futuro anno os quaes só entrarão outra vez na Mesa para o 
sorteio, depois de terem servido todos o outros [...]. (RIO GRANDE 
DO NORTE, 1836c, f. 4 v).   

 

Solenidades como a eleição para os membros de sua mesa diretora da 

exprimiam essa íntima associação do religioso com o social. Em 14 de dezembro de 

1871, a Assembleia Legislativa Provincial, pela lei n. 645 estabeleceu que: 

 

Art. 1. A reunião da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 
Freguesia do Seridó, para a eleição da nova mesa regedora terá 
logar d’ora em diante na véspera da Festa do Orago [...]. 

Art. 2. É de exclusiva competência do Reverendo Parocho da 
Freguesia, Ou de Sacerdote de sua comissão, a Presidencia da 
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eleição referida no artigo 4º, assim também a da posse da nova 
mesa. 

Art. 3. A mesa da Irmandade poderá funceonar sempre que 
estiverem presentes o Reverendo Parocho da Freguezia, como 
Presidente, no impedimento do Juiz Presidente, o Thesoureiro, e 7 
irmãos, quando menos, mordomos, ou simples, e 1 destes, à convite 
do Presidente, servirá de Escrivão no impedimento do actual. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1872b, p. 21-22). 

 

A disposição da mesa e os procedimentos para as eleições estavam 

escriturados pela Assembleia Legislativa Provincial, mas também grafado nos 

registros do Livro da Irmandade do Santíssimo Sacramento, com termo de abertura 

de 11 de abril de 1838. Lembremos ainda que essa lei constitui-se uma revisão das 

deliberações inscritas no compromisso de 1836. Ainda em virtude dessas novas 

disposições, as funções e o tempo referente ao cargo do tesoureiro foram 

ampliadas. 

Como as demais irmandades instituídas e vigentes no Príncipe no século 

XIX, a Irmandade do Santíssimo Sacramento registrava em livros próprios “[...] 

entradas dos Irmãos, com declaração do dia, mês e ano de suas entradas, e [...] 

lançamento da receita e despeza que fizer cada hum Thesoureiro no seo anno [...].”  

(RIO GRANDE DO NORTE, 1836c, f. 5 v).  

As funções dos irmãos eram registradas ora como juízes, ora como 

escrivães. Reverendos e membros da Guarda Nacional, à época, chegaram a 

ocupar tais cargos, a exemplo dos reverendos Manoel Teixeira da Fonseca e 

Manoel José Fernandes e do capitão da Guarda Nacional Manoel de Medeiros Roxa 

que foram juízes.  

 Nas irmandades congregavam muitos dos homens de destaque social e 

econômico do Príncipe e com suas reuniões, eleições e festas produziam 

sociabilidades de um sentido mais restrito, pois tinham uma prática organizada que 

formava e inculcava uma doutrina cristã, muitas vezes retomada ou referendada em 

momentos distintos das vidas dos moradores do Príncipe.  

 Manoel José Fernandes, membro da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, por exemplo, era Visitador e Delegado do Crisma do Rio Grande do 

Norte e da Paraíba e, a partir de 1849, Cônego Honorário da Capela Imperial. 

Dantas (2008) o aponta como um dos pioneiros no progresso material da cidade, 

pois, construiu casas mais elegantes e fomentou a construção de outras. Enquanto 
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visitador, Manoel tinha direito a brasão e armas, os quais mandou abrir na fachada 

de sua residência no Príncipe – residência que hoje corresponde a parte do prédio 

do Educandário Santa Teresinha. 

Irmãos como Manoel José Fernandes participavam das eleições que, em 

sua maioria, antecediam a festa do orago de cada irmandade, a solenidade festiva 

que contava com ofício solene, missa cantada com evangelhos e epístola, bem 

como cantadores de estante e turíbulo demarcavam como os homens e mulheres 

em suas devotas irmandades se congregavam e associavam o social e o religioso 

não só em tempo festivo, mas nas ações cotidianas que envolviam o fazer parte de 

uma irmandade como o participar de missas e terços, de sepultamento dos irmãos 

falecidos e demais sufrágios que as irmandades deflagrassem para excitar a 

devoção e o zelo dos irmãos. 

Muitos dos membros das irmandades, quando da escritura de seus 

testamentos, retomavam esses lugares de irmãos e essa fé a ela associados. Assim, 

o fez Cosme Pereira da Costa era Capitão da Guarda Nacional, natural da Freguesia 

de Mamanguape, Paraíba, e morador da Fazenda Umari na Vila do Príncipe.  

Em seu testamento Cosme declarou ser irmão das Almas, do Santíssimo 

Sacramento e de Santa Ana. Na Irmandade do Santíssimo Sacramente ocupou o 

cargo de Juiz de 1827 até sua morte, em 20 de dezembro de 1865. 

(TESTAMENTO..., 1983). 

 Gil Braz de Figueirêdo, como Cosme Pereira da Costa, também se 

declarou irmão das irmandades da Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do 

Seridó. Ele era presbítero Secular do hábito de São Pedro e deixou expresso em 

seu testamento que com sua morte seus testamenteiros paguem o que por ventura 

esteja devendo as suas irmandades. (TRANSLADO..., 2007).     

 Declarar-se irmão das irmandades era uma distinção social e também 

religiosa que à hora da morte era lembrada nos testamentos, como vimos a partir 

dos exemplos de Cosme Pereira da Costa e Gil Braz de Figueirêdo. A vinculação 

com os princípios cristãos também eram ressaltados nas disposições testamentais 

quando da apresentação de si e dos pedidos aos testamenteiros. 

 Luiz de Fontes Rangel, casado, natural e morador da Vila do Príncipe, 

escreve seu testamento em 1830 dizendo temer a morte e desejar que sua alma 

seja salva. A escrita do testamento é, então, um dos momentos das sociabilidades 
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que Luiz de Fontes Rangel articula à sua morte. Ele, com esse ato de testar, 

encomenda sua alma à Santíssima Trindade, roga ao Senhor Jesus Cristo que 

perdoe suas culpas e crimes e mais, roga à Mãe de Deus, à Gloriosíssima Senhora 

Santa Ana, ao Anjo da Guarda, ao santo do Seu nome e a todos os santos da Corte 

do céu para que na hora de sua morte “[...] morra justificado, em graça de deus, e na 

Santa Fé Católica [...].” Fé que professou seguir. (RANGEL, 1830).  

 Após encomendar sua alma, Luiz de Fontes Rangel dispôs sobre 

cuidados para com seu corpo após a morte e seu funeral.  Ele declarando-se como 

homem “[...] católico de Religião e Profissão [...]”, assim se expressou: 

 

Meu corpo será sepultado na minha Matriz, donde sou Paroquiano, 
acompanhado, e encomendado pelo meu Reverendo Pároco, e 
Sacerdotes, que na ocasião se acharem, envolto em hábito que for 
possível, e se dirão as Missas, que puderem ser de corpo presente 
até o sétimo dia do meu enterro com a esmola cada uma de seis 
centos, e, quarenta reis. Mando que se digam mais por minha Alma 
duas capelas de Missas, com a esmola de trezentos e vinte reis cada 
Missa. Mais com a mesma esmola duas capelas por todos aqueles 
vivos, e defuntos, com quem tive negócios, e tratos. (RANGEL, 
1830). 

 

Como paroquiano da Matriz de Santa Ana na Vila do Príncipe, Luiz de 

Fontes Rangel desejou que seu corpo fosse sepultado em sua Matriz. Assim o foi 

após sua morte, em março de 1832. Seu testamenteiro geriu e atentou aos desejos 

do testador, como podemos perceber as contas do seu funeral (RANGEL, 1830):  

 

Fábrica a Matriz.................................................................................... 4$000 

Ao Reverendo Pároco missa de corpo presente ................................. $640 

Acompanhamento, encomendação e vela .......................................... 3$280 

[...] dos Asperges ................................................................................. 1$000 

Ao Pároco Coadjutor ........................................................................... 1$640 

Ao Padre Manoel Teixeira da Fonseca................................................ 1$640 

Ao Sacristão ........................................................................................ 2$160 

Ao mesmo pelos Sinais ....................................................................... $960 

Velas do corpo ..................................................................................... 1$600 

Ao reverendo Padre Francisco Gonçalves .......................................... $640 

Ofício Paroquial que se fez ................................................................. 10$000 

                                                                                                    Soma 27$560 
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Missa de corpo presente, acompanhamento e encomendação do corpo, 

sinais e ofícios solenes fizeram parte do funeral de Luiz de Fontes Rangel, cujas 

contas foram apresentadas pelo padre Francisco de Brito Guerra em 12 de março de 

1832. De conformidade com o auto de contas do testamento de Luiz de Fontes 

Rangel ainda constatamos que entre a missa de corpo presente e a missa de sétimo 

dia de sua morte os padres Manoel José Fernandes, Francisco Gonçalves de Mello 

e Manoel Teixeira da Fonseca rezaram 

 

[...] cada um seis missas com a esmola de seiscentos e quarenta réis 
cada uma pela alma do Capitão Luiz de Fontes Rangel, as quais 
foram ditas segundo suas disposições testamentárias, dentro dos 
sete dias do seu enterro, encomendadas e satisfeitas pelo seu 
testamenteiro o Senhor Antonio Ferreira de Fontes. (RANGEL, 
1830).   

 

Dessa forma, as sociabilidades religiosas ocorriam com as preces, as 

novenas e missas, as procissões e reuniões das irmandades que glorificavam os 

santos ao mesmo tempo em que preservavam ritos e simbologias religiosas. Essa 

glorificação dava-se pela invocação aos santos protetores e a veneração das 

sagradas imagens.  

Em fevereiro de 1858 no Príncipe, a morte do padre Manoel José 

Fernandes, citado anteriormente como membro da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, também propiciou sociabilidades como as relatadas por ocasião da 

morte de Luiz de Fontes Rangel.  

Dantas (2008) apresentou uma certidão anexa ao inventário de Manoel 

José Fernandes, a qual menciona as solenidades concernentes ao enterro, a visita 

solene ao sétimo dia à sepultura, as exéquias solenes ao trigésimo dia, os ofícios 

paroquiais e as missas rezadas pela alma do referido Manoel. 

Posturas como essas foram confirmadas pelo Concílio de Trento, ao 

reconhecer “[...] que os santos que reinam juntamente com Cristo, rogam a Deus 

pelas pessoas, e que é útil e bom invocá-los humildemente, e recorrer às suas 

orações, intercessão e auxílio para alcançar de Deus os benefícios por Jesus Cristo 

seu Filho e nosso Senhor, [...].” (CONCÍLIO ECUMÊNICO DE TRENTO, 1563, p. 2). 
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Nesse contexto, as sociabilidades religiosas, assim como as político-

administrativas e jurídicas, ditam formas de portar-se e com isso gestavam habitus 

específicos para assistir missas e novenas, sepultamentos e reuniões de 

irmandades ou mesmo posturas privadas, pois os “[...] preceitos eclesiásticos [...] 

tinham desde cedo implicações, talvez sutis mas seguramente concretas, sobre o 

ordenamento citadino.” (MARX, 1999, p. 14). 

*** 

A municipalidade projetava e regia posturas e códigos à cidade e, por 

extensão, aos seus habitantes e visitantes. Com isso, instâncias públicas e privadas 

tinham suas sociabilidades, também, sujeitas às concessões e deliberações da 

edilidade que passavam a regular um estilo de vida à urbanidade e à civilidade. 

As sociabilidades no Príncipe então estavam sujeitas à busca de uma 

urbanidade, de uma civilidade que se construía no público e no privado, pois a 

cidade apresentava-se como um palimpsesto que era escrito e reescrito pelos 

passos dos habitantes da urbe. (CERTEAU, 1994). 

Nas últimas décadas do século XIX, o Príncipe contava com inúmeros 

estabelecimentos comerciais, muitos localizados à Praça do Mercado, como o Bazar 

Artístico, a Loja do Braz, a Estrela do Seridó, a Meira & Araújo, O Barateiro, a 

Alfaiataria Republicana, a Tipografia de J. Renaud, dentre outros. 

Outros estabelecimentos podiam ser localizados em logradouros como a 

Rua Marques de Herval que abrigava “[...] oficinas de Alfaiate, Seleiro e sapateiro 

[...]” que ofereciam “Perfeição, prontidão e barateza.” (CORDEIRO..., 1891, p. 98). 

Em estabelecimentos comerciais como esses, se encontravam os mais distintos 

gêneros, muitos desses anunciados pelo Jornal O Povo em propagandas como a da 

Loja do Braz, de 9 de março de 1889, que enunciava: “[...] completo sortimento, 

moderno, e de gosto, como seja de FAZENDAS, MIUDEZAS, PERFUMARIAS, 

MOLHADOS, FERRAGEM, E OUTROS ARTIGOS, que vende por preços 

BARATOS. Garantindo a boa qualidade, sinceridade e presteza no serviço do 

balcão.” (LOJA..., 1988, p. 88). 

Produtos ou serviços anunciados por propagandas no Jornal O Povo nos 

apresenta indícios do modus vivendi e suas sociabilidades no Príncipe de fins de 

século. Podemos perceber que gêneros estavam disponíveis no mercado, a 
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procedência desses, pois muitos dos anunciantes publicizavam suas viagens para 

compras de mercadorias nas praças do Recife e do Natal.  

O Jornal O Povo ainda apresentava periodicamente uma lista de produtos 

presentes nas feiras do Príncipe com seus respectivos preços. Vejamos a lista de 

produtos e preços publicada em 9 de março de 1889. (COMÉRCIO, 1988, p. 87). 

 

Príncipe — Feira de 3 de março: 

Carne de sol............................. quilo........................ $800 

Toucinho................................... quilo........................ $640 

Açucar...................................... quilo........................ $400 

Café.......................................... quilo........................ 1$000 

Farinha..................................... 5 litros..................... $500 

Milho......................................... 5 litros..................... $500 

Feijão....................................... 5 litros..................... 1$000 

Sal............................................ 5 litros..................... $240 

Rapadura Cariri........................ Uma........................ $200 

Rapadura Brejo........................ Uma........................ $100 

 

Nessa lista, alguns gêneros alimentícios ganham destaque. Certamente, 

esses compunham os elementos principais da mesa daqueles que moravam no 

Príncipe, à época.  

Além dos gêneros alimentícios, serviços também eram anunciados. A 

exemplo, em 1º de julho de 1890, a Tipografia de J. Renaud, que imprimia o Jornal 

O Povo, oferecia serviços de confecção de cartões de visitas e comerciais, 

circulares, cartas de convite e de participação, memorandos, bilhetes, recibos, 

anúncios, faturas, rótulos para cigarros, farmácias e garrafas, lembrando que “[...] 

Encarrega-se de assinaturas de jornais de moda, encomendas de livraria, etc.” 

(TIPOGRAFIA..., 1988, p. 92). 

Com serviços de impressões ou encomendas a Tipografia de J. Renaud, 

localizada em um sobrado à Praça do Mercado, número 15, incentivou a formação 

de uma sociedade leitora e proporcionou a constituição de redes de informação 

entre outras praças comerciais e o Príncipe. 

Serviços e produtos vendidos no Príncipe formam uma rede de indícios 

acerca do que se comercializava, quem comercializava e onde se encontravam 
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esses estabelecimentos comerciais, possibilitando perceber que no Príncipe se 

congregavam sociabilidades em função do comércio.  

Dentre as sociabilidades proporcionadas pelo comércio estavam as 

transações econômicas que envolviam o cultivo e o escoamento do algodão pela 

“Estrada do Seridó”, que ligava a cidade de Macaíba ao sertão. Sociabilidades que 

ocorriam em espaços como o mercado público, nas casas dos produtores de 

algodão, nas casas comerciais e em estabelecimentos bancários que começavam a 

surgir nas últimas décadas do século XX. 

A cultura agrícola começa a sobressair, principalmente, na segunda 

metade do século XX tendo destaque uma variedade típica do Seridó, o algodão 

arbóreo conhecido como mocó.  Embora prioritariamente voltado para o mercado 

interno em favor das indústrias têxteis nacionais, o algodão norte-rio-grandense 

também encontrava colocação no mercado estrangeiro. (MACÊDO, 2002). 

Outras sociabilidades se polarizavam em torno de eventos e 

acontecimentos sociais como as Festa de Santa Ana, Festa da Irmandade das 

Almas, Festa do Rosário, saraus, soirées e reuniões de associações como o Clube 

Recreativo Terpsícore e o Club 20 de Janeiro, dentre outros anunciados e 

divulgados pelo Jornal O Povo. Esses eventos e acontecimentos denunciavam a 

vida associativa no Príncipe e com ela formas mais gerais e específicas de relações 

sociais. (AGULHON, 1984). 

O Clube Recreativo Terpsícore realizava mensalmente soirées que 

exprimiam formas específicas de convivência com pares. (AGULHON, 1984). 

Nesses eventos celebravam a musa da dança, Terpsícore, e em casa de 

particulares dançavam, recitavam poesias, liam livros, cantavam e tocavam.  

Com essas formas de expressão artística, o soirée ocorrido na noite de 23 

de junho de 1890, na residência do Dr. José de Sá “[...] reuniu em casa diversas 

famílias desta cidade, tendo proporcionado-lhe uma noite amena e de íntima 

familiaridade.” (SOIRÉE, 1988, p. 102).  

 Certamente, no sarau realizado na noite de 15 de outubro de 1890,  

noticiado a 19 de outubro pelo O Povo, na residência do professor Manuel Augusto, 

Terpsícore voltava a ser referenciada. O lente das aulas de latim e francês recebeu 

em sua residência diversas famílias “[...] que se divertiram até às 2 horas da manhã 

de 16 [de outubro de 1890].” (SARAU, 1988, p. 102). Existiria um motivo específico 
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para a realização do sarau? Porque o evento seria realizado na casa26 do professor 

Manuel Augusto?  

O sarau, pelas expressões artísticas, constituíam sociabilidades em que 

pela música, pela dança, pelas leituras e pelas conversas os frequentadores se 

afinavam, se congratulavam e se divertiam com aqueles que lá estavam. O sarau, 

do dia 15 de outubro de 1890, ocorrido na casa do professor Manuel Augusto, 

poderia ter representado uma comemoração específica pelo retorno do professor 

Manuel Augusto ao Príncipe, uma vez que esse em setembro de 1889 foi transferido 

para São José de Mipibu e, posteriormente, recebeu transferência para Ceará-Mirim.  

E mais, o 15 de outubro ainda teria expressado o encontro do mestre com 

seus antigos alunos, familiares e amigos, pois foi nessa data que o ano letivo de 

1890 da cadeira de latim e francês do Príncipe, chegava ao seu término. Assim, os 

indícios d’O Povo apontam como motivações para a realização do sarau na casa do 

professor Manoel Augusto o fato desse e sua família retornarem à cidade e, esse 

estar novamente assumindo a cadeira de latim e francês.  

Foi no ambiente de efervescência cultural de fins do século XIX, que por 

iniciativa de Olegário Gonçalves de Medeiros Vale, delegado Escolar, em 31 de 

março de 1884 foi criada a primeira biblioteca da cidade contando com “[...] um 

acervo inicial composto de 200 volumes, essa biblioteca recebeu a denominação de 

Club 20 de Janeiro e foi mantida pela Sociedade Literária Santa Cecília, extinta por 

volta de 1910.” (ARAÚJO; MEDEIROS, 2008, p. 188).  

Conforme Araújo e Medeiros (2008), Olegário Gonçalves de Medeiros 

Vale, atuou na política, no jornalismo e na advocacia. Exerceu vários cargos 

públicos, ora no Poder Executivo à frente da administração local, ora como 

Comandante Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e como Comandante 

do Corpo da Polícia Militar do Príncipe. Como jornalista, foi o idealizador do Boletim 

da Sociedade Libertadora para propagar as idéias abolicionistas no Príncipe e no 

Seridó e o principal redator do jornal O Povo, semanário de natureza liberal, que 

cedia espaço à propaganda republicana. 

O Club 20 de Janeiro era uma agremiação com fins educativos e 

instrutivos e, suas sociabilidades leitoras eram mediadas por formalidades 

                                                 
26

 A casa, para Le Goff (1998, p. 76), “[...] é o lugar onde se identifica uma família [...]”, no caso 
específico a do professor Manoel Augusto.   
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pedagógicas que favoreciam o encontro do leitor com o livro. O leitor, e participante 

do Club 20 de Janeiro estabelecia uma relação estreita com a palavra escrita, com 

uma leitura silenciosa em espaço público e com formalidades como empréstimos de 

livros, dentre outras. 

Ser leitor e frequentador da biblioteca Club 20 de Janeiro implicava na 

socialização pela leitura ou por uma dada formalidade pedagógica, que poderia 

envolver o empréstimo e a devolução de livros pertencentes ao acervo da biblioteca. 

Acerca da relação de empréstimo de livros, O Povo noticiou: 

 

Convida-se a todas as pessoas, que têm obras da Biblioteca, para 
virem no prazo de quinze dias recolhê-las, sob pena de serem 
consideradas – filantes – e, debaixo desse título verem seus nomes 
estampados na imprensa. Príncipe, 30 de março de 1889. 
(BIBLIOTECA..., 1988, p. 127).  

 

O empréstimo e a devolução deveriam ser práticas recorrentes, sob pena 

de os nomes daqueles que tinham livros a devolver terem seus nomes estampados 

nas páginas d’O Povo. 

Sendo assim, as sociabilidades e a prática associativa dos indivíduos no 

Príncipe se expressavam em saraus, soirées, em reuniões associativas como as do 

Club 20 de Janeiro, as quais se produziam pelo convívio e pelas vivências dos 

habitantes da urbe, formas de aprendizagens sociais e culturais decorrentes de 

práticas como o canto, a música e a leitura. Enfim, das reações sociais e suas 

interdependências e tensões inerentes ao poder. 

*** 

Pensar a sociedade e as relações dos habitantes com a cidade nas 

formas de sua inserção política, econômica e cultural implica na compreensão de 

que a relação dos homens com o meio físico-social altera a sociabilidade urbana. E 

mais, as sociabilidades têm uma função formativa, sendo ela instituidora de 

educabilidades. 

As educabilidades, práticas sociais e valores à vida material e às 

elaborações simbólicas serão discutidas no capítulo seguinte pela relação entre os 

espaços e as sociabilidades, pois essa relação nos remete às sensibilidades e suas 
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formas do ser no mundo e de estar no mundo que vão da percepção individual à 

sensibilidade partilhada. 
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Pela cidade, 
educabilidades 
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Nos espaços, as sociabilidades. E nas sociabilidades? Nessas 

localizamos e focalizamos educabilidades pelas quais “[...] as práticas sociais e os 

valores, a vida material e as elaborações simbólicas, as instituições e o cotidiano 

tendem a se pôr indissociados numa mesma instância.” (SILVEIRA, 2001, p. 985). 

As educabilidades remetem aos atos do aprender e podem perpassar 

práticas sociais em casa e em família, na rua, nos prédios e cerimônias públicas. No 

Príncipe as educabilidades no século XIX inculcavam formas de comportar-se, 

sentir, de ver e estar em sociabilidade, pois a educação se faz nas relações sociais. 

Nessa perspectiva, esse capítulo objetiva, pela relação entre os espaços 

e as sociabilidades, mirar um conjunto de educabilidades constituídas por práticas 

sociais e valores à vida material e às elaborações simbólicas. Para tanto, ganha 

destaque a pedagogia urbana e as nuances associadas à municipalidade e os 

processos formativos vinculados as práticas sociais. 

Assim, focalizamos as aprendizagens, as formas de ser e fazer presentes 

decorrentes das práticas sociais, sejam no espaço público ou privado, nas 

sociabilidades político-administrativas, religiosas ou socioculturais pois essas têm 

orientações pedagógicas distintas e têm uma dada hermenêutica porque são 

veículos de enunciados pedagógicos. 

 As sociabilidades e suas especificidades espaço-temporais incutiam 

aprendizagens de um modus vivendi no Príncipe. Pois, fosse nas reuniões dos 

vereadores e suas deliberações urbanas, nas sessões dos júris, nas novenas, 

missas e sepultamentos, ou mesmo em conviviabilidades nas festas e feiras a 

sociabilidade como o “[...] prazer de estar com o outro, que estabelece em definitivo 

a diferença urbana, a urbanidade [...]”, se apresentava como indispensável às 

aprendizagens. (LE GOFF, 1998, p. 124).  

 A cidade e a educabilidade constituem um elo às sociabilidades urbanas, 

pois a educação, a cultura, os bons costumes e a elegância denotam e 

circunscrevem a urbanidade, que remete à própria origem do termo urbs que vem do 

latim e significa polidez. (LE GOFF, 1998, p. 124). 

 Se a urbanidade está para a cidade como inerente e detentora de uma 

polidez, podemos considerar que a função da cidade é a troca, a informação e o 

poder. Sendo essa função a responsável pela relação do cidadão com seus 

organismos e instâncias político-administrativas, religiosas e socioculturais, e mais 
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“[...] a cidade concentra também os prazeres, os da festa, os dos diálogos na rua, 

nas tabernas, nas escolas, nas igrejas e mesmo nos cemitérios.” (LE GOFF, 1998, p. 

25).  

 Os cidadãos na cidade têm uma pedagogia, a qual está para as 

educabilidades como princípio. Essa pedagogia se pauta no entendimento de que os 

comportamentos na urbanidade são distintos, sendo prezados aqueles socialmente 

aceitáveis. 

 Sendo assim, dentre as relações possíveis à cidade e à educação, de 

conformidade do Trillla (1999), apresentamos: o aprender na cidade e o aprender da 

cidade. Essas dimensões apontam para a cidade contendo a educação e para a 

cidade como agente da educação.  

Na primeira assertiva o meio urbano é tomado como contexto de 

acontecimentos educativos, uma vez que contém instituições, equipamentos 

urbanos e é espaço de vivências diversas. Já na segunda assertiva o meio urbano é 

tomado ou considerado como agente informal de educação e a rua é o cerne desse 

contexto, por ser ela um espaço emblemático de relações sociais.  

*** 

No Príncipe eventos como as reuniões da edilidade ou as sessões do júri 

e as aplicações de suas sentenças produziam aprendizagens quanto à pedagogia 

urbana, às leis e às normas desejadas aos habitantes da urbe. O conjunto de 

aprendizagens daí decorrentes pode ser congregado nas educabilidades político-

administrativas que orientavam pela inculcação da norma, dos desejos ao estilo de 

vida urbano e dos saberes jurídicos. 

Com isso, as educabilidades que perpassavam o modus vivendi dos 

habitantes do Príncipe no século XIX se configuravam como “[...] padrão de hábitos 

e comportamento a que a sociedade de uma dada época procurou acostumar o 

indivíduo.” (ELIAS, 1994, p. 95).  

A busca por esse padrão constituía educabilidades a partir dos desejos e 

práticas de civilidade assentadas numa disciplina que objetivava gerir a população. 

“E gerir a população não queria dizer simplesmente gerir a massa coletiva dos 

fenômenos ou geri-los somente ao nível de seus resultados globais. Gerir a 

população significa geri-la em profundidade, minuciosamente, no detalhe.” 

(FOUCAULT, 1981, p. 171). 
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Nesses termos, as educabilidades político-administrativas no Príncipe ao 

longo do século XIX eram cortadas pelo poder que, pelo nexo soberania-disciplina-

gestão governamental exprimiam uma prática ordenadora e instituidora que tinham 

“[...] na população seu alvo principal e nos dispositivos de segurança seus 

mecanismos essenciais.” (FOUCAULT, 1981, p. 171).  

Essas educabilidades assentadas na disciplina passavam pelas 

instruções da municipalidade que pelas posturas e mesmo códigos de posturas ou 

por leis municipais orientavam os habitantes quanto ao estilo de vida no Príncipe. 

Com isso veiculavam regras, códigos, proibições, modelos de comportamentos e de 

atitudes em que se buscava ordenar os espaços e os corpos. 

Esse estilo de vida era pensado pelas deliberações da municipalidade 

visando o aprender na cidade, pois a cidade como esse veículo de enunciado 

pedagógico operava tal qual um pedagogo que visava “[...] modificar os corpos e as 

subjetividades das demais pessoas, modelando-as, produzindo marcações, emitindo 

regras para estar no mundo, o que implica em propor um dado uso dos espaços.” 

(ALBUQUER JÚNIOR, [2007], p. 2).   

A exemplo, a Câmara Municipal através de posturas de 1835 orientava o 

comércio e práticas socioculturais como os espetáculos públicos. (VILLA DO 

PRÍNCIPE, 1835). Pelos mecanismos de licenças e multas instalava o controle do 

estilo de vida urbano, pois, as negociações de fazendas, bebidas ou miudezas 

deveriam atender as orientações de licenças e seus pagamentos mensais ou por 

feira. 

O não cumprimento dos pedidos de licenças e os pagamentos dos 

impostos acarretariam a cobrança de multas, punições com prisão e observância 

dos regulamentos policiais. O nexo entre uma licença ou a cobrança de uma multa 

se dava pelo cumprimento ou não do que estava estabelecido na postura municipal.  

A educabilidade político-administrativa que passava pela observância das 

posturas ou códigos de posturas se assentava em deliberações para uma cidade 

desejada e por isso as educabilidades daí decorrentes eram as da norma, da 

disciplina em que o poder ditava e envolvia as relações dos sujeitos com os espaços 

e com as práticas recorrentes no meio urbano. 

Por isso as educabilidades político-administrativas quando passavam 

pelas posturas ou códigos de posturas visavam a uma civilidade pela coerção, bem 
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como pela busca de um padrão de civilidade que poderia atentar para os habitus dos 

moradores como também para a disposição das casas e dos equipamentos 

públicos. 

Esse padrão de civilidade buscado recorrentemente nas deliberações da 

municipalidade gestavam educabilidades no âmbito estético. Nas posturas 

municipais de 1851 esse veio estético presente na educabilidade político 

administrativa fora expresso com rigor, pois determinava orientações e exigências 

para as construções e reformas das casas no Príncipe. (RIO GRANDE DO NORTE, 

1851a). 

A municipalidade chamava para si o cuidado e o zelo com a cidade, suas 

casas e ruas, uma vez que deliberou sobre a necessidade de reformas, de 

construção de calçadas e degraus. E, ainda, se colocou como gestora e vigilante 

das ações no espaço urbano. Assim, as educabilidades político-administrativas 

passavam também pelo aprendizado de um padrão estético ditado pela 

municipalidade às casas e ruas. Era um aprendizado pelo consentimento e poder da 

Câmara Municipal quanto ao urbano. 

A educabilidade político-administrativa também atentou à dimensão da 

moral com seus habitus e costumes no meio urbano. Com isso se buscava o padrão 

de civilidade para os habitantes da urbe. A busca por esse padrão como 

educabilidade pode ser percebido no conjunto de posturas e códigos de posturas do 

Príncipe no século XIX.  

Nas posturas de 1871 há determinação expressa de condenação aos 

habitus de jogar lixo em ruas ou becos, a conservação de entulhos que corroborem 

com o desaformoseamento da cidade ou mesmo as carreiras a cavalo no horário 

entre seis horas da tarde e seis horas da manhã. (CIDADE DO PRÍNCIPE, 1871). 

Com essas determinações os padrões de aformoseamento e práticas sociais eram 

incutidos àqueles que moravam no Príncipe. 

Ainda no que concerne às educabilidades pelo aprendizado dos padrões 

de aformoseamento e práticas sociais, lembramos que as posturas municipais de 

1872 ainda condenavam a prática de certos jogos e armas como a pistola e o 

bacamarte e também deliberam acerca do entrudo. (RIO GRANDE DO NORTE, 

1872a). 
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Com isso, fica expresso que as educabilidades político-administrativas 

aos moradores do Príncipe tinham nas posturas, anteriormente citadas, a 

preocupação em zelar por uma cidade limpa, formosa, na qual seus habitantes se 

colocassem distantes de práticas perniciosas à moral e ao bem estar da urbe. Mas, 

as educabilidades político-administrativas também se davam vinculadas a outros 

mecanismos que não as posturas e códigos de posturas. 

Pensar nas educabilidades no âmbito político-administrativo é também 

pensar como o aparato jurídico educava. Para tanto, os processos-crime já 

referendados nesse trabalho nos indicam como os habitantes da urbe conviviam 

com a justiça e seus códigos. 

A justiça e seu corpo legal expresso pelas ações de promotores, juízes e 

escrivães agia no emprego da lei e no julgamento de homens e mulheres 

pronunciados por subverterem uma norma jurídica. Essa ordem pública subvertida 

era a causa da abertura de inquéritos, de prisões, de exames de corpo de delito, de 

julgamentos e condenações. 

Dessa forma, a educabilidade político-administrativa expressa no campo 

jurídico prezava por aprendizagens concernentes a um padrão legal de 

comportamento que era pautado por um ideal de disciplina que objetivava gerir a 

população. (FOUCAULT, 1981).  

Nesse sentido, o ato de roubar, de atacar alguém com pauladas ou 

mesmo contrariar uma lei imposta era motivo para o aparelho jurídico indiciar e punir 

sujeitos. Foi nessas circunstâncias que o aparelho jurídico indiciou e puniu a escrava 

Joana por roubo à residência do italiano Domingos Stola. Joana foi processada e 

pronunciada, sendo julgada na sessão solene do Tribunal do Júri em nove de 

fevereiro de 1869. (RIO GRANDE DO NORTE, 1869). A sentença faz referência a 

artigos do Código Criminal e determina que a ré deveria ser condenada à execução 

pública nas grades da cadeia. 

Com júris como esse que condenou a escrava Joana o aparelho jurídico 

produzia educabilidades referentes às leis criminais e ao padrão jurídico de 

comportamento que deveria atender a uma norma imposta por regulamentos como o 

Código Criminal, a Constituição do Império e outros dispositivos legais. 

Assim, fosse pelas sessões do júri, pela assentada de testemunhas ou 

outros atos jurídicos como as sentenças e execuções, as educabilidades daí 
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provenientes direcionavam-se às observâncias e obediências legais, pois era um 

aprendizado que passava pelo entendimento da justiça como um poder regulador. 

 Os equipamentos reguladores jurídicos ou não estavam presentes na 

intercessão entre os moradores do Príncipe e seu modus vivendi. Podemos 

perceber essa intercessão no aumento da regulação dos bens e ações. A exemplo, 

a necessidade das autenticações e registros de transações de compra e venda de 

terras, escravos e outros bens nos livros de notas do Cartório Judiciário da Comarca 

do Príncipe ou mesmo indicações dessas ações no escritório da Coletoria Pública, 

ainda no século XIX. 

A Casa e Escritório da Coletoria, como um desses reguladores jurídicos,  

foi referenciado no processo-crime de 1875 instalado porventura da sedição contra 

os pesos e as medidas adotadas para o novo sistema métrico a ser utilizado no 

comércio, chegando a ser alvo do grupo de sediciosos que invadiram, rasgaram e 

queimaram papéis, leis e impostos. (RIO GRANDE DO NORTE, 1875).  

O movimento de protesto contra a obrigatoriedade do uso de novas 

unidades de pesos e medidas ficou conhecido como quebra-quilos. Esse movimento 

começou na Paraíba, em 1874, e se espalhou por províncias como Pernambuco, 

Alagoas e Rio Grande do Norte.  Os sediciosos invadiram os mercados, coletorias e 

as Câmaras Municipais, destruíram os novos padrões e queimaram os arquivos 

contábeis do governo. (MEDEIROS, 2003). 

Os chamados sediciosos que se rebelaram contra o sistema métrico de 

pesos e medidas que passava a ser utilizado no comércio do Príncipe, assim como 

em outras localidades, expressaram práticas puníveis pela lei, mas ao mesmo tempo 

indicam que lutavam contra imposições de novos padrões métricos.  

Os sediciosos demonstravam que tinham a consciência de como e quais 

mecanismos e equipamentos perpassavam aquele novo sistema, pois foram ao 

escritório da coletoria, ao cartório, à feira, ou seja, atacaram e atuaram em pontos 

nervais para as educabilidades e seus comportamentos padrões no que se refere às 

leis econômicas, no caso. 

Assim como os julgamentos, as sentenças e as manifestações sociais os 

eventos políticos e seus contextos orientavam e instruíam os habitantes do Príncipe. 
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Eventos como a abolição da escravatura,27 em 1888, ou mesmo a Proclamação da 

República, em 1889, no Brasil instauravam e exigiam aprendizados de novas 

posturas, novas formas de comportamento e compreensão de um estilo de vida com 

padrões específicos.   

 No Príncipe, como em todo o Brasil, o ato da Proclamação da República 

instaurou novas exigências político-administrativas, pois expressava a ascensão de 

um novo regime que trazia consigo inovações no arcabouço burocrático. Com isso 

as educabilidades políticas, antes assentadas num estilo de vida plasmado no 

império e seus equipamentos e meios de controle, passavam a exigir novas 

aprendizagens como o casamento civil. 

Mas, não só aprendizagens de cunho legal foram proporcionadas com a 

proclamação. A cidade e seus símbolos também mudavam mediante as novas 

exigências. O Príncipe, nome que cunhou a primeira mancha urbana da Ribeira do 

Seridó por todo o período imperial não era mais adequado em tempos de República. 

O nome da cidade havia de expressar, também, os novos tempos.  

Foi nesse contexto de novas aprendizagens políticas que a Cidade do 

Príncipe passou a chamar-se Seridó e, em um intervalo bastante curto, 

posteriormente foi alterado para Caicó. Fato noticiado pelo O Povo que se tratava de 

um jornal nascido e motivado por interesses explicitamente políticos. (MACÊDO, 

2005).  

Nesse mesmo jornal, na edição de 6 de abril de 1889, também foi 

publicado o Manifesto Republicano, redigido pelo acadêmico Janúncio da Nóbrega 

Filho, no qual denunciava a situação de atraso que vivia o sertão, cuja 

responsabilidade creditava diretamente ao regime monárquico. Para ele, era 

necessário o esforço comum de todos, para a salvação pública. Assim, conclamou 

em seu manifesto: 

 

É preciso que no mais obscuro ponto do Brasil, em que existir um 
grupo de patriotas que sonhem com a regeneração moral e política 

                                                 
27

 Na segunda metade do século XIX a transição do trabalho escravo para o trabalho livre 
representava uma exigência da expansão capitalista pela qual, pressões externas se aliavam às 
internas decorrentes do próprio desenvolvimento urbano, por exemplo. Nesse contexto, foram 
aprovadas uma série de leis como a Lei Eusébio de Queirós (1850), a Lei do Ventre Livre (1871) e 
a Lei Saraiva Cotegipe ou Lei dos Sexagenários (1885) que restringiam gradativamente a esfera 
de ação do escravismo. E, em 1889, foi assinada a Lei Áurea que tornou livre os escravos do 
Brasil. (COSTA, 1998). 
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da nossa pátria, que se levante bem alto em nome do direito, em 
nome da humanidade, em nome especialmente da América, o 
estandarte glorioso da República. (MANIFESTO...,1988, p. 24). 

 

Janúncio da Nóbrega Filho também convidou o povo seridoense para a 

organização e implantação do Centro Republicano Seridoense instalado “Aos 7 de 

abril de 1889, nesta cidade do Caicó (ou Príncipe), às 2 horas da tarde [...].” 

(PARTIDO..., 1988, p. 27). Nesse trecho do anúncio da instalação do Centro 

Republicano Seridoense ainda podemos perceber como o ideário republicano foi 

instaurando aprendizagens e desejos à cidade e seus moradores, pois ainda em 

1889, antes mesmo da alteração oficial do nome da cidade para Seridó e 

posteriormente para Caicó, que só ocorreria em 1890, O Povo já apresentava a 

futura nomenclatura para o nome da cidade. 

O Manifesto Republicano ao Povo Seridoense publicado n’O Povo foi 

também lido por ocasião da instalação do Club Republicano. Assim, a cidade e seus 

moradores vivenciaram a difusão de ideias republicanas com fervor antes do 15 de 

novembro de 1889 que foi noticiado n’O Povo como “O movimento ascendente 

republicano no país tocou ao seu desideratum. No dia 15 deste o Exº Sr. Marechal 

Deodoro da Fonseca à frente do Exército, da armada e do povo, proclamou, na 

Corte a República.” (O POVO, 1988a, p. 35). 

No dia seguinte a notícia, em 1º de dezembro de 1889, foi festejado com 

toda a pompa o advento da República no Paço da Câmara Municipal. Essa 

comemoração assim foi noticiada: 

 

O povo, sem distinção de classes, compareceu à uma hora da tarde 
no Paço da Câmara, a convite do meritíssimo Juiz de Direito, que em 
um brilhante discurso fez a apologia da República, explicando ao 
povo a vantagem da nova forma de governo. Em seguida orou o 
secretário do Centro Republicano Seridoense, o cidadão Basílio 
Gomes. (O POVO, 1988b, p. 35).     

 

Outros eventos com símbolos ligados à República também congregariam 

os moradores da cidade. Um desses foram os casamentos civis que, em princípio, 

proporcionavam ações cívicas de relevante destaque à sociedade. O Povo noticiou o 

primeiro casamento civil ocorrido a 11 de agosto de 1890 na cidade de Caicó, o 

velho Príncipe. A cerimônia foi assim descrita: 
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Ás 3 horas da tarde desceu da rua da Independência o 1º juiz de paz 
coronel Ezequiel de Araújo Fernandes, acompanhado de uma banda 
de música, dirigindo-se ao lugar designado [no salão da sociedade – 
Amor e União].  

Grande massa do povo [...] atraída pela novidade convergiu para o 
ponto, ficando o grande salão, a tribuna e o calçamento do edifício 
repletos. 

A [banda de] música postada no edifício, executou após a chegada 
dos noivos, o hino nacional, que foi por todos ouvido de pé. Em 
seguida feita a leitura recomendada pela lei, foi celebrado com todo o 
cerimonial o casamento. [,,,] Findas as cerimônias civis ao som da 
Marselhesa, dirigiram-se os nubentes à Matriz, onde o ver.mo Vigário  
os uniu pelo sacramento do matrimonio. (PRIMEIRO..., 1988, p. 104). 

 

  O Juiz como representante legal da nova ordem, a banda de música, o 

hino nacional e o vigário se articulam nas cerimônias de casamento civil e religioso. 

No entanto, em meio a essas cerimônias estava o princípio formativo da república 

com as aprendizagens civis aos cidadãos, pois, cerimônias como essa, passo a 

passo, deveriam tornar compreensível sua constituição e funcionalidade em um 

contexto específico. (ELIAS, 2001).  

O casamento civil era uma dessas aprendizagens que foi descrita ainda 

na mesma reportagem exprimindo que os seridoenses, e no caso os caicoenses “[...] 

apreciam os melhoramentos e as grandes reformas que em tampoucos meses de 

existência já nos deu o patriótico e popular governo republicano.” (PRIMEIRO..., 1988, 

p. 105).  

*** 

O aprendizado na cidade dava-se de forma ampla na instância religiosa. 

Nela aprendia-se a comportar-se em cerimônias, a conduta e a doutrina cristã. 

Possibilidades de interpretações para essas aprendizagens acham-se nos indícios 

das práticas sociais nas igrejas, nas festas religiosas, nas reuniões das irmandades, 

nas escritas de testamentos quando se expressavam devoção e fé.  

 Cada indício de como se sociabilizavam os moradores do Príncipe em 

instâncias religiosas possibilita inferir o que e como esses aprendiam a fé e as 

posturas aceitáveis à vida como cristão, que deveria ressaltar um comportamento 

compatível com essa postura nas mais distintas ocasiões. 
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 Os santos evangelhos eram lembrados e jurados nas cerimônias 

religiosas como missas, novenas e casamentos, mas também em cerimônias de 

conotação distinta como um júri e um interrogatório.  

 Professar a fé católica implicava cumprir e conhecer habitus próprios de 

uma religião que no Príncipe estava presente na memória e na história do lugar que, 

desde cedo viu sua trama histórica ser associada a Senhora Santa Ana, padroeira. 

Fosse associada ao Príncipe, ou de forma mais ampla à Freguesia e seus limites, a 

devoção a Santa Ana foi responsável por pedidos de pertencimento aos limites 

religiosos de sua freguesia.  

A exemplo, os moradores da fazenda Espírito Santo que pela provisão, de 

10 de julho de 1788, do Bispo Dom Diôgo de Jesus Jardim deveriam congregar na 

Freguesia de Nossa Senhora da Guia com sede em Patos requereram continuar a 

pertencer a Freguesia de Santa Ana “[...] da Vila Nova do Príncipe, d’onde sempre 

foram.” (FREGUESIA..., 1748-1906, f. 10). 

Santa Ana como padroeira era evocada por padres e vigários nos 

sermões e ofícios na Matriz. Era celebrada em julho como Padroeira do Príncipe e 

da Freguesia, era reverenciada na Irmandade por seus devotos e dessa forma 

podemos dizer que os moradores do príncipe aprendiam que Santa Ana era 

Senhora e Protetora do lugar e daqueles que lá habitavam. 

Ser freguês da Santa Ana era partilhar de usos e costumes próprios 

àquele espaço, o Príncipe e os limites da freguesia, isso no que concerne às 

práticas religiosas católicas, pois conhecer os usos e costumes da freguesia era 

uma forma de estabelecer a paz entre os párocos e os paroquianos.  

Esses usos e costumes versavam sobre os salários referentes aos 

enterros, ofícios, licenças de batismo e de casamento, festas e tudo mais que 

pertencesse aos direitos paroquiais. (FREGUESIA..., 1748-1906, f. 15). 

Com isso, párocos e fregueses sabiam o quanto equivalia em termos 

monetários cada ação. Pelos testamentos podemos inferir quais as esmolas de 

costumes para capelas de missas, ofícios, visita de covas e outras ações ou ritos. As 

contas do funeral de Luiz de Fontes Rangel, de março de 1832, traz valores 

referentes à missa de corpo presente, acompanhamento, encomendação e velas, 

sinais e ofício paroquial. Desses itens listados nas contas do funeral foi o ofício 

paroquial o mais oneroso, custou 10$00.  
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Esse item, ofício paroquial, também é comum a outras contas de funeral, 

como as de Joaquina Maria do Nascimento (1851) sepultada em agosto de 1851 e 

Dona Antônia Maria de Jesus (1854) sepultada em fevereiro de 1854. Considerando 

que o intervalo de uma para outra conta é próximo podemos perceber que, mesmo 

assim, existem diferenças nos valores, uma vez que nas contas do funeral de Dona 

Joaquina Maria do Nascimento o ofício paroquial correspondeu a 10$00 e no de 

Dona Antônia o ofício paroquial correspondeu a 14$00. 

Nessas duas contas de funerais podemos considerar que se aprendia a 

requerer comportamento ou ações padrões no momento da morte. Um desses 

comportamentos diz respeito à visita de covas que podia constar de sinal e missa de 

sétimo dia.  

Os usos e costumes, assim, melhor distribuíam a intercessão dos 

paroquianos com a igreja, o que reforçava comportamentos e ações do católico 

cristão em diversas fases de suas vidas. Entretanto, outros dispositivos também 

faziam parte das disposições aos cristãos. Um deles era o conhecimento do 

recebimento de pastorais e editais por parte do Bispado. 

As pastorais e os editais recebidos na Freguesia de Santa Ana eram 

tornados públicos, isso por determinação do órgão expedidor, no caso do Príncipe o 

Bispado de Olinda. Assim ocorreu com a carta pastoral do Bispo Dom José Joaquim 

taxando a esmola da Missa, determinada para a sustentação diária do sacerdote 

que “[...] fique taxada a Esmola da missa na quantia de trezentos e vinte réis, e na 

de quatrocentos réis sendo de corpo presente [...].” (FREGUESIA..., 1748-1906, f. 18 

v). 

A publicação dessas pastorais e editais instruía pelas deliberações de 

como comportar-se, do que deveria fazer e seguir um católico. Na pastoral de 18 de 

maio de 1853, o Bispo Dom João da Purificação Marques Perdigão, pede que os 

fieis cumpram as “[...] observâncias recomendadas pelo supremo Chefe da Igreja 

[...]” e mais, implora “[...] a solicitude das Competentes Autoridades, a fim de que 

tenha a sua devida e plena execução a providente Lei relativa a santificação dos  

dias de guarda [...].” (FREGUESIA..., 1748-1906, f. 25). 

Cumprir as observâncias recomendadas pelo Supremo Chefe da Igreja 

era uma educabilidade que se constituía mediante a palavra proferida e escrita pois 

existia a determinação de que as pastorais e editais fossem publicados “[...] em 
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todas as Freguezias desta Diocese, à Estação da Missa Paroquial em três dias 

Festivos e Registrado no competente Livro.” (FREGUESIA..., 1748-1906, f. 25). 

Às missas dominicais afluíam os paroquianos que assistiam a pregação 

da palavra, a homilia dos sacerdotes e pela palavra ouvida introjetavam usos e 

costumes como os expressos na pastoral de 18 de maio de 1853, o Bispo Dom João 

da Purificação Marques Perdigão que se referia aos dias santos, às abstenções e 

aos jejuns. 

 As educabilidades vinculadas aos aprendizados decorrentes de 

sociabilidades religiosas versavam, em sua maioria, acerca da ação dos fiéis, de 

seus habitus frente à Igreja Católica e suas cerimônias religiosas e festivas seja para 

glorificar a Senhora Santa Ana, os santos protetores ou mesmo a celebração das 

exéquias solenes que se direcionavam à renovação da fé dos católicos e para o 

aprimoramento de comportamentos e atitudes ligados a uma vida religiosa. 

Um dos eventos de maior concentração e relevância às educabilidades no 

Príncipe no que concerne à religião era a festa da padroeira. A Festa de Santa Ana 

era realizada no mês de julho, como já ressaltado anteriormente, e sofreu alterações 

em suas disposições ao longo dos anos. Algumas dessas alterações atendiam a 

disposições gerais da igreja. Essas disposições regulavam datas e eventos que 

deveriam compor a festividade. Vejamos uma dessas regulações: 

 

[...] as festas dos Santos Patronos ou Oragos das Diocezes, 
Cidades, Lugares, e Paróquias do Império do Brasil sejam 
transferidos, em quanto ao que é extrínseco para o respectivo 
Domingo que imediatamente seguir, somente com missa solene dos 
mesmos, segundo as rubricas; transferida porém, como acima, a 
Festa do mesmo Santo, possamos o jejum da Vigília, se em algum 
lugar se devia abservarão para o Sábado, que precede o mesmo 
domingo. (FREGUESIA..., 1748-1906, f. 25 v). 

   

Com isso as festas aos Santos patronos ou oragos no Brasil deveriam ter 

data móvel, sendo a festividade seguida ao domingo próximo aos dias dos santos e 

santas. Essa disposição está expressa no livro de tombo da Freguesia da Santa Ana 

e, considerando essa deliberação supomos que assim passou a se organizar os 

festejos à padroeira do Príncipe. 

Esse aprendizado não tinha um tempo e um espaço próprio e 

determinado para cada sujeito, ele perpassava o modus vivendi de todos aqueles 
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que habitavam o Príncipe que, como sede da Freguesia da Gloriosa Senhora Santa 

Ana nos cultos e celebrações sociais lembravam e referenciavam a Santa Ana como 

Mãe e Senhora. 

 A intercessão de Santa Ana era buscada e clamada em ocasiões como a 

escrita dos testamentos, nos quais muitos dos testadores encomendavam sua alma 

e pediam para que Santa Ana a levasse segura ao Reino do Céu. Com isso 

podemos perceber como Santa Ana era referenciada por seus fiéis, sendo indicativo 

de como esses apreendiam sua função e representação. 

 As educabilidades decorrentes das instâncias religiosas no Príncipe 

tinham em Santa Ana uma temática central, mas essas educabilidades também se 

processavam através de símbolos e signos diversos como as insígnias e estatutos 

das irmandades, os livros religiosos, os oratórios particulares e outros elementos 

que também estavam presentes no modus vivendi no Príncipe. 

*** 

 O aprender na cidade nos remete, também, para instituições como a 

escola de Gramática Latina instalada na Vila do Príncipe por Francisco de Brito 

Guerra. Essa escola expressaria, então, “[...] o ponto de partida de uma cultura que 

iluminaria a terra e estimularia seus filhos.” (DANTAS, 2008, p. 70). Dessa forma, 

Brito Guerra e a cidade, no campo educacional se destacam por um projeto 

educativo que atentava ao ensino do Latim, com a música das declinações e a 

cadência de seus versos. 

Foi com Brito Guerra que a Escola iniciou suas atividades. Sua formação 

na língua mater inicia-se aos doze anos, na Povoação de Pasmado, em 

Pernambuco, na escola de Latim e é seguida pela formação sacerdotal no Seminário 

de Olinda, no qual teve seu lugar de latinista bem demarcado ao passo que nas 

ocasiões comemorativas era sempre referendado para saudações e recitações em 

latim. 

A formação educativa nessa escola dava-se no campo das humanidades 

clássicas e, Brito Guerra “[...] destinou-a ao preparo dos filhos das elites pecuaristas. 

Essa Escola atraiu alunos da zona do Seridó e também das províncias vizinhas.” 

(ARAÚJO, 2006, p. 16). 

Seja como responsável pela instalação da Escola de Gramática Latina, 

em 1803, como professor ou como deputado geral do Império Francisco de Brito 
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Guerra esteve intimamente associado à educação na Vila do Príncipe. Dantas 

(2008) considera que ao assumir o governo da Freguesia Mater de Santa Ana no 1º 

domingo do Advento de 1802, Brito Guerra abriu um capítulo novo na história 

religiosa, cultural e política do Seridó e, em particular, do Príncipe.  

Em 1832, como deputado geral pelo Rio Grande do Norte, foi responsável 

pela apresentação de um projeto de lei que propunha a criação de uma cadeira de 

Gramática Latina na Vila do Príncipe. A aprovação da lei ocorreu a 7 de agosto de 

1832, e foi sancionada pela Regência em nome do Imperador Dom Pedro II.  

Com a criação da Cadeira de Gramática Latina em 7 de agosto de 1832, 

também ficava estabelecido o ordenado do professor que seria de 3000$000 anuais. 

Joaquim Apolinar Pereira de Brito, sobrinho de Brito Guerra, foi o primeiro professor 

de latim empossado a 1º de agosto de 1836. 

Antes de Joaquim Apolinar Pereira de Brito outros professores teriam 

passado pela Escola de Gramática Latina. Um desses foi o professor Joaquim 

Alvares da Costa Pereira, padre, que aos dez dias do mês de agosto de 1835 após 

alguns anos de docência na escola envia solicitação de demissão ao Presidente e 

aos Vereadores da Câmara Municipal do Príncipe. A justificativa para a demissão 

foi:  

 

Os despotismos, arbitrariedades, e assassínios, que se tem praticado 
nesta Villa, e por conseguinte a falta de segurança individual, filha da 
impunidade, tem xegado à tal ponto, que ameaçada a minha vida, 
vejo-me na rigorosa necessidade de deixar o magistério, para não 
ser forçado a usar das vias de fato [...]. (COSTA, 1835, p. 125). 

 

Com o relato do professor e padre Joaquim Alvares da Costa, nos 

questionamos: quais as arbitrariedades e quais as ameaças à sua vida? O referido 

professor era irmão de Manoel Cassiano da Costa Pereira, secretário de Brito 

Guerra em suas visitas pastorais e teria vindo para o Príncipe a convite do próprio 

Brito Guerra. 

As tensões presentes no relato de Joaquim Alvares denotam que a 

cultura humanística, vinculada à Escola de Gramática Latina, não era uma constante 

na cidade, embora a escola e, posteriormente, a Cadeira de Gramática Latina 

tivessem lugar de destaque e expressasse por sua notoriedade e longevidade a 
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importância da ação e atuação de Brito Guerra no campo educacional na Vila do 

Príncipe e sua circunscrição. 

O nome Francisco de Brito Guerra se inscreveu na história educacional 

da Vila do Príncipe por suas iniciativas e práticas de implantação e de 

regulamentação do ensino de latim, responsável, por ser “[...] núcleo irradiante da 

sabedoria sertaneja em toda a região do Seridó.” (REVISTA CAICÓ, 1978, p. 10).  

A educabilidade expressa pelo ensino do latim no Príncipe passava pela 

instrução no campo das humanidades clássicas e, com isso, articulava uma 

formação que atentava para a educação estética, retórica, moral e cívica, 

envolvendo obras de pensadores clássicos como Cícero, Virgílio de Marão, Tito 

Lívio, Fedro Augusto, conhecimento de línguas estrangeiras e consciência histórica. 

Essa associação em um sentido amplo entre a educação e uma formação 

pela civilidade também era uma assertiva do Governo Provincial que defendia a que 

“[...] a instrução pública de acordo com a sã moral, adoça os costumes, anima a 

prática das virtudes, forma bons cidadãos, e estabelece, dessa maneira uma fonte 

perene de felicidade.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1836d, p. 5).   

Talvez em função dessa assertiva que, anos mais tarde, em 1847, 

Moraes Sarmento, presidente da Província do Rio Grande do Norte, orientou aos 

pais e responsáveis que mandassem às escolas públicas os meninos confiados aos 

seus cuidados, pois para ele era a “[...] instrucção necessária ao conhecimento e à 

prática dos deveres [...] a primeira das obrigações [...].” (RIO GRANDE DO NORTE, 

1847, p. 7). 

No entanto, nesse mesmo ano que Moraes Sarmento conclama os pais e 

responsáveis a mandarem os filhos às escolas cita o caso do Príncipe que a dois 

anos os meninos estavam “[...] privado d’essa mesma pouca instrucção que alli 

recebiam, visto que o respectivo professor, a principio por causa da secca, e depois 

por doente, não tem podido exercer a cadeira.” (RIO GRANDE DO NORTE, 1847, p. 

8).  

Os pais e responsáveis das crianças no Príncipe tiveram conhecimento 

de tal assertiva? Quais os números de alunos matriculados? Não localizamos os 

mapas com dados de matrícula na instrução pública referente aos anos 

subsequentes ao pronunciamento de Moraes Sarmento, mas, em 1858, o Presidente 

da Província, Costa Dória, noticiou que no Príncipe havia nas aulas de Primeiras 
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Letras, masculina, matriculados 49 alunos. No entanto, esse número expressa 

apenas as matrículas de alunos nas aulas de Primeiras Letras públicas, podendo o 

número ser elevado se fossem consideradas as aulas particulares. (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1858). 

Na educação doméstica e suas aulas particulares prevalecia o ensino na 

residência do discípulo ou na própria residência do professor. Foi com a Lei de 15 de 

outubro de 1827 que ficou determinado que escolas de primeiras letras para 

meninos e meninas seriam criadas em todas as cidades, vilas e lugares onde 

fossem necessárias. Com o Ato Adicional de 1834 a escolarização primária e 

secundária passou a ser um dever constitucional das províncias. Todavia, continuou 

a educação doméstica coexistindo com a pública.  

De acordo com Medeiros (2004), durante o regime imperial no Brasil o 

Príncipe conheceu onze escolas públicas e seus professores e professoras foram 

Matheus Antonio Vianna, Francisco Lustosa Cabral, Leônidas Monteiro de Araújo, 

Maria I. E. da Trindade, Maria Manoela de Castro, João Manoel da Silva, João 

Onofre Pinheiro de Andrade, Theresa Maria de Jesus, Maria Leopoldina de Brito 

Guerra e Maria Carlota Melchiades de Oliveira Castro.  

Dentre essas escolas públicas estaria a escola noturna de ensino primário 

gratuito para a classe indigente de meninos e escravos. Essa escola foi instalada, 

solenemente, na década de 1870 por Manoel Pinheiro do Coração de Maria que 

também era professor da Cadeira de Gramática Latina. 

Todavia, voltemos às orientações, solicitações e determinações do 

Governo Provincial. Essas estavam presentes não só no âmbito escolar, mas 

também no da força e segurança pública, da saúde, dos transportes, da caridade e 

do culto público, da administração e arrecadação de rendas.  

Essas orientações deveriam chegar aos moradores da província, no caso 

em particular os do Príncipe, via instituições como as Câmaras Municipais que 

também tinham o papel de informar ou fazer solicitações ao Governo da Província 

ou à Assembleia Legislativa.   

O relatório apresentado por João Carlos Wanderley à Assembleia 

Legislativa Provincial, em 1850, traz a indicação de uma solicitação da Câmara 

Municipal do Príncipe para a construção de “[...] um cães por detraz da mesma Villa 

para defende-la das inundações do rio Seridó, por que podem, pela sua 
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continuação, vir a desmoronar a Matriz, e as casas de algumas ruas [...].” (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1851b, p. 16).  Tal solicitação indica que a Câmara Municipal 

informava sobre o cenário urbano tanto no âmbito sociocultural como fizera com a 

instrução pública quanto no âmbito da infraestrutura urbana e seus equipamentos ou 

serviços.  

Outras instituições também se faziam informar nos relatórios dos 

governos provinciais à Assembleia Legislativa, como, por exemplo, a Guarda 

Nacional. Por informações referentes às legiões da Guarda Nacional da Província do 

Rio Grande do Norte localizamos Antônio Alvares Mariz como Coronel do Batalhão 

de Caçadores da Vila do Príncipe e do Esquadrão de Cavalaria também do Príncipe.  

(RIO GRANDE DO NORTE, 1839).  

Antônio Alvares Mariz, nascido por volta de 1795, viveu no Príncipe na 

primeira metade do século XIX e por indícios na historiografia e em seu inventário 

podemos perceber que educabilidades concorriam a um morador do Príncipe que 

ocupou cargos militares e políticos de alta expressão. (MEDEIROS FILHO, 1983; 

2002). Já nos anos de 1829 a 1832, Antônio Alvares Mariz achava-se ocupando o 

cargo de vereador na Câmara Municipal do Príncipe e, dessa forma, participando da 

legislação da urbe.  

Anos mais tarde, em 1835, o notado morador do Príncipe era eleito como 

Deputado Provincial para compor a primeira legislatura da Assembleia Legislativa da 

Província do Rio Grande do Norte. Cargo ao qual se candidataria sucessivas vezes 

e o ocuparia até o ano de 1851. (MEDEIROS FILHO, 2002).  

Esse homem que dividiu seu tempo e preocupações com a política, ainda 

se ocuparia de cargos militares junto à Guarda Nacional que foi criada, em 18 de 

agosto de 1831, em substituição às antigas Milícias e Ordenanças. No ano de 1845, 

Antônio Alvares ostentava a patente de Comandante Superior da Guarda Nacional 

no Príncipe.   

Para pensarmos que aprendizagens concorriam para sujeitos como 

Antônio Alvares que transitavam por instituições políticas e militares, bem como por 

cidades diversas, em função das viagens, cabe-nos lançar olhares às suas práticas 

socioculturais. Medeiros Filho (2002) faz referência à iniciação, no ano de 1837, de 

Antônio Alvares Mariz com o nome Milcíades na Oficina maçônica Sigilo Natalense, 

da cidade do Natal, juntamente com outros Deputados Provinciais ligados ao Seridó, 
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dentre eles os padres Manoel Cassiano da Costa Pereira, Manoel José Fernandes e 

Joaquim Alvares da Costa Pereira. 

Antônio Alvares Mariz faleceu aos 16 dias do mês de setembro de 1854 e 

foi sepultado grades acima na Matriz de Santa Ana do Seridó, Príncipe. No ano de 

1860, os herdeiros Mônica Freire da Silva, viúva, e os filhos Manoel Monteiro Mariz e 

Antônio Alvares Mariz Júnior deram entrada no inventário amigável. A partilha do 

referido inventário apresenta indícios do modus vivendi desse político e militar no 

Príncipe na primeira metade do século XIX.  

No arrolamento dos bens aparecem objetos de mobília como uma 

cômoda secretária, cadeiras de palhinha, sofá, banca de meio de sala, aparadores, 

mesa de jantar, mesinha envernizada, cadeiras cobertas de sola, canapé e cama de 

armação. Também foram arrolados objetos de decoração como relógio de parede, 

oratório de imagens, espelho de parede, dois pares de castiçais sendo um em prata, 

relógios sendo um com caixa de ouro e outro com caixa de prata. (AUTOAMENTO..., 

1983). 

Esses bens que foram inventariados entre os herdeiros de Antônio 

Alvares Mariz indicam, à época, uma distinção material no tocante à posse e aos 

usos no Príncipe. Essa distinção também pode ser percebida pela posse de outros 

itens como colheres de tamanhos distintos, garfos, facas, copos, malas de mulungu 

e de couro, chapéus de franja e fino, carteiras homeopáticas, óculos de alcance e 

livros.  

O garfo, a faca e a colher indicavam formalidades de um processo 

civilizatório no qual o comportamento à mesa exigia certos padrões sociais. Com 

esses elementos Antônio Alvares e seus familiares receberiam amigos, visitantes no 

Príncipe? Juntamente com a mesa de jantar e os castiçais fariam almoços e jantares 

comemorativos nos quais a etiqueta era prezada? Pela narrativa de Dantas (1941) 

acerca de um almoço oferecido pelo padre Brito Guerra podemos inferir que, como 

pessoa pública, receber para refeições também fosse uma prática comum a Antônio 

Alvares e sua família.  

A sociedade tem uma pressão formativa e, dessa forma seria possível 

concebermos que no Príncipe as educabilidades socioculturais passavam pela 

civilização dos habitus “[...] que nada mais são que concretizações de relações e 

comportamento, materializações da vida social e mental.” (ELIAS, 1994, p. 125). 
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Outros indícios dessas educabilidades socioculturais presentes na intercessão de 

Antônio Alvares Mariz e o Príncipe estavam vinculados aos livros que possuía. 

No arrolamento de distribuição dos bens de Antônio Alvares encontrava-

se um montante de livros no valor de 163,740 $ que equivalia aproximadamente a 

soma do valor de um alicerce de casa na Vila do Príncipe (120 $) e de um par de 

estribos de prata (48,400 $).  

Os livros que faziam parte desse montante não se sabe, no entanto é 

provável que existisse livros como o Guia Chernoviz, já citado por João Medeiros 

Filho e Oswaldo Lamartine de Faria (2001) como um livro de prateleira presente no 

Seridó do século XIX. Tal inferência se justifica pela presença dentre os bens 

inventariados de carteiras homeopáticas, cada uma no valor de 40 $. 

O Guia Chenoviz continha descrição de medicamentos, as doses e as 

moléstias em que deveriam ser empregados, fórmulas e um memorial terapêutico. 

Foi escrito por Pedro Luiz Napolião Chernoviz, formado em Medicina pela Faculdade 

de Montpellier na França. Chernoviz passou de 1840 a 1855 no Brasil, época na 

qual escreveu o seu dicionário médico popular que foi impresso entre os anos de 

1842 e 1843 no Rio de Janeiro. (MEDEIROS FILHO; FARIA, 2001).  

O intervalo da publicação até o ano da morte de Antônio Alvares Mariz 

teriam sido suficientes para a circulação desse livro até o Príncipe, interior da 

Província do Rio Grande do Norte? Aqui não buscamos uma exatidão para esse 

questionamento, no entanto acreditamos que esse livro e seus saberes circularam 

pelo Seridó como apontado por Medeiros Filho e Faria (2001) e Figueirêdo (2010). E 

mais, o próprio Antônio Alvares Mariz em suas viagens à Capital ou outras 

localidades poderia ter adquirido o referido livro e o transportado em suas malas até 

o Príncipe.  

Independente de quais livros fizeram parte do acervo de Antônio Alvares 

Mariz o certo é que ele deveria cultivar o hábito da leitura, fosse a leitura em casa e 

em família, silenciosa ou em voz alta, fosse a leitura nas sessões da Câmara 

Municipal do Príncipe como Vereador ou mesmo na Assembleia Legislativa como 

Deputado Provincial. Com isso, firmamos o entendimento que as educabilidades 

socioculturais no Príncipe davam-se pela socialização em casa e em família, e 

também pela apropriação e circulação de hábitos e ideias. 
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As educabilidades socioculturais no Príncipe davam-se pela socialização 

em casa e em família com a apropriação e circulação de hábitos e ideias como 

vimos anteriormente, e também ocorriam nos espaços mais distintos da urbe. A rua 

orientava e instruía, pois nela se dava o aprender da cidade, uma vez que conforme 

destacou Trilla (1999) essa pode ser considerada como agente informal de 

educação. 

A rua como o cerne do aprender da cidade e espaço emblemático de 

relações sociais clamava olhares de instituições como a Câmara Municipal que 

deliberava sobre práticas em espaços públicos. Os moradores do Príncipe 

aprendiam da cidade os horários e funções de certos espaços e suas concessões. 

A cidade com um padrão de comportamento e civilidade demarcava um 

estilo de vida urbano que cadenciava o tempo urbano pelas proibições ou 

permissões. Dessa forma, essa cadência obedecia a maior ou a menor intensidade 

de práticas públicas, de vozerias, de movimento acintoso nas vias da cidade.  

O tempo urbano era cadenciado então pelo tempo do silêncio que deveria 

ser prezado e recorrente nas noites no Príncipe. Esse tempo do silêncio era 

impresso por determinações como a da postura municipal de 1855 que orientava 

que eram “[...] prohibidas as funcções com vozerias dentro desta villa, depois das 

nove horas da noite, de modo que perturbem o socêgo público [...].” (RIO GRANDE 

DO NORTE, 1855, p. 57).  

O sossego público após as nove horas da noite deveria ser, então, um 

dos itens que os moradores aprendiam da cidade. Porém, esse tempo do sossego 

sofria alterações ou exceções nos tempos de festa de Santa Ana ou nas oitavas de 

Natal. 

Os moradores aprendiam com a cidade que o tempo das ações e práticas 

também requeriam cadência. O movimento nos becos ou vias públicas em 

transportes como os cavalos necessitavam de instruções e, certamente para o bem 

estar e o bom fluxo citadino, deveriam ser apreendidos pelos moradores do Príncipe.    

Por esse motivo as posturas da Câmara Municipal de 1871 atentavam 

que era expressamente proibido “[...] esquipar a cavallo, ou fazer correrias nas ruas 

d’esta cidade e povoações do Município das 6 horas da tarde as 6 horas da manhã, 

e das 5 horas da tarde em diante no tempo da Festa de Sant’Anna.” (CIDADE DO 

PRÍNCIPE, 1871, f. 2). 
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Nesse sentido, as educabilidades socioculturais direcionavam as ações e 

práticas dos moradores do Príncipe para um dado padrão de cadência do tempo 

urbano. E por isso mesmo, a Câmara Municipal ainda chamou à pauta a maneira de 

usar os cavalos em 1884, quando ditou que ninguém poderia “[...] à cavallo andar 

nos becos da cidade e partes da feira senão em marcha moderada [...].” (CIDADE 

DO PRÍNCIPE, 1884a, f. 2 v). A marcha moderada pressupunha a cautela e a 

prevenção de acidentes ou mesmo indiciava que o fluxo de pessoas aumentava, 

particularmente, em dias de feira.  

Se as deliberações da Câmara Municipal projetavam um dado padrão 

urbano quanto ao tempo na cidade, essas também prezavam pelas funções de 

estabelecimentos como a Casa de Mercado Público que ganhou regulamento em 

1884.  

No regulamento da Casa de Mercado Público ficou expresso que esse 

estabelecimento era reservado “[...] ao uso do comércio das 6 horas da manhã as 9 

horas da noite [...] e durante esse tempo o ingresso esta[ria] franqueado a todos 

excepto aos ébrios e aos loucos [...].” (CIDADE DO PRÍNCIPE, 1884b, f. 1). E mais, 

era um espaço destinado exclusivamente à comercialização de gêneros alimentícios 

e, portanto os bancos e cargas de fazendas e miudezas só seriam admitidos, 

embora pagassem direitos, quando houvesse quadras desocupadas.  

Por regulamentos como esse que orientava o funcionamento de 

estabelecimentos os moradores do Príncipe aprendiam da cidade que os espaços 

têm usos específicos, pelo menos no plano do desejado, e que nem todos têm 

transito livre. Com isso, os moradores aprendiam que a cidade inclui e também 

exclui, que ela é seletiva. 

A cidade excluía ébrios e loucos de espaços como a Casa do Mercado 

Público, mas incluía os proprietários das bancas, os fiscais municipais e os 

moradores clientes ou passantes que não ferissem as instruções do referido 

regulamento. Os bêbados eram excluídos pela cidade não só da Casa do Mercado, 

mas também do espaço urbano, pois deveriam ser “[...] postos em custódia pela 

authoridade policial [...].” (CIDADE DO PRÍNCIPE, 1884a, f. 3).   

Assim, se aprenderia da cidade o comportamento aceito e o não aceito, 

aquele que era incluído como padrão e aquele excluído. É nesse contexto que não 

só os ébrios, mas os jogadores também figuravam como excluídos. As posturas 
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municipais proibiam os chamados jogos de parada e os jogos que fossem apostados 

a dinheiro.  

Para coibir e demarcar essa prática ratificou em 1884 que “[...] é proibido 

jogar a dinheiro com cartas ou com qualquer meio, jogos de parada [...]”, sendo 

ainda não aceito e passível de multa “[...] os donos de casa ou os jogadores de 

jogos lícitos que admitirem filhos, família, famulo ou escravos, ficando além das 

penas o dono da casa obrigado a pagar aos pais, tutores ou curadores, amos e 

senhores perdido nos jogos [...].” (CIDADE DO PRÍNCIPE, 1884a, f. 4). 

A custódia para os ébrios e as multas para os donos de casa de jogos ou 

os jogadores eram dispositivos para que a cidade fizesse com que seus moradores 

aprendessem que a bebida e os jogos ilícitos não eram aceitos. Assim como 

também não eram aceitos comportamentos daqueles que proferissem ou 

escrevessem palavras obscenas. (CIDADE DO PRÍNCIPE, 1884a, f. 4). 

Nesses termos, as educabilidades socioculturais direcionavam a conduta 

e os costumes dos moradores do Príncipe a uma civilidade moral que condenava 

aqueles que proferissem palavras obscenas ou cometessem atos indecentes em 

lugar público.  

As educabilidades socioculturais no Príncipe do século XIX 

circunscreviam-se pela socialização em casa e em família com a apropriação e 

circulação de habitus e na rua com as orientações e instruções para aprender da 

cidade um estilo de vida urbano de conformidade com uma formação pela civilidade 

e seus padrões de comportamento.  

E, com essa assertiva, a transição do Império para a República no Brasil 

imprimiu no Príncipe uma pedagogia da nação com seus desejos de educabilidade. 

Para bem exprimir novas aprendizagens daí decorrentes, podemos indicar a 

mudança do nome do Príncipe. Os cidadãos haviam de aprender com a República 

que o nome tem valor e representa, por isso deve ser mudado.  

Assim,  proclamada a República os republicanos no Seridó não se 

furtaram ao esforço de legitimação simbólica que a nova ordem exigia. Logo 
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arregimentaram a mudança do nome do lugar para Seridó, já em fevereiro de 

1890,28 e em seguida para Caicó, julho de 1890. (MACÊDO, 2005). 

As educabilidades socioculturais nos fez mirar sensibilidades de outrora, 

mas não com o intuito de sentir ou recompor da mesma forma, e sim com o desafio 

de tentar explicar como poderia ter sido a experiência sensível de um outro tempo 

pelos indícios que nos deixou. 

*** 

As educabilidades político-administrativas, religiosas e socioculturais são 

parte da íntima e constante relação dos sujeitos com os espaços e as sociabilidades 

neles ocorridas, por isso muitas vezes essas eram reguladas por dispositivos que 

visavam “[...] tornar automático o comportamento socialmente desejável [...] fazendo 

com que o mesmo pareça à mente do indivíduo resultar de seu livre arbítrio e ser de 

interesse de sua própria saúde ou dignidade humana.” (ELIAS, 1994, p. 153).  

Dessa maneira, as educabilidades decorrentes das sociabilidades 

expressas sejam pela instância político-administrativa, seja pela religiosa ou 

sociocultural produziam comportamentos, considerados socialmente aceitáveis, pois 

as educabilidades são parte da íntima e constante relação dos sujeitos com os 

espaços e as sociabilidades neles ocorridas. Considerando esse entendimento 

enfatizamos a cidade como espaço formativo, uma vez que está envolto por uma 

educação dos ou para os sentidos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 O Decreto estadual n. 12, de 1º de fevereiro de 1890, mudou os nomes das cidades de Imperatriz 
para Martins, de Príncipe para Seridó e de Villa Imperial de Papary para Vila Nova de Papary. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 1896). Posteriormente, Seridó recebeu a denominação de Caicó e Vila 
Nova de Papary de Nízia Floresta. 
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Considerações... 
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Operacionalizando a história com os fios da arte de inventar o passado é 

que perscrutei um espaço urbano, o Príncipe, ao longo do século XIX, com 

sociabilidades e educabilidades ali tecidas pela veiculação de enunciados 

pedagógicos nas instâncias político-administrativa, religiosa e sociocultural. Nesse 

exercício senti-me instigada pelo questionamento: o que fabrica o historiador quando 

faz história?  

O fazer história, então, foi se produzindo pelo ato de narrar com limites 

expressos por eixos do tempo e do espaço, com atribuição de sentidos aos eventos 

e acontecimentos do passado. E, de forma específica, atentamos a história cultural 

da cidade que proporcionou olhares às interações humanas, passando por um nexo 

de educação no uso, no desejo, na produção da urbe e suas práticas sociais, uma 

vez que, é “[...] na cidade que a história se constrói, através de um espaço público 

que alarga as possibilidades de ação, convívio e trocas. A cidade é ao mesmo 

tempo o locus da comunicação e das multidões.” (LIMA, 1997, p. 55).  

Cidade e educabilidade enquanto temática proporcionou uma tessitura 

histórica com posturas à cidade do Príncipe no século XIX, com registros de 

vivências religiosas, com escrituras de testamentos e inventários, com manchetes no 

semanário O Povo e indícios do modus vivendi no Príncipe, sertão do Rio Grande do 

Norte, no século XIX.  

O espaço urbano em análise iniciou o século XIX com a denominação de 

Vila Nova do Príncipe, recorrentemente chamado Príncipe, e terminou esse século 

como Caicó, denominação que continua até hoje. Nesse período a Casa de Câmara 

e Cadeia Pública, a Matriz da Senhora Santa Ana, a Escola de Gramática Latina, a 

praça do mercado, as ruas e espaços privados foram espaço de práticas distintas 

como sessões de júri, missas, enterramentos e festas. 

Essa tessitura histórica enlaçou espaços, sociabilidades e educabilidades, 

exigindo reeducação dos sentidos para ver, ouvir e sentir imagens, palavras, textos, 

objetos, experiências, habitus e práticas sociais que demarcavam uma pedagogia à 

cidade. Com isso, ressaltamos que a pedagogia da cidade consiste na apropriação 

de diferentes textos e numa ordem comunicativa e especializada. 

Assim, podemos considerar que há operações pedagógicas e seus efeitos 

de sentido e, o texto pedagógico, seja o da cidade, o da escola, o literário, o das 
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festas, se configura enquanto tal na medida em que se deixa ler, principalmente 

como portadores de ensinamentos.  

Dessa maneira, as instâncias político-administrativa, religiosa e 

sociocultural fizeram do Príncipe uma cidade com uma maquinaria pedagógica, na 

medida em que as escrituras urbanas exprimiam um desejo pedagógico no qual a 

vontade de ordenamento e de disciplinarização se fez presente.  

Portanto, a pedagogia da e na cidade só foi possível em função dos 

movimentos cidadãos e da urbanidade, bem como pela monumentalização da 

cidade, pois esta é, também, responsável por transmissão de saberes. 

Com esse entendimento, a tese de que há uma pedagogia da cidade no 

Príncipe no século XIX delineou-se por instâncias político-administrativas, religiosas 

e socioculturais, tendo essas uma prática de veiculação dos enunciados 

pedagógicos que, muitas vezes se davam a perceber nos espaços da Casa de 

Câmara e Cadeia Pública, da Matriz da Gloriosa Senhora Santa Ana, das casas de 

particulares, na praça do mercado e suas sociabilidades. 

Nas instâncias não só ocorria a veiculação de enunciados pedagógicos, 

mas também se davam as sociabilidades no Príncipe do século XIX, nas quais 

indivíduos e grupos se dão a perceber, comparecendo como um reduto de 

representação da realidade através das emoções e dos sentidos, como as que 

envolveram o padre Francisco de Brito Guerra, o Coronel do Batalhão de Caçadores 

e Esquadrão de Cavalaria Antônio Alvares Mariz, o escravo Elias, a costureira 

Florentina da Conceição, o professor Manoel Augusto e tantos outros sujeitos 

históricos do Príncipe no século XIX.   

Nesta medida, as sociabilidades que eram impressas pelas marcas de 

uma pedagogia da cidade que se formalizavam em eventos como sessões de júri, 

reuniões da edilidade, missas, novenas, enterramentos, saraus, feiras e festas. 

Esses eventos de sociabilidade remetiam às educabilidades e seus atos 

do aprender fosse em casa e em família, na rua, nos prédios e cerimônias públicas. 

O que valia ao aprendizado de formas de comportar-se, sentir, de ver e estar em 

sociabilidade. É por isso que, consideramos a existência de uma pedagogia da 

cidade presente em deliberações de posturas ou códigos de posturas, em 

ensinamentos religiosos e em práticas socioculturais diversas.  
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O conjunto de aprendizagens decorrentes dos eventos como as reuniões 

da edilidade ou as sessões do júri e as aplicações de suas sentenças produziam 

aprendizagens político-administrativas, religiosas e socioculturais quanto à 

pedagogia urbana, às leis e às normas desejadas aos habitantes da urbe que 

orientavam pela inculcação da norma, dos desejos ao estilo de vida urbano e dos 

saberes jurídicos.  

Dessa maneira, as educabilidades perpassavam o modus vivendi dos 

habitantes do Príncipe no século XIX e se configuravam como aprendizagens quanto 

a um padrão estético às casas e ruas, aos habitus, à convivência com a justiça e 

seus códigos, o tempo urbano e sua cadência, as funções dos estabelecimentos, os 

comportamentos aceitos e não aceitos, dentre outras aprendizagens possíveis nas 

sociabilidades no Príncipe do século XIX.  

A cidade e suas sociabilidades e educabilidades constituíram um 

entendimento de que há uma pedagogia da cidade que consiste na apropriação de 

diferentes textos e numa ordem comunicativa e especializada. O texto pedagógico 

da cidade se deixa ler pelas práticas e ações veiculadas às sociabilidades que, na 

intersecção da pedagogia da cidade e das educabilidades se (com)figuraram como 

formativas. 

Desta feita, pela relação entre cidade e sociabilidades as educabilidades 

no Príncipe, no século XIX, se produziram a partir de espaços de veiculação de 

enunciados pedagógicos o que denota que a cidade tem uma função instrutiva e que 

as sociabilidades são formativas, pois suas especificidades espaço-temporais 

incutiam aprendizagens de um modus vivendi no Príncipe. 

Por fim, ressaltamos que pelos olhares à cidade e seu espaço, as 

sociabilidades e as educabilidades à pedagogização na e pela cidade se 

(de)marcam mediante o aprendizado do estilo de vida urbano e civilizado, do direito 

à cidade e sua função pedagógica expressa em projetos urbanos ou educativos, na 

cidade e sua hermenêutica, suas normas, condutas e sua postura sensível.  

Todos esses aprendizados e funções pedagógicas expressos corroboram 

para uma dimensão ampla da pedagogia, a da cidade, pois, é provável existir tantos 

modos diferentes de se conceber o que é uma cidade quantas são as cidades 

existentes. 
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Portanto, se a cidade com suas formas, funções e destinações urbanas 

promovem sociabilidades, esses componentes em conjunto estabelecem às 

educabilidades a orientação de que a educação aparece como urna necessidade 

decorrente do caráter inconcluso do homem enquanto ser natural, seja no que se 

refere ao nível biológico, seja quanto à sua dimensão psicológica e social. 
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