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RESUMO 

 

 

A partir da análise das narrativas sobre a história da cidade de São Vicente, município do Seridó 

norte-rio-grandense, a pesquisa propõe entender as diferentes versões sobre os acontecimentos 

históricos da Serra de Santana. A presença de indígenas na região é atestada por evidências 

arqueológicas, lembrada pela lenda da fundação da cidade, a qual tem como protagonista a índia 

Luíza, bem como com a evocação de seres sobrenaturais na topografia local, que leva as marcas 

dos eventos passados. Outro personagem aparece nas versões orais da história local, São 

Vicente, padroeiro da cidade. Nas narrativas, a índia é substituída por São Vicente, num projeto 

idealizado pelos colonizadores, em uma disputa simbólica de memórias onde os índios são mais 

uma vez colocados à margem da história. Assim, a construção da história local, com base na 

memória dos são-vicentinos, é revelada graças à leitura das diferentes versões sobre a cidade, 

nas quais são citados os índios, os achados arqueológicos, as "almas" e os fenômenos 

sobrenaturais que configuram uma reinterpretação nativa dos eventos históricos. 

 

Palavras-chave: Narrativas. Memórias. História local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

From the analysis of the narratives about the history of the city of Saint Vincent, municipality 

of Seridó norte-rio-grandense, the research proposes to understand the different versions about 

the historical events of the Serra de Santana. The presence of indigenous people in the region 

is attested by archaeological evidence, remembered by the legend of the foundation of the city 

that has the protagonist of India Luíza, as well as the evocation of supernatural beings in the 

local topography that carries the marks of past events. Another character appears in the oral 

versions of the local history, Saint Vincent, patron saint of the city. In the narratives, India is 

replaced by Saint Vincent in a project devised by the settlers, in a symbolic contest of memories 

where the Indians are once again placed on the margins of history. Thus, the construction of 

local history based on the memory of the Saints is revealed through the reading of the different 

versions of the city where the Indians are cited, the archaeological finds, the "souls" and the 

supernatural phenomena that constitute a reinterpretation native to the historical events. 

 

Keywords: Narratives. Memories. Local history. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na história de São Vicente, cidade localizada na região do Seridó potiguar, surgem 

acontecimentos e “personagens” que auxiliam a questionar o passado1. As narrativas orais e os 

ensaios escritos pelos cronistas locais se confrontam: essa disputa de memória revela um 

embate simbólico entre a questão indígena e o processo de desenvolvimento do povoado com 

a presença de um santo católico, São Vicente, o qual toma de forma definitiva e oficialmente o 

lugar da ancestral indígena, Luíza. A mulher indígena que constrói a origem da cidade é 

substituída por um homem, um santo. Nesse sentido, a proposta desta pesquisa é problematizar 

as relações existentes na memória e na história para construção de um passado para São Vicente. 

O município está situado na Serra de Santana ou, como menciona o holandês Roulox 

Baro (1979), no livro “História das últimas lutas no Brasil entre holandeses e portugueses e 

relação da viagem ao país dos tapuias”, a Serra de Macaguá. Essa região serviu de refúgio para 

os índios, principalmente durante a “Guerra dos Bárbaros”, logo, era um ambiente propício para 

esconderijo, já que a existência dos vales dificultava o avanço dos invasores2. Os autóctones 

sofreram com a entrada dos colonizadores, que viam o lugar como atrativo para o cultivo da 

agricultura. 

Quanto a isso, Silva (2015) destaca que a Serra de Santana foi colonizada tardiamente, 

tendo ocorrido a partir da segunda metade do século XVIII. Devido à existência dos índios, é 

possível encontrar diversos sítios arqueológicos contendo material cerâmico indígena, entre 

eles cachimbos decorados e partes de vasilhas decoradas. Além disso, há também 

representações gráficas deixadas por grupos pré-históricos3.  

Nesse ínterim, vale salientar que a cidade de São Vicente possui diversos elementos que 

interconectam o passado com o presente: a presença de índios, a chegada de colonizadores, a 

“fundação”, a construção de capelas e a inserção do santo católico. No que diz respeito ao início 

da localidade, há uma índia que chega a confundir-se com o princípio da cidade, sendo 

relacionada a um tempo mítico. 

                                                           
1 São Vicente, município do Seridó potiguar, é localizado na microrregião da Serra de Santa a 194 km da capital 

do estado do Rio Grande do Norte (RN) - Natal. A população estimada da localidade, em 2016, era de 6.435 

(IBGE, 2016). 
2 O termo região expressa um lugar que é resultado de relações histórico-políticas. São produtos de acontecimentos 

históricos e acontecimentos políticos, resultantes de enfrentamento, de disputas, de conflitos, de lutas, de guerras, 

de vitórias e derrotas, conforme defende Albuquerque Júnior (2008). 
3 O espaço aqui pode ser entendido como um “lugar praticado” (CERTAU, 1998, p. 202), no qual através deste 

acontecimentos são ressignificados  e atualizados constantemente através das memórias dos moradores.  
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Assim, o intuito aqui é contribuir com uma problematização sobre os eventos passados 

da cidade, principalmente no que se refere à questão indígena, partindo de reflexões teórico-

metodológicas advindas da Antropologia Social. Ademais, apresentar os paradoxos existentes 

entre a memória e sua materialidade, ao dar-se conta de que o passado se encontra cada vez 

mais presente através das narrativas que envolvem os índios e os lugares que remetem uma 

lembrança sobre eles. 

Nessa direção, descubro como a história local foi construída de modo a inviabilizá-los, 

tornando-os irrelevantes. Teensman (2000) afirma que certas passagens que tratam dos índios 

produzidas pelas obras textuais são cínicas, como, por exemplo, num compêndio editado pela 

Prefeitura de Currais Novos em setembro de 1989, em que se afirma: o Seridó inicialmente era 

habitado pelos índios cariris que, por mais de um século, resistiram através da guerra contra a 

invasão de suas terras, motivadas pela expansão da pecuária. Assim, o que é descrito sobre os 

primitivos está relacionado somente à luta pelo território, em que estes são expulsos e sofrem 

diversas formas de violência pelos colonizadores. Após esse acontecimento, são esquecidos e 

ocupam papel secundário nas narrativas.  

Contudo, a história de Luíza, que é o elemento propulsor da pesquisa, torna-se uma 

forma de resistência mantida pelas memórias. Seu nome é utilizado como homenagem em 

diversos espaços, desde paisagens naturais como o Saco da Luíza, o riacho da Luíza, até os 

monumentos públicos como a Prefeitura, ou melhor, o Palácio da Luíza. Esses lugares contam 

um pouco sobre a cidade e estão relacionados com a história dessa personalidade. Não há muitos 

detalhes sobre essa índia, além do que informa a tradição oral e os dados relatados por Luís da 

Câmara Cascudo no livro “Nomes da Terra: história, geografia e toponímia do Rio Grande do 

Norte”, escrito em 1968, descrevendo a história de vários municípios do Rio Grande do Norte.  

A partir das pistas fornecidas pelas narrativas, há a revelação de um embate simbólico 

entre os personagens: a índia Luíza é recorrente nas narrativas desde o século XVIII. Alguns 

moradores fazem referência a essa personagem para falar da história da cidade. Já o santo 

cristão, São Vicente, é inserido na história como padroeiro, tornando-se futuramente o nome da 

cidade. O nome do Santo substitui o nome da índia, que era utilizado como nome do povoado. 

Já os seres sobrenaturais são mencionados como personagens que sofreram em tempos 

passados, a maioria vitimados por acidentes e doenças. 

Desse modo, as questões que guiaram o estudo foram basicamente estas: quais os 

elementos ou os personagens decisivos para a construção da história local com base na memória 

dos são-vicentinos? Quais são as diferentes versões sobre a fundação cidade? Como as 



14 
 

produções textuais tratam a história da cidade? Qual é o lugar reservado aos índios e aos 

achados arqueológicos nos registros narrativos?  

No que toca à relevância social do estudo, considero grandioso desenvolver um estudo 

sobre a história de São Vicente, partindo das memórias dos moradores sobre os acontecimentos 

relacionados à cidade. Elas são a matéria prima da pesquisa. Essa forma de abordagem requer 

uma análise das narrativas, orais e escritas, das lembranças e das experiências pessoais ou 

compartilhadas.  

Muitas vezes, as narrativas orais serão unidas a fontes escritas, assim, tento entender o 

processo histórico de formação de uma cidade e, para tanto, recorro aos documentos escritos 

que tratam da história desse espaço. Nessa senda, apresento alguns estudos feitos sobre o 

espaço, em que determinados momentos dialogam. Os relatos são analisados em 

complementação às narrativas escritas, informando sobre o presente que é revelado por meio 

de acontecimentos passados. 

O estudo justifica-se com os diferentes argumentos: a cidade está situada numa região 

de resistência indígena, onde é possível encontrarmos espaços que marcam a existência de 

índios que foram considerados “extintos” após ações colonizadoras, sobretudo posteriormente 

à “Guerra dos Bárbaros”45; as narrativas sobre a origem da cidade apresentam divergências, o 

que torna necessário o cruzamento entre as fontes orais e escritas; e ainda não havia um estudo 

sobre a cidade tendo como foco a questão indígena, principalmente sob o viés antropológico. 

Vários trabalhos que abordam questões sobre história local, e que direta ou 

indiretamente orbitam em torno do que hoje conhecemos por São Vicente, inspiraram a escrita 

desta dissertação: de Câmara Cascudo, “Nomes da terra: história, geografia e toponímia do Rio 

Grande do Norte” (1968); de Iaponan Soares, “Notas à margem da História de São Vicente” 

(1997); de Joadson Silva, “Apontamentos sobre a história indígena na Serra de Santana- RN, 

séculos XVII e XVIII” (2015); e de Francisca das Chagas Araújo e Francivalda Alves, 

“Evolução urbana de São Vicente” (2000). A intenção não é desconsiderar as informações 

apresentadas por outros autores, mas sim, a partir das reflexões feitas por eles, estabelecer uma 

visão antropológica, destacando a percepção da história pelos moradores. Além disso, esses 

trabalhos podem ser considerados uma forma de memória sobre a história local. 

                                                           
4 Em História do Rio Grande do Norte (1968), Câmara Cascudo aponta que os índios foram dizimados com as 

guerras ocorridas no interior do Rio Grande do Norte. No entanto, em trabalhos de Cavignac (2003, 2009) e 

Macedo (2003, 2004) vemos que Cascudo equivocou-se ao fazer tal assertiva, logo, é possível encontrar indígenas 

sobrevivendo após a “Guerra dos Bárbaros”. 
5 Além dos índios, temos conhecimento de negros forros vivendo no Saco da Luíza. Esse caso no capítulo será 

detalhado melhor no capítulo 1.   
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Os dados que são apresentados começaram a ser coletados na segunda metade do 

segundo semestre de 2015, quando iniciei a pesquisa com uma rápida visita à São Vicente. 

Após esse primeiro encontro, ocorreram outros. Em 2017, fui morar na cidade por quatro meses. 

Após esse período, voltei a fazer visitas esparsas até o primeiro semestre de 2017.  

Durante o trabalho de campo, visitei as outras cidades com o objetivo de conseguir 

mais informações sobre o passado de São Vicente. Estive em Jardim do Seridó, a fim de 

conversar com Sebastião Arnóbio sobre a origem da capela dedicada a São Vicente Férrer. 

Passei também em Florânia, para dialogar com Júnior Galdino sobre a relação de Florânia com 

São Vicente, visto que, antes da emancipação, o que existia era um distrito de Florânia. 

Consultei documentos que pudessem comprovar a morte das três crianças vítimas de incêndio. 

Percorri, ainda, sítios arqueológicos em Tenente Laurentino, ouvindo moradores como José 

Benedito, e o casarão do capitão, para ver o santo que pisca o olho. 

 Através da estadia em todos esses lugares e ao ouvir os interlocutores, constatei 

diferentes versões que se complementam como tentativa de explicação para a história do 

município de São Vicente. Diversos tipos de acontecimentos são comunicados, sejam eles bons 

ou ruins. Os acontecimentos não seguem uma ordem cronológica. Eles estão relacionados com 

o tempo mítico. Há também registros da presença indígena, há detalhes historiográficos e 

topográficos que envolvem resistência (sítios com esconderijos para índios), mortes (crianças 

vítimas de incêndio) e doenças contagiosas (bexiga braba). 

Entre os entrevistados, há interlocutores com uma vasta experiência sobre as artes de 

contar a história da cidade. São pessoas que contribuíram e contribuem para a formação 

administrativa e educacional do município. Há depoimentos de ex-prefeito, de professores e de 

pessoas comuns. Devido às posições que ocupam na sociedade e à profissão que exercem ou 

exerceram, nota-se, nas lembranças, uma associação com as experiências de vida, nos fazendo 

lembrar o que informa Ecléa Bosi (1994, p. 85), ao trabalhar com as narrativas contada pelos 

idosos: “o narrador tira o que narra da própria experiência e a transforma em experiência dos 

que o escutam”. 

Na dissertação, há a apresentação de mapas e imagens, pois eles ajudam a imaginação 

do leitor para além de um texto majoritariamente descritivo, como destaca Novaes (2008). As 

imagens são apresentadas com o objetivo de compartilhar a experiência com o “real” como 

forma de reconstruir a realidade investigada e propiciar ao leitor a experiência de conhecer e 

aproximar-se dela. A utilização de imagens produzidas por outras pessoas, a exemplo de 

Joadson Silva e Flávia Vieira, na introdução dos capítulos 1 e 2, são justificadas pelo fato de 

terem sidos produzidas especialmente para a pesquisa, incluindo minha presença durante o 
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momento em que foram produzidas. Ademais são imagens que considero essenciais e 

primorosas para apreciar o local de estudo. No banco de imagens que contém os meus registros 

fotográficos nenhuma assemelhava-se com que são apresentadas por isso optei para trazê-las 

ao leitor. O fato da imagem não ser de minha autoria, não impede o leitor de conhecer 

aproximar-se da realidade pesquisada. 

Os anseios de entendimentos sobre os acontecimentos em terras são-vicentinas são 

estruturados no trabalho da seguinte forma: no capítulo 1, intitulado “As histórias de Luíza”, 

descrevo quais são os principais elementos da história local apresentados pelos são-vicentinos 

através da memória. As narrativas são construídas a partir de três Luízas. Essa recorrência do 

nome Luíza quer dizer alguma coisa para o passado da cidade. 

No capítulo 2, denominado “Disputa de memória”, discuto as diferentes versões da 

história na documentação textual e como essas versões estão relacionadas com as narrativas dos 

moradores da cidade. Trava-se uma luta simbólica entre um “selvagem” e um santo, através do 

poder político e religioso. 

No capítulo 3, “Questão indígena na memória, na história e a sobrenatureza”, busco 

problematizar qual o lugar reservado aos índios na memória e na história de São Vicente. Os 

índios muitas vezes são lembrados como distantes historicamente, porém, em algumas histórias 

que envolve o tempo presente, eles são associados. Nas narrativas sobre os seres naturais, há a 

presença de elementos indígena e de seres sobrenaturais que possuem ligação com o mundo 

religioso. Os “seres sobrenaturais da natureza” (caipora) e os “seres sobrenaturais do religioso” 

(almas, crianças pagãs, anjinhos, santo que pisca o olho), se materializam na memória. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - As gerações 

 
Fonte: acervo da pesquisa6  

 

 

 

 

                                                           
6 Registro feito por Joadson Silva, em 28 de outubro de 2016. 
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1 AS HISTÓRIAS DE LUÍZA  

 

 

A cidade não conta o seu passado, ela o contém. 

 

(CALVINO, 1990, p.14) 

 

 

1.1 “Pra começo de história”: dialogando sobre a temática 

  

A fotografia que abre o capítulo representa um dos momentos mais interessantes da 

minha pesquisa, quando os moradores da cidade de São Vicente me levaram até o Saco da Luíza 

para ver as pinturas. Foram eles que me ajudaram a entender mais sobre o passado do lugar. 

Antes de detalhar as histórias de Luíza e a cidade de São Vicente, preciso retraçar minha 

trajetória de pesquisa.  

Minha ideia inicial, ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social, em março de 2015, era analisar as histórias assombrosas contadas pelos moradores dos 

bairros periféricos de Sobral/CE. Esse projeto seria um desdobramento do meu trabalho de 

conclusão de curso em Ciências Sociais, defendido no ano de 20147. Minha proposta para o 

mestrado seria ampliar a pesquisa com mais histórias e entrevistas, consequentemente, com 

análises antropológicas mais complexas.  

No entanto, ao conversar com a professora Julie Cavignac, no final do primeiro 

semestre, visualizei a possibilidade de trabalhar com o universo narrativo que tem como tema 

o sobrenatural em um município do Seridó, onde já existem pesquisas, mas que carecem de 

investigações antropológicas sobre as representações simbólicas ligadas à presença histórica 

das populações tradicionais. Gostei da ideia de analisar aparições sobrenaturais no Seridó, por 

ser uma temática que eu já conhecia, mas em um novo contexto. A pesquisa ganharia maior 

“fôlego” ao tratar da questão indígena, pois o lugar escolhido possui, em sua origem, uma 

                                                           
7 O trabalho de conclusão de curso de graduação em Ciências Sociais, na modalidade bacharelado, denominado 

de “Histórias Assombrosas: consolidando redes de sociabilidade em bairros da periferia de Sobral”, foi defendido 

em 2014 e orientado pelo professor Dr. Nilson Almino de Freitas, na Universidade Estadual Vale do Acaraú- 

UEVA. 
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versão mitológica e acontecimentos relacionados a um passado indígena. Assim, a temática da 

dissertação passou a ser reajustada e, através de minha participação como pesquisadora 

colaboradora no projeto de extensão "Tronco, ramos e raízes", o estudo surge como 

desdobramento dessa vivência. 

Havia indícios de que, nessa cidade do sertão seridoense, São Vicente (ver localização 

no mapa), seria possível realizar um estudo sobre seres sobrenaturais que testemunham um 

passado pouco explorado. Presentes em praticamente toda parte, desde casas mal-assombradas 

até os vales da Serra de Santana, aparições são relatadas na paisagem inabitada e esses registros 

memoriais são a marca da presença histórica das populações autóctones da região. 

 

Figura 2 - Mapa de localização do município de São Vicente 

 
Fonte: acervo da pesquisa, baseado em dados do IBGE (2018) 

 

A mudança de “eixo” foi um desafio e ao mesmo tempo uma surpresa agradável: o 

passado da cidade de São Vicente me fez lembrar de um dos dois casos relatado por Gonçalves 

(2000), quando o pesquisador muda a temática de seu trabalho de acordo com a sugestão de seu 

orientador. O primeiro caso é o de Octávio Eduardo. Ao ler o depoimento do pesquisador, me 

identifiquei em determinados aspectos. É importante salientar que a paixão pelo tema foi 

concretizada na primeira visita à cidade.  

 

Octávio Eduardo: a certa altura Herskovits disse: [...] “Sobre o que você quer 

fazer a dissertação de mestrado?” Eu disse: “ Eu gostaria de escrever sobre 

sociedade de folk”. Olha, ele quase me botou para correr. Porque eu havia me 

tornado amigo do professor Redfield, porque eu ia à Universidade de Chicago 

com certa frequência [...] e eu estava com aquela preocupação da sociedade 
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de folk que era o grande interesse de Redfield. E Herskovits: “Que folk culture 

não senhor! Eu acho que você está enganado, eu quero você estudando nisso 

aqui.” 

Vagner: Ele que decidiu isso, deu o tema? 

Octávio Eduardo: Deu o tema: “Religiões no Brasil: eu já estudei o negro na 

Bahia; tem estudos sobre o negro em Pernambuco, mas não tem nada sobre o 

negro no Maranhão, e eu quero saber; é uma parte importante e você precisa 

fazer este estudo” [...]. Voltei ao Brasil em julho, agosto de 1943 com um 

programa imposto pelo Herskovits de fazer um estudo sobre o negro no 

Maranhão (GONÇALVES, 2000, p. 28). 

 

A história de Luíza aparece no imaginário local como um fato sem muita importância, 

mas se examinada com rigor, aparecem mecanismos e registros memoriais em que os índios 

são minimizados e os sesmeiros passam a compor a história como personagens principais das 

histórias ditas como “oficiais”. Assim, nas memórias individuais dos moradores de São Vicente, 

existem fatos que contribuem para a construção de uma memória coletiva 

(HALBWACHS,1990), na qual a índia é constantemente mencionada8. 

Os relatos envolvendo os nativos são fragmentados, porém auxiliam a construção de 

outro ponto de vista que vem se contrapor à história oficial. Desse modo, a história que envolve 

Luíza torna-se um elemento propulsor de nossa pesquisa, para pensar o contexto local e até 

mesmo regional, visto que cidades próximas possuem situação semelhante. Neste trabalho, 

relatos orais e textuais são analisados, buscando reconstruir uma visão diferenciada do passado, 

de modo a questionar a história oficial e personagens e acontecimentos importantes da história 

de São Vicente serão abordados com a perspectiva que leva em conta outras versões possíveis 

da história. 

 

1.2 Overdose de passado 

 

Sábado, 31 de outubro de 2015. Dia de feira e de ruas movimentadas com carros de som 

anunciando as ofertas do comércio local. Desço do táxi-coletivo para começar a levantar os 

primeiros dados da pesquisa. Foi nesse dia minha primeira visita à cidade de São Vicente. 

Estava ansiosa. À minha espera, na praça principal da cidade de São Vicente, havia Joadson 

Silva, historiador são-vicentense.  

                                                           
8 No livro “A memória coletiva”, Halbwachs (1990) considera a memória como uma construção social que é 

continuamente elaborada no presente. Essa construção social se faz por meio de duas memórias: a individual e a 

coletiva. O indivíduo, ao narrar um acontecimento, traz elementos criados pela memória coletiva, logo, o indivíduo 

faz parte de diversos grupos que modelam a memória individual e a memória coletiva alimenta-se da memória 

individual. 
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Foi através desse jovem que, naquela manhã, conheci os primeiros interlocutores que 

seriam importantes para o meu trabalho. Como cheguei cedo ao município, comecei a conversar 

com Joadson. Sentamos em cadeiras plásticas emprestadas pelos taxistas, antes de irmos visitar 

alguns moradores. Durante nosso diálogo, olhava o ambiente. Na nossa frente havia casas com 

estilo arquitetônico singular, posteriormente, descobri que eram casas de pessoas com maior 

poder aquisitivo que habitam a parte mais alta, onde está o centro da cidade. Atrás de nós, mais 

ao longe, as serras poderiam ser contempladas. Inclusive, com um olhar mais atento, poderiam 

ser lá identificados alguns casarões. Joadson comentava sobre as habitações mais antigas no 

alto das serras e mencionou nomes de grupos indígenas que haviam se refugiado nesses morros, 

assim como aconteceu no meu estado de origem, o Ceará, acrescentava o historiador. Percebi 

o quanto Joadson tinha domínio sobre os assuntos envolvendo as questões indígenas e esse 

conhecimento me auxiliaria no desenvolvimento do trabalho. 

Joadson Silva foi indicado por uma ex-orientanda de Julie, Flávia Vieira. De acordo 

com Flávia, o jovem iria me ajudar, pois conhecia quem iria contribuir para o que desejava 

saber. Joadson tornou-se um amigo durante o “florescimento” do trabalho e também um 

interlocutor da pesquisa. Ele me ajudou até mesmo em momentos de entrevistar os moradores, 

fazia questionamentos. Por ter maior conhecimento com estes, achei que sua interferência foi 

benéfica para a pesquisa. Muitas vezes recorro a ele em momentos de dificuldades e dúvidas. 

Esteve incansavelmente presente em várias etapas. Tornou-se um “informante confidencial”, 

nos termos de Evans-Pritchard9. Havia, no entanto, um diferencial: ele não cobrava nada de 

mim, ao contrário dos “informantes confidentes” de Evans-Pritchard, os quais exigiam alguns 

valores. Havia um grande interesse do historiador em me ajudar na pesquisa. Ele mesmo 

confessou algumas vezes que gostava de me apoiar, pois o meu trabalho traria uma contribuição 

sobre os estudos de sua cidade natal. 

Nessa primeira incursão na cidade, eu dispunha de pouco tempo para conversar com as 

pessoas conhecidas de Joadson, pois tratava-se de algo rápido10. A finalidade desse encontro 

era conhecer as principais problemáticas que poderiam ser abordadas na dissertação, logo, até 

                                                           
9 Evans-Pritchard define o informante confidencial da seguinte forma: alguém que “se dispõe a trabalhar como em 

sessões regulares, às vezes diárias; e é evidente que estes devem ser pessoas integras, honestas, inteligentes, 

instruídas e genuinamente interessadas em nossos modos de entender o modo de vida de seu povo. Eles tornam-

se nossos amigos” (EVANS-PRITCHARD, 2005, p. 248). Joadson me hospedou inúmeras vezes em sua casa. 

Esteve em diversas entrevistas comigo e, quando preciso, fazia algumas perguntas e registros fotográficos. 

Aventurou-se comigo na procura de pinturas. Subiu a Serra de Santana na busca por cerâmicas tupi. Esteve em 

arquivos como os da Paróquia de São Sebastião, em Florânia, e da Prefeitura Municipal desse mesmo município. 
10 No mesmo dia tinha de retornar para a casa em que estava hospedada na cidade vizinha, Currais Novos. Por ser 

um dia de sábado, havia uma certa urgência para retornar, pois os transportes em São Vicente são escassos, 

principalmente aos fins de semana. 
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aquele momento, conhecia pouco sobre São Vicente. Desejava entender a história local ouvindo 

os que ali habitavam. Assim, Joadson me conduziu à casa de Cícero Gondim, ex-prefeito da 

cidade11 e, posteriormente, à casa de Fátima Santos, professora aposentada das redes estadual 

e municipal de ensino. Ia estabelecendo contatos e tomando conhecimento de muitos 

personagens e episódios presentes no processo de formação de São Vicente. 

Ao sair da praça principal, cruzei apenas uma rua e estava na casa do primeiro 

entrevistado, Cícero Gondim. Ele já tinha conhecimento de que iria procurá-lo, com o intuito 

de pedir informações sobre a história de Luíza. Após uma breve apresentação minha, como 

pesquisadora da Universidade, começo a fazer questionamentos. Pergunto o que ele poderia me 

falar sobre a história de Luíza. Esse era o primeiro ponto a ser abordado, o ponto de partida. 

Inicialmente, Cícero disse que gostaria de datilografar, caso eu preferisse. Argumentei 

que gostava de ouvir sobre o que as pessoas dizem do lugar em que vivem, já que é algo que se 

espera de uma antropóloga. Acredito que sua sugestão ocorreu pelo fato de o interlocutor 

possuir algumas produções sobre a história da cidade de São Vicente. Talvez, para ele, naquele 

momento, fosse melhor datilografar; enquanto, para mim, o ouvir é um dos melhores recursos 

para obtenção de dados. O ouvir possui uma significação específica para o cientista social, como 

destaca Roberto Cardoso de Oliveira (1996, p.18). 

A partir da provocação para ouvi-lo, desenvolve-se um diálogo com mais de uma hora 

e meia de duração. Cícero Gondim é um senhor de memória impecável, lembra com precisão 

datas, nomes e acontecimentos. Muitas das pessoas com as quais conversei durante a pesquisa 

me perguntavam se eu o havia entrevistado, ou seja, é considerado uma das referências para 

quem quer conhecer a história local. Inclusive, nos trabalhos de conclusão de curso de 

graduação, ele é constantemente entrevistado, em outras palavras, ele é um especialista da 

memória. Como diria Le Goff (1990), ele é aquele a quem todos recorrem e repetem sua versão, 

um cronista local. Seus depoimentos podem ser vistos, por exemplo, nas monografias de 

Adeilton Dantas de Macedo12 e John Lennon da Silva Costa13. 

Em nossa conversa, o ex-prefeito mencionou diversos assuntos, desde a origem local 

envolvendo a índia Luíza, passando ao desenvolvimento do povoado e da Rua Velha. 

                                                           
11 Cícero Gondim foi eleito duas vezes prefeito da cidade de São Vicente, nos anos de 1983 e 1993. A primeira 

gestão compreendeu o período entre 1983 a 1988 e, a segunda, entre 1993 a 1996. 
12 A monografia de Adeilton, intitulada “Mapeando a urbes: a cidade de São Vicente entre as décadas de 1950 e 

1980”, foi apresentada ao curso de História do Centro de Ensino Superior do Seridó da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, em 2006. 
13 A monografia de John Lennon, denominada “A cotonicultura em São Vicente: uma história produtiva”, foi 

apresentada ao curso de História do Centro de Ensino Superior do Seridó da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte em 2008. 
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Acrescentava detalhes como o surgimento do comércio à sombra da enorme quixabeira14, até a 

mudança de povoado para o status de cidade. Cícero Gondim demonstrava empolgação em 

discorrer sobre as administrações municipais e os principais feitos durante suas respectivas 

gestões15. 

 Conforme as informações eram apresentadas pelo morador, as inquietações iam 

aparecendo. Nas lembranças sobre o passado do município, o nome da índia Luíza era 

sistematicamente associado à origem da localidade. Cícero citava espaços que conservam, até 

hoje, uma memória sobre a presença de Luíza. Estes locais guardam o nome da índia como 

homenagem, como uma das primeiras pessoas a ocupar as terras que hoje pertencem a São 

Vicente. Meu primeiro interlocutor já tinha me dado muitas informações preciosas. 

   Logo depois da conversa com Cícero Gondim, segui para a casa de mais uma 

interlocutora, Fátima Santos. Lembrou de pesquisas e leituras feitas quando lecionava. Fátima 

era uma professora que unia o gosto de ensinar com o de aprender junto aos seus alunos. Suas 

aulas incluíam visitas às casas dos moradores mais antigos e aos espaços históricos da cidade. 

O objetivo da professora era despertar em seus alunos curiosidade e fazer com que eles 

ampliassem o conhecimento da história local.  

  Notei que a referida docente tinha um talento para ser pesquisadora. A vontade de 

conhecer as histórias era perceptível em suas lembranças. Nas entrevistas que a professora fazia 

com seus alunos, gostava de equipar-se com gravadores e máquinas de registro fotográfico. Ela 

colocava as crianças para elaborar perguntas e no dia combinado iam questionar as pessoas. 

Fátima aproveitava a oportunidade para também retirar suas dúvidas. A educadora permitiu que 

tivesse acesso a uma entrevista feita com Metódio Fernandes, o primeiro prefeito eleito por 

voto direto em São Vicente16. Tal entrevista estava numa fita que é lida somente por um som 

com gravador de tal natureza. Assim, devido à importância que possuía, converti para um 

formato mais usual. 

Recordo que no dia em que conheci Fátima, fiz o primeiro questionamento relacionado 

à índia Luíza. Inicialmente, afirmou que não sabia de muita coisa. Provavelmente, diante do 

“primeiro contato”, deve ter ficado inibida, pois estava diante de uma pessoa desconhecida. 

Roy Wagner (2012, pg. 45), na obra A invenção da cultura, destaca que as pessoas se sentem 

                                                           
14 A quixabeira (Sideroxylon obtusifolium) é uma árvore típica de regiões secas, presente nos estados de Minas 

Gerais e Piauí. Seu fruto tem cor escura, semelhante à jabuticaba, com sabor adocicado. A planta possui 

propriedades medicinais: tônicas, adstringentes, cicatrizantes e antidiabéticas. 
15 O narrador, por ser ex-prefeito da cidade, tinha estruturado em sua fala os fatos que envolviam cada 

administração política do município e considerava como algo a ser frisado para a contribuição histórica da urbe. 
16 Um trecho da entrevista será transcrito mais adiante, ao falarmos sobre Luíza. 
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desconfortáveis com um estranho em seu meio. Frequentemente lhe criam dificuldades como 

uma forma de “defesa”, para tentar manter o pesquisador a uma certa distância ou, pelo menos, 

retardá-lo enquanto ele é contemplado e examinado mais detidamente. No entanto, depois de 

alguns minutos de conversa, Fátima começou a compartilhar os conhecimentos adquiridos pela 

tradição oral e os dados obtidos a partir de leitura de textos escritos por folcloristas, a exemplo 

de Câmara Cascudo. A história de Luíza passa a ser rememorada. Ao mencionar Luíza, a 

narradora comenta sobre a existência de vestígios materiais existentes no Sítio Saco da Luíza, 

que remetem a um passado indígena local. Fátima descreve como viu cachimbos decorados de 

argila que foram encontrados por ex-alunos no sítio em questão. Além de cachimbos, outros 

utensílios, como material cerâmico indígena, podem ser achados no referido lugar, acrescenta 

a docente.  

Estudos como de Fábio Mafra e Mônica Nogueira (2013), pesquisadores da 

Universidade Federal do Pernambuco, apresentam detalhes sobre materiais cerâmicos 

existentes em São Vicente. Vale ressaltar, que esse é o único trabalho referente aos vestígios 

cerâmicos no município. Exceto esse, não há nada alusivo ao material cerâmico e as pinturas 

pré-históricas. No artigo “A cerâmica tupinambá na Serra de Santana-RN: a cultura da floresta 

tropical no contexto do semiárido nordestino” são identificados sítios lito-cerâmicos no topo da 

Serra de Santana. Os sítios foram localizados em três municípios: Tenente Laurentino, Florânia 

e São Vicente.  De acordo com os arqueólogos, o sítio de São Vicente, denominado no artigo 

de Sítio Arqueológico Aldeia da Serra de Macaguá V, foi identificado por um trabalhador da 

propriedade que, durante a limpeza do terreno para plantio, encontrou, a aproximadamente 20 

cm de profundidade, partes de uma vasilha cerâmica. O recipiente apresentou borda reforçada 

sem pintura, bojo carenado e dimensões superiores a 20 cm. Pelas suas dimensões, a 

identificação do fragmento sugeria a presença de uma possível estrutura em subsolo ou até 

mesmo de um vasilhame completo. O registro de tais estruturas, destacam os arqueólogos, com 

base em outros estudos comuns aos sítios filiados à cerâmica tupinambá, está relacionado às 

práticas socioeconômicas realizadas pelos grupos indígenas portadores dessa tradição cerâmica.  

A pesquisa feita por esses arqueólogos vai ao encontro do que é descrito por Fátima. 

Assim, nota-se que o passado da cidade, no que se refere aos autóctones, está enterrado sob 

camadas de areias que, ao serem escavadas, apontam para uma história pouco explorada. São 

os lugares de abandono que contém essas riquezas que merecem ser desenterradas. Além dos 

fatos que envolvem o passado indígena, a interlocutora anunciava outras minúcias históricas, 

como a Rua Velha e sua gigantesca Quixabeira, além do sítio Saco da Luíza, com seus 
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cemitérios e capelas. Eram lembrados pelas memórias os mais diversos assuntos, mas que, ao 

serem reagrupados, passavam a nos indicar uma direção a seguir na pesquisa.  

Diante do que foi descrito pelos dois entrevistados, percebi que Luíza é evocada como 

principal marco narrativo: todos os meus interlocutores começaram a contar a história do hoje 

município de São Vicente falando de Luíza. Nas narrativas textuais e orais, a índia é recorrente 

e associada a paisagens naturais, como o Saco da Luíza, o Rio Luíza e os monumentos públicos 

como a prefeitura da cidade, ou melhor, o Palácio da Luíza.  Os espaços que carregam o passado 

da cidade possuem o nome da autóctone e podem ser entendidos como “lugares de memória” 

(NORA, 1993). De acordo Pierre Nora, historiador francês, os lugares de memória são 

representações, são construções, nascem em virtude de não haver mais uma memória 

espontânea. São mecanismos de uma memória refugiada, centrada em focos privilegiados como 

o Saco da Luíza, o Rio Luíza e o Palácio da Luíza. Enraíza-se no concreto, no espaço, no gesto, 

na imagem, no objeto. Esses lugares de memória possuem a capacidade de bloquear o trabalho 

do esquecimento. Nos locais que conservam o nome da índia, torna-se perceptível que há uma 

busca, um esforço para que o nome da índia Luíza seja lembrado pelos são-vicentenses. 

Por meio dos dados partilhados naquela primeira ida a campo, verifiquei que os 

moradores são estimulados quando contam o passado local. É uma overdose de outrora que 

passa a ser articulada e ganha forma no tempo presente: datas, nomes de pessoas e vários 

espaços aparecem na fala dos entrevistados de modo a contextualizar a história do lugar onde 

vivem. Considero que esse dia caracteriza o momento em que dei o “pontapé inicial” para que 

a pesquisa fosse desenvolvida. Prometi voltar para conhecer mais histórias e pessoas. Nesse 

retorno, já havia nomes de pessoas indicadas por Fátima que poderiam contribuir com a 

pesquisa. Assim, fui traçando planos para as novas fases da investigação e registrando dados 

acerca daqueles que seriam os possíveis narradores.  

Ao voltar para campo, conheci mais pessoas, como, por exemplo, Choli17. Ele, tal qual 

a professora Fátima Santos, é conhecedor de muitas histórias e iria me ajudar, sobretudo, nas 

histórias que envolvem os seres sobrenaturais. Este morador possui a habilidade de ser criativo 

nas histórias que conta. Nas conversas que tive com ele, na calçada de sua casa, muitas pessoas, 

ao passar pela rua, comentavam em tom de brincadeira, que Choli estava resenhando. Seu 

                                                           
17 Francisco Pereira, conhecido por Choli, é um narrador de histórias envolvendo os seres sobrenaturais e, por isso, 

suas histórias serão apresentadas no último capítulo. Menciono seu nome por estar seguindo uma ordem na menção 

de nomes das pessoas que conheci e são contribuintes deste trabalho.  
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próprio apelido é uma "resenha", acrescenta o narrador18. Choli informa que seu cognome foi 

extraído de um livro no qual se identificou e passou a ser chamado por tal pseudônimo. 

Além de Choli, na segunda visita, conheci Abel19. Abel foi outra pessoa que também 

indicou nomes e partilhou lembranças da Rua Velha. Era um dos mais antigos moradores do 

referido logradouro. A rede de contatos estava sendo construída e as lembranças da história 

local iam sendo compartilhadas.  

Ao longo da pesquisa, outros moradores forneciam pistas para pensar a história da 

cidade. Nessa caminhada, durante o período em que morei na cidade por quatro meses, que 

conheci José e sua irmã Joana Medeiros. Esses dois irmãos evocaram lembranças sobre o 

período em que moraram no sítio Saco da Luíza. Foi, justamente com José Medeiros, que 

conheci esse sítio. Fomos na capela em homenagem às três crianças falecidas num incêndio. 

Também, visitamos o jazigo de Francisco Maciel, falecido de cólera e, por último, estivemos 

nas pinturas que muitos populares denominam de “rupestres”, existentes no Saco da Luíza20. É 

importante esclarecer que a terminologia científica mais apropriada para as pinturas 

encontradas no Saco da Luíza é grafismo, divergindo do vocabulário popular. Alice Aguiar 

(1986), no estudo “A tradição agreste: estudo sobre a arte rupestre em Pernambuco”, disserta 

que a designação grafismo puro é utilizada na identificação de figuras geométricas, simbólicas, 

ou simplesmente sem significado aparente no nosso sentido cultural21. 

 Além das pessoas acima citadas, ao longo do estudo outras pessoas foram consultadas. 

Um dos critérios para serem entrevistados, além da indicação de nomes, era o modo como os 

narradores comunicavam os acontecimentos, como sabiam “intercambiar experiências” 

(BENJAMIN, 1985, p. 198), de maneira a relacioná-las aos assuntos tratados na pesquisa.  

Algumas vezes, havia dificuldades de minha parte em acompanhar o que os moradores 

informavam. Evocavam acontecimentos particulares que envolvem o Seridó e a cidade de São 

Vicente. Por não ser natural dessa região, aos poucos tive de desenvolver uma noção básica da 

história do Rio Grande do Norte e da história local, sobretudo no que estava relacionado à 

questão indígena. Leituras de livros como “Velhos Inventários do Seridó”, de Olavo Medeiros 

Filho; de relatos de viajantes como do holandês Roulox Baro, intitulado “História das últimas 

lutas no Brasil entre holandeses e portugueses e relação da viagem ao país dos tapuias”; e da 

                                                           
18 Resenhar é uma expressão utilizada pelos norte-rio-grandenses que, geralmente, significa algo divertido, soa 

com um tom de brincadeira. 
19 Abel, morador antigo da Rua Velha, será citado no capítulo 2, ao falarmos sobre a Quixabeira. 
20 A história da capela das três crianças e morte de Francisco Maciel serão melhor detalhadas no capítulo 3.  
21 No capítulo 3, “A questão indígena na memória, na história e a sobrenatureza”, apresentaremos os grafismos 

presentes no sítio Saco da Luíza e o modo como classificamos cada um. 
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tradução da edição francesa do relato de viagem feito pelo linguista holandês Teensman, 

denominado “O diário de Rodolfo Baro” (1647), como monumento aos índios Tarairiú do Rio 

Grande do Norte, me auxiliavam a compreender melhor o contexto sobre o qual estava 

estudando.  

Desse modo, para realizar este trabalho, foi necessário cruzar dados da memória local 

coletada durante a pesquisa empírica e consultar fontes históricas. Portanto, considero que não 

é possível fazer ponderações sobre a construção da história que se estuda sem fazer consultas a 

fontes históricas. Partilho dos ensinamentos transmitidos pelo casal Comaroff (2010, p. 16), 

para o qual “uma teoria da sociedade que não seja também uma teoria da história, ou vice-versa, 

dificilmente pode ser considerada uma teoria”. Esse casal defende a relação entre a 

Antropologia e a História como modo de acesso para tornar a pesquisa empírica mais 

abrangente. A união dessas duas disciplinas é, ao meu ver, indispensável ao estudo. Nesse 

sentido, são feitas análises de alguns documentos como, por exemplo, cartas de sesmaria, as 

quais permitem associar os nomes de pessoas que possuíam as terras que hoje correspondem ao 

município de São Vicente. 

Minha reflexão parte dos modos de rememoração, a partir de uma dimensão temporal, 

da perspectiva histórica revisitada pela Antropologia. Olhar para a história, conforme Sahlins 

(2003), é compreender como a “cultura” é ordenada pela dimensão temporal. Ao analisar desse 

ângulo, é possível notar as culturas como sujeitas a uma transformação histórica, pois a cultura 

é historicamente reproduzida na ação, a partir da qual os homens repensam criativamente seus 

esquemas convencionais. Através das narrativas dos moradores, consigo ir produzindo uma 

noção sobre a história da localidade. Os relatos tratam, desde o início, do povoamento até a 

transformação em município, de modo a descrever a transformação histórica que a cidade 

sofreu. Desse modo, as narrativas apresentam diversos acontecimentos sobre índios, 

fazendeiros “fundadores” de povoado, almas, crianças pagãs, botijas e espaços da cidade que 

contribuem para uma memória do lugar. É uma forma de lembrar do passado que se encontra 

presente em paisagens e espaços. 

Vansina (1982) propõe, ao falar sobre a tradição oral e sua metodologia, que a narrativa 

inclui a geral, a histórica e outras, locais, familiares, épicas, etiológicas, estéticas e memórias 

pessoais. Por isso, ela é usada como um dos elementos que possibilitam inúmeras compreensões 

dos acontecimentos na cidade de São Vicente.  A diferença que estabeleço entre a tradição oral 

e os memorialistas está pautada sobretudo quando nas narrativas são incluídos acontecimentos 

de ordem pessoal, não são apenas datas e nomes que são lembrados, mas acontecimentos 
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relacionados a vida de meus interlocutores, envolvendo vivências. Enquanto os memorialistas 

associam marcos históricos sem uma associação particular. 

Diante desses elementos, há uma possibilidade de perceber a memória como expressão 

de uma arte verbal, na qual a narração permite que as experiências históricas dos sujeitos 

falantes sejam compartilhadas. De acordo com Fischman (2007), a arte verbal constitui uma 

forma de dimensão sociocultural fundamental para a configuração da memória social. 

Conforme o autor, para dar conta da polifonia numa investigação sobre a memória social, supõe 

colocar em questão todas as versões estabelecidas sobre o passado, não necessariamente para 

refutá-las, mas sim para descobrir o refinamento da lembrança e interrogar o que elas implicam.  

Por meio das narrativas, tecerei algumas considerações que envolvem índios na antiga 

ribeira do Acauã (atual Seridó) e em Luíza (hoje São Vicente), de modo a refletir sobre os 

paradoxos existentes na história e na memória presente.  

 

1.3 Índios na Ribeira do Acauã 

 

Ao longo desta pesquisa, tive a oportunidade de conhecer algumas cidades da antiga 

Ribeira do Acauã, atualmente conhecida por Seridó. Em minhas estadias nos municípios da 

região, foi recorrente ouvir relatos sobre antepassados que foram inviabilizados pela história. 

Índios e negros são lembrados muitas vezes pelas memórias individuais, quando questionadas. 

Cavignac (2007) ressalta que é justamente na tradição oral que elementos sobre os autóctones 

são apresentados para contemplar o que não foi registrado nos livros de História. 

Ao participar do projeto de extensão “Troncos, ramos e raízes”, coordenado por minha 

orientadora, pude visitar sítios arqueológicos como o Mirador, na cidade de Parelhas, que 

contém diversas pinturas de grupos pré-históricos. Participei de oficinas, como “A Boa Vista 

faz a sua cabeça”, na qual tivemos a presença de membros do Grupo Pérola Negra, de Acari, e 

dos Quilombolas da Boa Vista, de Parelhas, que relataram as dificuldades e os preconceitos 

sofridos por suas gerações. Através dessas vivências, começava a enxergar um lugar plural, 

com enorme riqueza cultural e étnica.   

 Durante as viagens pelo Seridó, olhava as paisagens como, por exemplo, os serrotes, 

com um olhar diferente, pois lembrava dos fatos apresentados pelos interlocutores quando 

tratavam de algumas práticas indígenas. Ficava imaginando suas andanças pelas serras em 

busca de refúgio, a perseguição enfrentada por homens brancos montados a cavalos e 

acompanhados de cachorros ferozes e o refúgio nas grotas para saciar a sede. Ao contemplar a 

natureza, começava a pensar no que há por detrás daquele horizonte, histórias pouco exploradas 
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que precisavam ser revisitadas e que não podiam passar despercebidas nas análises. São esses 

resquícios das memórias dos entrevistados que fazem emergir lugares e acontecimentos para 

reflexão sobre o destino dos nativos após a presença do “civilizador”.   

Cristina Pompa (2014) afirma que a imagem dos “índios sem história”, construída no 

século XIX, permaneceu durante décadas, adentrando o século XX, fortalecida pela própria 

natureza das fontes documentais. Somente nos últimos 20 anos, através da grande quantidade 

de pesquisas produzidas sobre a história indígena, é que foi enterrada a concepção de “índios 

sem história”, criada no século XX pela historiografia nacional.  

A historiografia do Rio Grande do Norte e da antiga Ribeira do Acauã não foi muito 

diferente. Inicialmente, foi escrita por pessoas brancas que pertenciam a famílias influentes e 

que “tentavam apagar, a todo custo, as especificidades étnicas ao longo dos séculos” 

(CAVIGNAC, 2003). A história foi produzida propositalmente, de modo a “ofuscar” a presença 

negra e indígena com a chegada do branco europeu, negando a existência de índios posterior à 

“Guerra dos Bárbaros”22. Cascudo, por exemplo, no livro “História do Rio Grande do Norte” 

(1984), acreditava que os índios tinham sido dizimados com as guerras travadas nos sertões, 

que compreendem o que hoje se conhece por Seridó. A partir desse autor, criou-se a ilusão de 

um sertão sem índios. 

Os conhecimentos elaborados pelos membros da elite surgiram como uma forma de 

refutação dos fatos “pouco gloriosos da história local”, como adverte Cavignac (2003). Essa 

modalidade de escrita adotada pelos cronistas e folcloristas deixaram alguns elementos que 

buscam ser desmistificados por antropólogos e historiadores, através de pesquisas que 

conciliam a tradição oral com fontes documentais. A partir dos anos 2000, há uma produção 

intelectual que oferece outra visão sobre a história e a realidade da antiga Ribeira do Acauã, de 

modo a contrariar a tese do desaparecimento das populações indígenas nos sertões após o 

contato com os europeus23. 

                                                           
22 A “Guerra dos Bárbaros” foi um dos maiores exemplos de resistência indígena no Brasil. Nativos do Rio Grande 

do Norte, Ceará, Pernambuco, Piauí e Parnaíba se uniram em uma confederação para enfrentar o branco 

conquistador. A Guerra durou mais de 30 anos, iniciando no último quarto do século XVIII até a segunda metade 

do século seguinte. De acordo com Aírton de Farias (1997, p. 28), a Guerra iniciou-se com um confronto por volta 

de 1686, no Rio Grande do Norte, com os índios Janduins, habitantes das regiões de Açu, Mossoró e Apodi. No 

meio de tanto terror e opressão, rebelaram-se contra o domínio lusitano, matando, saqueando, destruindo tudo o 

que pertencessem aos seus algozes. 
23Ver os seguintes estudos: dissertação de Helder A. Macedo (2007), “Ocidentalização, territórios e populações 

indígenas no sertão da capitania do Rio Grande do Norte”; tese de Helder A. Macedo (2013), “Outras famílias do 

Seridó: genealogias mestiças no sertão do Rio Grande do Norte (Séculos XVIII - XIX)”; artigo de Helder A. 

Macedo (2010), “Caboclas brabas: história indígena do sertão do Seridó por meio das memórias de seus 

moradores”; outro artigo de Helder A. Macedo (2003), “Em busca dos desaparecidos: remanescentes indígenas no 

Sertão do Seridó (séculos XVIII-XIX); artigo de Julie A. Cavignac (2003), “A etnicidade encoberta: ‘Índios’ e 

‘Negros’ no Rio Grande do Norte” ; outro artigo de Julie A. Cavignac (2009), “Um mundo encantado: memória e 
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Nos sertões da Ribeira do Acauã, as populações indígenas sofreram com o contato dos 

desbravadores de território e resistiram até quando fosse possível. Muirakytan de Macêdo 

demonstra, na obra “A penúltima Versão do Seridó”, que as primeiras tentativas de conquista 

do sertão não foram pacíficas. “O gentil bárbaro, como a eles se referiam nos documentos da 

época, resistiu por anos a fio até ser morto ou aldeado pelos homens brancos que tentavam se 

fixar nas ribeiras e aguadas dos sertões” (MACÊDO, 2014, p. 35). 

Com esses registros, as memórias locais expõem o sofrimento de seus antepassados, os 

quais viviam foragidos, obrigados a ficar escondidos nas furnas, matas adentro. Os índios eram 

perseguidos por homens e animais. Na pesquisa de campo em Carnaúba dos Dantas, por 

exemplo, Cavignac (2009) encontra esses detalhes nas narrativas sobre os primeiros lugares de 

memória na cidade. Há uma abundância de “lugares que conservam a memória de uma 

resistência indígena e, ao que modo, testemunham o massacre da população autóctone” 

(CAVIGNAC, 2009, p. 72). Cavignac também aponta que, tanto nos documentos históricos 

como nos depoimentos orais, as serras e outros lugares mais afastados são os espaços que os 

índios ocupavam. Ela cita alguns exemplos como a Serra da Rajada, a Serra do Forte, o Riacho 

d’Olho d’Água, o Marimbondo e o Saco do Xiquexique. 

Além dos lugares, há uma expressão comumente mencionada pelos moradores como 

forma de tentar esboçar a presença de autóctones do Norte que tentavam resistir à colonização. 

Constantemente mencionavam a seguinte frase: caboclas-brabas eram capturadas “a casco de 

cavalos e dentes de cachorro”24. Essa locução expõe a ideia da miscigenação na qual o 

civilizado domina o selvagem. É importante ressaltar que não é exclusivamente as índias que 

sofreram esse tipo de perseguição e de que essa expressão não simboliza necessariamente de 

que havia presença indígena.  Algumas das mulheres que eram apreendidas com a utilização 

desses animais para ser domesticadas são lembradas pela tradição oral nas histórias de origem 

ou mesmo na nomenclatura dos municípios e nos contextos familiares. 

Constatam-se, na história seridoense, diversos casamentos entre índias e conquistadores 

de terras25. Ainda tomando como modelo Carnaúba dos Dantas, verifica-se que o nome de uma 

                                                           
oralidade no Sertão do Rio Grande do Norte”; mais um artigo de Julie A. Cavignac (2007), “ Mito e memória na 

construção da identidade local”; e o trabalho de conclusão de curso em História de Joadson V. Silva (2015), 

intitulado “Apontamentos sobre a história indígena na Serra de Santana- RN, séculos XVII e XVIII”. 
24 Expressão utilizada pelos interlocutores da pesquisa para retratar situações vividas pelas caboclas-brabas para 

domesticação. Edwin Reesink (2000) coloca que a segunda afirmação, “a dente de cachorro”, enfatiza um aspecto 

de caça, uma mulher semelhante a animal selvagem, a ser capturada do mesmo modo. Já a primeira parte da frase, 

“a casco de cavalo”, frisa a superioridade de locomoção dada pelo conhecimento de um animal domesticado 

inicialmente desconhecido pelos índios. Dessa maneira, a mulher “braba” era capturada no mato e amansada dentro 

de uma casa, para depois se casar com seu captor. 
25 Para mais detalhes, ver a pesquisa de Macedo (2003) intitulada “Em busca dos desaparecidos: remanescentes 

indígenas no sertão do Seridó (séculos XVIII e XIX)”. 



31 
 

índia ganha ênfase na história como cabocla-braba, aquela conhecida por Micaela. De acordo 

com Macedo (2010), Micaela aparece em várias fontes escritas e bibliográficas que abordam a 

história da localidade e a genealogia da família Dantas.  

Nas narrativas pesquisadas por Macedo constam diversas versões. Uma delas comunica 

que o coronel Caetano Dantas Correa teria pego Micaela “a casco de cavalo e dente de 

cachorro” na Serra da Rajada, localizada entre os municípios de Carnaúba dos Dantas, Acari, 

Parelhas e Jardim do Seridó. Essa índia, ao sofrer um processo de domesticação, teria casado 

com o coronel, dando luz a filhos. Já a versão batizada como “oficial”, descreve Macedo (2010), 

diverge do que anunciado pela oralidade, dizendo que Micaela Dantas Pereira seria uma filha 

do coronel com Josefa de Araújo Pereira. Josefa, por sua vez, seria filha do português Tomás 

de Araújo Pereira e da paraibana Maria da Conceição de Mendonça, de cujo casamento 

resultaram dezenove filhos, tendo permanecido vivos apenas dezessete. Entre eles, estaria 

Micaela, nascida em 175326. Desse modo, a história relacionada a índia Micaela fica conhecida 

como uma história menos verídica se comparada com a filha de um coronel. 

Nesse caso, para mim, é menos relevante saber se Micaela foi a esposa ou a filha do 

Coronel Caetano Dantas. O essencial é refletir como a indígena apresentada nas narrativas sobre 

a história de Carnaúba dos Dantas, associada com a origem da família, é constantemente 

atualizada, ganhando formas que expressam um passado ressurgente. Embora haja uma 

tentativa de silenciamento do que é evocado pela oralidade com substituição de uma narrativa 

envolvendo a filha de um membro da elite.  

Diante dos elementos retratados, aos poucos, as memórias sobre a resistência dos 

antepassados vão ganhando importância e é possível verificar um aumento significativo no 

número de pessoas que passam a se reconhecer como indígenas no Rio Grande do Norte.  

A historiografia do Rio Grande do Norte desconsiderou a existência de índios na Ribeira 

do Acauã após a “Guerra dos Bárbaros”, ignorando o real destino dessas populações, pois 

acreditava-se no seu “desaparecimento”. Tal argumento produz um discurso muito vago e 

ambíguo. Assim, estudos locais apontam para fatos divergentes, no qual índios sobreviventes 

ao massacre tornaram-se cativos de guerra ou utilizados para o trabalho servil, como 

“moradores” ou “assistentes” nas fazendas, povoações e vilas, como apresenta Macedo (2007, 

p. 222), em sua dissertação de mestrado intitulada “Ocidentalização, territórios e populações 

indígenas no sertão da capitania do Rio Grande”. 

                                                           
26 Ler o seguinte artigo de Macedo (2010) : “Caboclas brabas: história indígena do sertão do Seridó por meio das 

memórias de seus moradores”. 
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Diante desse cenário e descobertas, a história passa a ser reconstruída, tem-se outra 

versão dos acontecimentos. Lembramos o que afirma Le Goff (1990, p. 203), no livro “História 

e memória”: a definição do presente é um projeto ideológico que se defronta muitas vezes com 

o peso de um passado muito mais complexo. Desse modo, a história oficial, o projeto 

ideológico, passa a ser questionado e através de consultas às fontes documentais e análise dos 

relatos orais há elaboração de um outro passado, diferente do que fora afirmado anteriormente 

pelos escritores membros da elite norte-rio-grandense. Nos registros documentais, os índios 

aparecem nos mais diversos lugares como “moradores” ou “residentes”. 

 

1.3.1 Índios em Luíza 

 

Inicialmente, o local de estudo recebeu o nome de Luíza, termo associado à toponímia. 

O nome Saco da Luíza lembra uma das índias mais relevantes para aquele espaço, pois é uma 

personagem mitológica utilizada para explicar sua origem e seus primeiros anos de formação.  

Luíza está presente nas narrativas textuais, na tradição oral, em monumentos públicos e em 

nomes de paisagens naturais. Conhece-se pouco sobre a história de Luíza e quase nada sobre 

os outros índios que estiveram nessas terras. 

No livro de óbitos da Freguesia Gloriosa Senhora Sant’Ana do Seridó, verifica-se que 

há presença de índios nas terras que hoje chamamos de São Vicente. Macedo (2007, p.222), ao 

realizar pesquisas em arquivos, demonstra quem seriam esses índios e qual a situação vivida 

por eles nas fazendas. Através de leituras e de uma conversa informal com esse historiador, 

pude listar os seguintes nomes. 

 

Quadro 1 - Índios que “moraram” em Luíza 

 Nome Lugar de “moradia” Livro 

Índia Narcisa Bezerra da Silva* Saco da Luíza 1812-1838 pg. 109 v. 

Índia Damásia** Quinquê 1788-1811 fl .112. 

(Manuscrito) 

Índio Filipe** Fazenda Umari 1788-1811 fl. 112 

(Manuscrito) 
Fonte: livros de óbitos da Freguesia Gloriosa Senhora Sant’Ana do Seridó 

 

*O nome da índia Narcisa foi encontrado no banco particular de Macedo durante uma conversa informal na cidade 

de Caicó, em 06 de junho de 2016. Os dados também estão disponíveis no site dos mórmons, conforme é possível 

ver no anexo do capítulo I. 

** Esses nomes estão citados no artigo de Macedo denominado “Em busca dos desaparecidos: remanescentes 

indígenas no sertão do Seridó (séculos XVIII-XIX)”, produzido em 2003, e na tese de doutorado, Outras famílias 

do Seridó: genealogias mestiças no sertão do Rio Grande do Norte (Séculos XVIII - XIX), apresentada em 2013. 
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De acordo com o quadro, a índia Narcisa Bezerra está registrada nos livros como 

residente no Saco da Luíza. Nesse local, é possível encontrar vestígios materiais que marcam a 

presença de populações indígenas. Desse modo, além dos vestígios deixados, há outros registros 

históricos que atestam a existência de índios em terras devolutas no final do século XVIII até 

os meados do século XIX. 

Já Damásia, registrada no livro de óbitos como índia, foi casada com o preto forro João 

Dias e ambos moravam no Quinquê, nos anos de 1790. Macedo (2007, p. 223) esclarece que a 

palavra “morador” pode ter sido empregada nos assentos com o sentido de “agregado”. Vale 

salientar que Quinquê, antigamente, correspondia a uma área que também compreendia o que 

hoje conhecemos como município de São Vicente. Registre-se que ainda hoje há um sítio 

chamado Quinquê. 

Um detalhe interessante é que havia muitas famílias negras nessa região do Quinquê 

que surgiram da união matrimonial entre índios e negros. Um exemplo marcante é o escravo 

Feliciano da Rocha, que possuía família nesse local27.  

Conforme explicita Macedo (2013, p. 140), Feliciano da Rocha Júnior, morador na 

fazenda Barrentas, teria batizado em perigo uma filha anônima do preto forro João Dias e da 

índia Damásia. A criança teria nascido em 28 de fevereiro de 1790 e foi sepultada na capela de 

Acari. 

O índio Filipe, falecido em 1805 e sepultado na capela de Acari, seria um “assistente” 

na casa de Domingos Álvares dos Santos, na fazenda Umari. Ele, de acordo com Macedo (2007, 

p 223), teve o funeral feito “de graça, por ser notadamente pobre”. O local em que Filipe 

“residia”, hoje corresponde a um sítio em São Vicente. Os atuais moradores da localidade, 

inclusive, alegam a existência de cemitérios indígenas nessa área.  

Após descrito quem são esses índios, é importante esclarecer que tanto a nomenclatura 

“morador” como “assistente” merecem atenção28. Macedo (2007, p.222) elucida que, nos 

tempos coloniais, tais terminologias eram utilizadas para referir-se a “pessoas de condição 

social inferior, quase sempre habitando em terras ou casas de ‘favor’ ou pagando uma certa 

quantia, ou ainda, prestando serviços aos proprietários”. 

Assim, índios como Damásia e Filipe viveram uma situação degradante, estavam em 

estado de carência, não tinham lugar para morar e dependiam dos favores de fazendeiros. 

                                                           
27 Ver o trabalho de conclusão de curso de Danycelle Pereira (2012), denominado “O escravo que virou coronel: 

lembranças de Feliciano da Rocha”. 
28 Pelo fato de merecerem atenção, diante do contexto em que estamos trabalhando, as palavras moradores e 

assistentes encontram-se entre aspas.  
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Tornavam-se agregados ou “assistentes”. Esses dados são analisados como elementos que 

contrariam o que foi afirmado pela historiografia tradicional, sobretudo no que diz respeito ao 

nosso local de estudo – o silêncio proposital da elite branca passa a ser descortinado.  

Como resultado da busca dessa documentação eclesial, alguns números ainda que 

tímidos começam a ganhar destaque. Essa identificação faz pensar em dois contextos. O 

primeiro, de uma aversão ao se declarar indígena por causa das consequências que havia no 

passado ao fazer essa assertiva. O segundo, relativo às políticas implementadas como uma 

tentativa de reparação histórica. Os números aparecem como um esforço para se diferenciar da 

situação ocorrida no passado.  Dito isso, passo agora à análise das narrativas existentes sobre 

as Luízas, sendo que a primeira é uma das índias mais marcantes na cidade de São Vicente. 

 

1.4 Luízas na história local 

 

Nesse tópico, irei evocar a vida de três mulheres com o nome de Luíza. Elas aparecem 

nas memórias da cidade de São Vicente. Muitas vezes, a recorrência desse nome é utilizada 

para justificar a denominação espacial e empregada pelas narrativas como fundamento para 

uma possível origem do povoado.  

 

1.4.1 Luíza: a índia 

 

A história de São Vicente está atrelada à história de 

Luíza e a história de Luíza está atrelada a de São 

Vicente.  

 

(GONDIM, entrevista em 31 de outubro de 2015). 

 

Através do pequeno trecho da entrevista acima, feita no primeiro dia de visita a São 

Vicente, nota-se que Luíza é elemento desencadeador de memória indígena nas narrativas, 

servindo de explicação para o surgimento do povoado. É impossível narrar a história da 

localidade sem descrever quem seria Luíza.  

O primeiro registro de Luíza como índia foi feito por Câmara Cascudo, no livro “Nomes 

da Terra: história, geografia e toponímia do Rio Grande do Norte”, em 1968. Ele define Luíza 

como uma velha pertencente à tribo Kariri, falecida muito antes de 1726. O folclorista menciona 

o nome dela para referenciar paisagens naturais como o Saco da Luíza e o Rio Luíza. Poucas 

são as informações apresentadas por Câmara Cascudo sobre essa índia. O desejo desse autor 

era relatar o histórico do lugar, assim como faz com as demais cidades do Rio Grande do Norte. 
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Será que essa rápida menção seria uma forma de minimizar os detalhes sobre a presença 

indígena naquela região? Ora, havia um interesse da historiografia tradicional de negligenciar 

a presença de índios no Rio Grande do Norte. 

Ao recorrer às memórias dos moradores locais, dados semelhantes são apresentados 

com o que foi anunciado por Câmara Cascudo. Além disso, poucos fatos são acrescentados, o 

que mostra que a memória escrita pelo folclorista se tornou parte da memória oficial e é 

sistematicamente reproduzida sem questionamentos. Fátima Santos, por exemplo, comunica os 

acontecimentos de acordo com os saberes adquiridos a partir da obra do folclorista. As leituras 

feitas por Fátima ocorreram quando ela começou a lecionar no município. Um detalhe em 

comum, por exemplo, apresentado pela narradora sobre Luíza, é que a índia era pertencente à 

tribo Kariri, porém, ela adiciona o fato de esse grupo ter vivido no sertão, enquanto o litoral era 

ocupado pelos índios potiguaras29.  

Ao voltar para a análise de obras textuais, podemos certificar que os textos que surgem 

posteriormente aos de Câmara Cascudo apresentam basicamente as mesmas informações, 

apenas alguns pormenores são agregados. Há trabalhos produzidos pelos são-vicentenses 

(ARAÚJO; ALVES, 2000; SOARES, 1997) como uma forma de apresentar a história local. 

Geralmente, os textos fazem um apanhado histórico, relatando os primeiros acontecimentos da 

localidade até chegar ao momento da evolução urbana em São Vicente, consequentemente, a 

personagem Luíza está inserida nesse contexto, no qual algumas particularidades sobre ela são 

apresentadas. 

Há também o trabalho de conclusão de curso em História de Joadson Silva (2015), que 

apresenta alguns apontamentos sobre a questão indígena na Serra de Santana e expõe mais 

alguns informes sobre a autóctone em questão. Todos os textos podem ser considerados como 

uma forma de memória da história local. No entanto, não trazem uma problematização 

sistemática sobre a índia Luíza e os motivos de somente ela ser lembrada nas narrativas, assim 

como não aprofundam como a memória histórica foi construída.  

Francisca Araújo e Francivalda Alves (2000) ao escreverem o trabalho para conclusão 

de curso em História, partem do mesmo raciocínio empregado por Câmara Cascudo, porém, 

incorporam outros detalhes sem informar precisamente as fontes que corroboram para esse 

acréscimo. Elas consideram que a tribo Kariri teria se fixado nas terras após refugiar-se de 

conflitos travados na cidade do Assú, em batalhas comandadas pelo português Domingos Jorge 

                                                           
29 Atualmente, a historiografia local já desmistificou esse tipo de pensamento. Macêdo (2012) acrescenta que havia 

também os Tarairiús (Janduí) e mais precisamente no Seridó havia cinco grupos: Kanindés, Jenipapo, Sukurus, 

Kariris, Pegas. 
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Velho. Os índios que foram expulsos de suas terras teriam fugido para a Serra de Santana. 

Portanto, no meio desses índios, havia Luíza. 

Essa narrativa de Araújo e Alves (2000) é similar ao que é compartilhado por Cícero 

Gondim. O interlocutor fala sobre a origem de Luíza como sendo da cidade de Assú. Ela teria 

vindo refugiada da “Guerra dos Bárbaros” e, ao chegar na Serra de Santana, justamente no Saco 

da Luíza, teria encontrando abrigo adequado para sua sobrevivência. É interessante considerar 

que não é possível saber ao certo quem é o portador da informação inicialmente, se é tradição 

oral ou a fonte textual, mas interessa como elas se “alimentam” uma da outra na reconstrução 

da história.  

Outra explicação é dada por Iaponan Soares (1997, p. 23), que considera a índia Luíza 

como membro da tribo Panati. Esse detalhe, conforme aponta Silva (2015, p.30), seria 

possivelmente obtido através de interpretações das obras de Olavo de Medeiros Filho. De 

acordo com Soares, os índios Panatis foram “os mais antigos moradores da região”. Estes 

compõem o grupo dos Tarairiú. O argumento que Soares defende para a permanência de Luíza 

em São Vicente seria da 

 

[...] migração das tribos para outros campos de caça, ficou no sítio a velha 

índia Luíza, que morava às margens do riacho que descia a Serra de Santana 

e que depois passou a ser conhecido pelo nome de sua antiga moradora 

(SOARES, 1997, p. 23). 

 

Outra hipótese sobre Luíza é levantada por Helder de Macedo (2013), que coloca a 

possibilidade de ela ser filha do chefe da tribo do Pericô. O chefe teria duas filhas que 

possivelmente teriam requerido datas de terras, isto é, solicitado terras de sesmarias em espaços 

que atualmente compreendem o Seridó. A segunda filha seria Inês Ferreira. O historiador elenca 

alguns pontos que embasam sua suposição:  

 

[...] considerando a afirmação de Câmara Cascudo, o período em que viveu 

Luiza coincide com aquele em que viveu a índia Inez Ferreira. 2) O nome 

anterior do lugar que viria a ser chamado de Saco da Luiza era Riacho das 

Milharadas dos Gentios, conforme se observa no texto do requerimento de 

sesmaria de Gervásio Pereira de Morais, de 1719. Tal denominação 

demarcava, portanto, a atribuição que se fazia daquele espaço para a atividade 

agrícola. 3) O Pericô fica situado, hoje, em território do atual município de 

Santana do Matos, vizinho a Florânia e São Vicente, o que demonstra, 

portanto, certa proximidade geográfica do primeiro para com o Saco da Luiza. 

Reiteramos, todavia, que a ideia de Luiza ser filha do chefe índio do Pericô 

que recebeu terras no fim do século XVII é apenas uma hipótese, uma 

possibilidade que as fontes permitem que possamos aventar. 

Independentemente de ser ou não a filha do chefe nativo do Pericô, Luiza, 
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assim como Inês Ferreira, são referências que rememoram ao tempo do gentio, 

isto é, o período em que nativos e luso-brasílicos travaram seus primeiros 

contatos na segunda metade do século XVII (MACEDO, 2013, p. 95-96). 
 

 

O argumento de Macedo pode ser comparado com o que é colocado pela moradora Joana 

de Medeiros, numa conversa informal. Ao recordar dos ensinamentos transmitidos pelo pai 

quando moravam no Saco da Luíza, Joana relembra que a índia teria vindo até Natal fazer o 

registro de data da freguesia30. Ao imaginar a situação ilustrada por Joana, questionei sobre 

qual teria sido o meio de transporte utilizado para que Luíza chegasse a Natal. Joana responde 

que a autóctone teria utilizado um cavalo para o deslocamento. O que é mais pertinente na fala 

de Joana é a astúcia da índia Luíza, que foi registrar as terras antes de outras pessoas tomarem 

atitude semelhante à dela. O pai da narradora colocava que os colonizadores, ao fazer o registro 

da terra, se deparavam com o aquele feito anteriormente por Luíza. 

A partir do que Joana Medeiros mencionou, exponho um caso análogo do registro de 

terras em Natal através da astúcia. As terras documentadas ficam próximas das de Luíza. O 

caso é descrito por Celestino Alves (1985, p.17, 18) para se referir à Dona Adriana de Holanda 

como uma mulher muito resolvida e viva na gerência de seus negócios. 

Nessa direção, Celestino Alves (1985) narra a história de um fazendeiro que dormiu na 

estância de Dona Adriana e, conversando durante a noite, comentou que iria a Natal requerer 

data de sesmaria referente às terras que ficavam vizinhas às dela. Adriana não explanou nada, 

mesmo sabendo onde era o local desejado pelo fazendeiro. Ocorreu que a senhora ordenou a 

seus escravos soltassem o animal do fazendeiro num lugar difícil de ser encontrado. As ordens 

de Dona Adriana ilustravam que os animais do fazendeiro fossem entregues somente três dias 

depois que sumissem. Esse tempo seria o suficiente para que ela requeresse as terras. Em Natal, 

a fazendeira conclui o processo batizando o terreno por Macacos, fato justificado por se tratar 

de um animal sabido. Ao retornar com os documentos, encontra o tal fazendeiro, mas não o 

informa de ter requerido as terras. Como resultado, o fazendeiro fora trapaceado por Dona 

Adriana. 

A narrativa de Celestino Alves assemelha-se bastante com a que foi apresentada por 

Joana Medeiros, restando a curiosidade em saber se Joana tinha conhecimento da história 

contada por Celestino. Ao retornar a campo, questiono Joana se ela conhece as terras intituladas 

como Macacos e se havia lido o livro “Retoques da memória de Currais Novos”. A narradora 

alega que não havia tomado conhecimento da história e ressalta que esse acontecimento de 

                                                           
30 A expressão “registrar datas da freguesia” seria empregada pelos antigos, de acordo com Joana. 
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Luíza ter ido requerer as terras foi compartilhada por seu pai. Será que seu pai leu ou alguém 

comentou com ele essa história? Seria uma possiblidade da memória ser reatualizada, 

envolvendo outros personagens e lugares como a índia Luíza e as terras por ela habitadas. 

As informações partilhadas pelas diversas narrativas mostram uma forma de 

organização territorial com base na representação da índia Luíza. Essa personagem contribui 

para a construção de uma imagem sobre a história local. Seu nome é usado, inclusive, como 

referência para paisagens naturais como o Saco da Luíza, um sítio cercado por serras; o Rio 

Luíza, principal da cidade; e o Palácio da Luíza, sede da prefeitura. Vários são os lugares que 

recebem o seu nome, tendo em vista que a cidade é de pequeno porte.  

A memória sobre Luíza é guardada nos mais diversos lugares e, conforme venho 

apresentando, encontra-se até mesmo materializada em edificações, como é o caso da prefeitura 

(POLLAK, 1992), conhecida como Palácio da Luíza e construída por Cícero Gondim em sua 

primeira gestão – entre 1983 e 1988. Antes de se tornar prefeitura havia uma escola denominada 

de Professor Vale de Miranda. Gondim, em entrevista, explica que o nome Palácio da Luíza foi 

escolhido por ele por ser a pessoa que “realmente foi a origem daqui de São Vicente, foi a 

indígena de São Vicente”. O poder político local, através dessa figura política, buscou 

materializar uma memória sobre a indígena, de modo a manter espacialmente uma homenagem 

à autóctone. Nesse sentido, a criação do Palácio da Luíza fortalece a versão oficial para a 

mitológica índia. A seguir um pequeno trecho no qual Cícero elucida sobre o prédio em questão. 

 

Sheila: Voltando seu Cícero para o primeiro mandato, como foi a ideia de 

construir o Palácio da Luíza? Era uma casa, como é? 

Cícero: Não, o Palácio da Luíza era, era uma um prédio, escola, chamada 

professor Vale de Miranda, mas abandona. Estava só a estrutura. E bom, como 

a gente não tinha um prédio adequado para prefeitura, Iranir como engenheiro, 

aí disse:  Cícero vamos fazer a prefeitura aqui, aí você bota o nome que você 

desejar. Se ele vai fazer, tem que botar o nome de Luíza, que é o nome que 

realmente foi a origem daqui de São Vicente, foi a indígena Luíza. E assim eu 

fiz [...]  

Sheila: E como foi que a população recebeu esse nome de Palácio da Luíza? 

Cícero: Ah! Foi até uma surpresa. Ninguém realmente... Poucas as (pessoas), 

pelo menos a juventude não tinha esse conhecimento, o pessoal velho, o 

pessoal ali, da Rua Velha, como era conhecido receberam ... que São Vicente 

teve várias leis, vários decretos, entrava um governador, baixava um decreto 

mudando de Luíza para São Vicente, entrava outro (GONDIM, entrevista em 

21 de março de 2017). 
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Assim, Luíza é um mito em que se fundamenta a origem do povoado. Com sua história, 

é possível elaborar uma análise a nível de mito, assim como fez Lévi-Strauss (1976) com “Gesta 

de Asdiwal”, comparando e isolando seus diversos níveis, a fim de identificar as variações que 

o distinguem: haveria discordâncias entre os níveis cosmológicos, geográfico e sociológico.  

Luíza torna-se a personagem central de uma tribo e, ao ficar nas terras, origina o 

povoado: ela é a primeira habitante da região e fundadora da cidade. A evocação de seu nome 

passa a identificar lugares como, a título de recordação, o rio que carrega seu nome, utilizado 

pela personagem para saciar a sede e refrescar-se. Os moradores citam ambientes em alusão à 

índia que teriam sido frequentados por ela e, a partir deles, é que se conta a história da 

personagem, que se confunde com a história da cidade. 

Enfim, Luíza é evocada pelos habitantes para explicar a realidade existente, reunindo 

através da memória, elementos que buscam fundamentar esse fato tal qual o modo como a 

cidade está organizada em torno do mito. Em outras palavras, são narrativas orais e textuais que 

auxiliam nessa elucidação. 

Enfim, o mito relacionado à Luíza conta algo sobre o passado e revela a presença de 

índios pós-guerras que tinham sido mascarados por uma historiografia que os considerava 

dizimados.  

 

1.4.2 Luíza: esposa de Joaquim Adelino Medeiros 

 

Na narrativa de Câmara Cascudo (1968), surge outra pessoa com o nome de Luíza. Esta 

é a esposa do “fundador” do povoado Luíza, e posterior São Vicente. De acordo com o 

historiador, dona Luísa Maria da Conceição seria a segunda esposa de Joaquim Adelino de 

Medeiros, o capitão Cocó31. Após a morte de Vicência Maria da Conceição, a primeira esposa, 

em 1898, o capitão teria desposado Luíza. O escritor defende que esse seria um dos motivos 

para denominação da localidade. Assim, teríamos até aqui duas “Luízas” responsáveis pela 

nominação do espaço, uma selvagem e a outra pertencente a membro da elite local. 

Não há outras narrativas que informem sobre Luísa Maria da Conceição.  

 

1.4.3 Luíza: negra? 

 

                                                           
31 O nome de Luísa com “s” está conforme a grafia de Câmara Cascudo. 
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As narrativas que colocam Luíza como uma negra são apresentadas pela tradição oral. 

Metódio Fernandes da Costa (são-vicentino e o primeiro prefeito eleito pelo voto na cidade) é 

a única pessoa que menciona a existência de Luíza como uma negra. 

Vale salientar que este já falecera. Diante dessa situação, o que consegui, durante a 

pesquisa de campo, foi uma entrevista que a professora Fátima Santos empreendeu com a turma 

da quarta série da Escola Joaquim Adelino de Medeiros, no dia 06 de dezembro de 2001. Nessa 

entrevista é levantada a possiblidade de Luíza ser uma negra.  

 

Fátima Santos: Eles gostariam, eles sabem que o senhor tem história assim, 

lendas para contar da história do município. O senhor ainda está lembrado de 

alguma? Aquela de Luíza, caçadores.  

Metódio: Quem? 

Fátima Santos: Luíza, que o senhor uma vez contou para os alunos. Sobre 

Luíza, aquela... 

Metódio: É a índia, a negra Luíza né?   

Fátima Santos: Sim. 

Metódio: A negra Luíza. 

Fátima Santos: A história da onça. 

Metódio: Ela não era índia. Ela era uma negra criada no mato, caboclo-

brabo. Ela vivia no Saco da Luíza. Aí então, ela tomou, vinha sempre aqui a 

cidade, a cidade não, a vila, o povoado e refugiava-se lá. E zelava alguma 

coisa que, os prédios aqui. Ela vinha e voltava, mas ela não possui residência 

aqui e então no Saco da Luíza quando essa negra, essa cabocla-braba. Essa 

índia, é uma cabocla-braba e lá ela se acomodava, se acomodava vigiando 

os animais dos proprietários que Miguel Domingos e outro proprietário que 

tinha gado grande propriedade aqui, criava gado no Saco da Luíza e ela 

vigiava aquele gado e dava, recomendava vinha dizer quando o gado estava 

passando sede. Então ela vinha dizer aqui e o velho meu avô Manoel 

Fernandes da Costa tinha propriedade lá no Saco da Luíza em sociedade com 

o velho Sebastião Rodrigues e lá ele criava animais, criava gado, animais e etc 

né! E a onça começou a perseguir os animais. 

Fátima Santos: Nessa época tinha onça! 

Metódio: Hein? 

Fátima Santos: Nessa época tinha onça, hoje não tem mais. Estão todas em 

extinção. 

Metódio: Ela descia da serra do Piauí, da serra de Santa Cruz e vinha, 

sangrava o animal e se refugiava.32 Nessa época o velho meu avô fez a ligação 

com Caicó e contratou o matador de onça o velho Miguelão, chamava 

Miguelão e matava a onça. Ele pastorava a onça e ele chegava e matava, 

contratava e ia pra lá, amolava a faca para pegar a onça e fazia o ponto da onça 

cair naquela coisa e ficava. Levava os cachorros e matava a onça. Um belo 

                                                           
32 A Serra do Piauí corresponde a uma divisão existente no Saco da Luíza. Os moradores dividem o espaço em 

Saco da Luíza e a Serra do Piauí, baseando-se na passagem do Rio Luíza. 
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dia, era um campo muito devastado, sem o mato, só tinha uns paus seco longe 

e caiu uma onça nas ataca. Aí o povo de São Vicente foi olhar ele pegar a 

onça. Ele levou os cachorros e pegar a onça. E lá ele tinha um meio de laçar a 

onça nas ataca para puxar, ele tinha muita força para puxar e os cachorros 

rasgava. No momento em que ele veio fazer esta... , executar o trabalho aí a 

onça furou, forçou, furou um buraco, viu uma pedra e saltou, saltou, saiu das 

ataca e saiu saltando no campo, saiu saltando a procura e se defendendo dos 

cachorros, os cachorros caia em cima dela e a velha Luíza, a negra Luíza 

não queria assistir isso para cima de um galho de pau a 100 metros de distância 

da coisa e ela subiu numa aroeira grande e seca que tinha e ficou no gancho e 

lá quando a onça saltou, passou pelos cachorros e chegou saltando no gancho 

aonde a velha estava. Aí a velha, a onça saltou, a velha caiu, aí os cachorros 

caíram em cima pensando que era a onça, rasgando a velha, rasgaram a roupa 

da velha todinha. Nisso a onça saltou, saltou, escapou do cerco porque os 

cachorros cercaram ela, pensando que era ela e aí quando o povo chegaram 

tiraram a velha do cerco e a onça foi embora. (Palmas das crianças). Essa é a 

história. (COSTA, entrevista 06 de dezembro de 2001, grifos nossos). 

 

Ao analisar a história compartilhada por Metódio Fernandes, percebo uma indefinição 

quanto à etnia de Luíza. Ela apresenta as seguintes identidades na estrofe: uma índia, uma negra 

e uma cabocla-braba. O termo cabocla-braba designa a união de índio com negro. No entanto, 

nota-se que, na maioria das passagens, há uma insistência de Metódio Fernandes em afirmar 

que Luíza era uma negra que costumava ter zelo com o gado dos fazendeiros. Quando algum 

perigo surgia, a negra saia do Saco para avisar aos proprietários dos rebanhos. Desse modo, é 

apresentada uma narrativa de mais uma Luíza, na qual ela é apresentada como uma negra.  

Um aspecto importante na narrativa de Metódio é o ofício que Luíza desempenhou, o 

de criar gado, de vigiar os animais dos fazendeiros, ou seja, uma espécie de mulher vaqueira 

que cuidava de animais e enfrentava onças, em caso de necessidade. Essas atividades não eram 

muito comuns para uma mulher, naquela época. Uma mulher desempenhar essa função 

contraria as demais narrativas existentes sobre os vaqueiros.  

Não me interessa saber qual é a verdadeira etnia de Luíza, mas sim demostrar como, a 

partir das histórias referentes a ela, moradores se apropriam para a reelaboração de um passado.  

Ainda fazendo uma ligação do relato de Metódio Fernandes, consigo identificar como a 

memória tem poder de interligar diversos acontecimentos numa mesma situação. Oswaldo 

Lamartine Faria também destaca um fato envolvendo o sucesso de Miguelão das Marrecas 

como caçador. Este era “lembrado toda vez que surgia um carniceiro a desfalcar os rebanhos”. 

Oswaldo Lamartine menciona um chamado de Miguelão por um fazendeiro: 

 

[...] O Miguelão das Marrecas veio da Serra do Doutor, chamado por Joaquim 

Teles para ser seu morador, porque perseguia onça como herói lutador. 



42 
 

Em novecentos e quatro Miguelão andava armado de agalha, rifle e punhal 

com um cachorro aprovado; Seguiu para Serra Negra por causa de um 

chamado... (FARIA, 1961, p. 31). 

 

Os caçadores eram tidos nas ribeiras como heróis, principalmente os de onça, sendo 

lembrados em diversas histórias. O relato de Metódio Fernandes expõe essa recordação. Num 

levantamento da fauna sinergética dos municípios, em São Vicente, especificamente, a onça 

pintada (feliz onça) e a onça vermelha (feliz concolor) havia sido extinta há 25 anos (FARIA, 

1961), o que quer dizer que antes disso havia onça, conforme afirmou Fátima Santos na 

entrevista. 

 

1.5 O que as narrativas sobre Luízas representam 

 

As situações envolvendo três Luízas e os relatos existentes permitem entender que as 

narrativas orais, apesar de fragmentadas e divergentes com relação à história do município, 

exemplificam a importância da presença indígena. Diferente do que era pensado na 

historiografia tradicional, a lenda da Luíza funciona como um mito de origem e ganha 

proporção à medida que as memórias são reiteradas.  

As lembranças individuais apresentadas pelos moradores, quando são somadas, formam 

um todo, de modo a construir uma história sobre Luíza para associar ao espaço no qual estão 

situados. Na pesquisa de Bruno Silva, esse fato também ocorre quando ele descreve sobre a 

origem da Irmandade dos Negros do Rosário em Jardim do Seridó. As narrativas apresentadas 

pelo pesquisador demonstram uma forma de apropriação da história: “juntas ameaçam 

desestabilizar as narrativas da presença negra na região do Seridó” (SILVA, 2012, p. 108).  

Assim, as narrativas orais também desestabilizam uma história construída sobre a 

inexistência de índios pós “Guerra dos bárbaros”. Os documentos e a tradição oral fundem-se 

na formação de outra história, de modo a deixar aparecer outros detalhes, antes inviabilizados. 

Lévi-Strauss destaca que devemos estar atentos para “as variantes” das histórias, sejam elas 

orais ou escritas, eruditas ou populares. Por isso, analiso os dados de modo comparativo, entre 

as formas discursivas, para entender a produção e a transmissão de textos.  

Os moradores de São Vicente constroem uma memória sobre a cidade por meio de suas 

percepções, apontando os aspectos seletivos e simultaneamente significativos para uma melhor 

compreensão sobre o espaço. São os chamados modos de apropriação da história, como informa 

Silva (2012).  
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Apesar de todos esses fatos que envolvem um passado indígena, verifica-se que não há 

referências ao destino dos índios que povoaram a antiga Luíza. Questionamos, dessa forma, a 

versão da história oficial sobre os índios e, estranhamente, porque a memória local persiste em 

lembrar o nome da indígena. Vemos que há uma índia protagonista na história da cidade de São 

Vicente que está presente nas mais diversas memórias. No entanto, não há grupos na localidade 

que se reivindiquem como descentes dos autóctones. Seria o fruto de um encobrimento causado 

pela história oficial?  
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Anexos do Capítulo I 

 

Quadro 2 - Lista de interlocutores da pesquisa 

 Nome  Local e data de 

nascimento  

Ocupação  Local de 

residência atual 

1. Abel de Araújo da Silva Jucurutu, 30/07/1937 Trabalhador 

Aposentado 

Rua Velha, São 

Vicente 

2. 

 

Ana Cristina dos Santos 

Medeiros 

Tenente Laurentino, 

01/03/1991, 26 anos 

Dona de Casa Área urbana de 

Tenente 

Laurentino 

3. Antônio Nilvan da Silva São Vicente, 1968 Mecânico Área urbana de 

São Vicente 

4. Braulia Judite de Araújo Acari, 26/03/1932, 85 

anos 

Aposentada Sítio Quinquê, 

São Vicente. 

5. Cícero Gondim Distrito de São Vicente. 

Atualmente São Vicente. 

17/12/1939, 78 anos 

Ex-prefeito de 

São Vicente 

Área urbana de 

São Vicente 

6. 

 

Francisco Pereira Neto 

(Chole) 

Rua Velha, Distrito de 

Luíza. Atualmente São 

Vicente. 12/10/1946, 71 

anos 

Trabalhador 

aposentado 

Área urbana de 

São Vicente 

7. Francisco Evangelista de 

Barro 

Cajazeiras, Paraíba, 

25/03/1953 

Trabalhador 

Aposentado 

Área urbana de 

São Vicente 

8. Júnior Galdino de 

Azevedo 

Florânia Geógrafo, 

professor e 

memorialista local 

Área urbana de 

Florânia 

9. Joana Medeiros 

Domingos 

Saco da Luíza. Atual São 

Vicente, 10/04/1938, 79 

anos 

Professora 

aposentada 

Área urbana de 

São Vicente 

10. José Aleixo de Medeiros Distrito de Luíza, Saco da 

Luíza. Atual São 

Vicente.17/06/1945, 72 

anos 

Pedreiro 

aposentado 

Área urbana de 

São Vicente 

11. José Benedito da Silva 

(Zé da Viola) 

Tenente Laurentino 

24/03/1948, 69 anos  

Agricultor e 

pecuarista 

Sítio José 

Antônio em 

Tenente 

Laurentino 

12. Maria de Fátima Santos 

Medeiros 

Sítio Umarizeiro, São 

Vicente, 19/12/1955, 62 

anos 

Professora 

aposentada 

Área urbana de 

São Vicente 

13. Maria de Lourdes de 

Medeiros 

Atual São Vicente, 1933 Zeladora da Igreja 

de São Francisco 

Rua Velha, São 

Vicente 

14. Maria Dulce de Lima Pipirutuba, Paraíba, 

03/06/1953, 64 anos 

Dona de Casa Rua Velha, São 

Vicente 

15. Renato Faustino Costa São Vicente, 28/11/1967, 

50 anos 

Diocesano e 

Gestor na Escola 

Área urbana de 

São Vicente 



45 
 

Joaquim Adelino 

de Medeiros 

16. Sebastião Arnóbio de 

Morais 

Jardim do Seridó, 

06/02/1948, 69 anos. 

Historiador, 

pesquisador e 

Secretário da 

Paróquia de 

Jardim do Seridó 

Jardim do Seridó 

17. Umberto de Araújo 

Medeiros 

 

Currais Novos, 1982, 35 

anos 

Filósofo e teólogo  Área urbana de 

São Vicente 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

 

 

Figura 3 – Registro de óbito da índia Narcisa Bezerra da Silva 

 
Fonte: Livro de óbitos FGSSAS (1788-1977)33 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Disponível em: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-Q49Z-G1?i=114&wc=M786-

D3D%3A371343201%2C371343202%2C371550901&cc=2177294>. Acesso em: 22 mai. 2018. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Rua Velha: o início do povoado 

 
Fonte: acervo da pesquisa34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Registro feito por Flávia Vieira, em 22 de outubro de 2015. 
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2 DISPUTAS DE MEMÓRIAS 

 

 

2.1 Outros personagens da história de São Vicente 

 

Este tópico evidencia nomes de pessoas que se estabeleceram nas terras de Luíza e 

passaram a compor o quadro de personagens históricos da localidade. Aqui, serão lembrados 

os nomes dos sesmeiros e o do “fundador”35 da cidade, pois se tornaram as principais figuras 

das narrativas locais. Principalmente através da presença do fundador é possível entender como 

a índia é substituída para elevação de São Vicente como protagonista local. A transferência de 

papeis obedece uma característica da sociedade patriarcal, no qual o homem ocupa um lugar 

primordial. 

Memorialistas do município passaram a enfatizar as ações heroicas desses personagens 

– fazendeiros, detentores de poder – com o intuito de apagar a presença indígena. Observa-se a 

construção de uma história elitizada, escrita por pessoas que tinham como objetivo encobrir ou 

até mesmo negar o destino dos autóctones.   

São Vicente tem uma história dominada por esses escritores, que são pessoas pertences 

à alta sociedade. Inclusive, há uma família opulenta que possui uma produção significativa 

sobre a cidade de São Vicente, justamente por ser seu lugar de origem e por ocuparem papel de 

destaque na sociedade. Esses são-vicentenses destacam-se no cenário político, cultural e 

acadêmico. Assim, dão maior destaque aos fatos heroicos, como a presença de homens ricos 

que se estabeleceram nas terras e fizeram emergir prosperidade para o povoado. São os 

memorialistas que possuem um papel de destaque para a produção e reprodução da história 

local: a versão elaborada por eles desenha uma trama que orienta a leitura dos fatos históricos 

(VEYNE, 2014, p. 42).  

Após feita essas ressalvas, passo a descrever quem são os outros personagens inseridos 

na memória sobre a cidade até o momento da chegada do “fundador”. O nome dessas pessoas 

e a classe a que pertenciam ajuda a construir uma outra história. É por meio deles que as 

                                                           
35As palavras “fundador” e “fundação” encontram-se grafadas entre aspas, no nosso texto, pelo fato de já haver 

uma apropriação dos livros de história da região, tornando esses vocábulos um conceito. A “fundação” é 

caracterizada, nesse sentido, como um movimento de construção da história de um lugar a partir de uma única 

pessoa. Existe a figura de um “fundador”, que é considerado “conquistador” de um lugar. No nosso contexto de 

pesquisa, esse conquistador é um não-índio.     
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narrativas seguem um novo rumo e outros espaços advindos da presença desses estrangeiros 

passam a ganhar importância nas narrativas dos moradores.   

A imagem de abertura desse capítulo foi tirada na ocasião da minha primeira visita à 

igreja, a qual fica na Rua Velha, na companhia de Flávia e Joadson, que me apresentaram este 

lugar histórico. Era minha segunda visita à cidade. Na anterior, já havia percebido a importância 

do logradouro em tela nas lembranças dos são-vicentenses. Eles mencionavam as pessoas que 

residiram nessa área, como Joaquim Adelino de Medeiros – “fundador” do povoado; e situações 

históricas envolvendo a expansão do vilarejo. Nas memórias, é considerado como o início da 

localidade. A quixabeira, o rio Luíza e a capela são elementos associados ao surgimento de São 

Vicente e que se tornam essenciais para refletir sobre o passado local. 

 Assim, os outros personagens são inseridos pelas narrativas como participantes 

essenciais para a história local. Através deles, posso entender como os índios deixaram de ser 

mencionados nas narrativas sobre a origem da cidade e passaram a ocupar um lugar secundário. 

Cavignac (2007, p.95) relata que é como se os “selvagens’’ tivessem desaparecido com seus 

mitos. A história sobre eles “aparece como censurada, proibida, pois não passa de uma 

lembrança brutal”, destaca a antropóloga. Inclusive, já sinalizei que a omissão dos índios não 

acontece acidentalmente. Ela é o resultado de uma história construída que privilegia a versão 

dos colonizadores e que menospreza a presença das populações locais. Estes, fixaram-se nas 

terras e passaram a administrar fazendas através da concessão de sesmarias. Os cronistas 

relatam quem são os donatários das terras e estes passaram a fazer parte da história “oficial” do 

espaço que hoje corresponde ao município de São Vicente.36 

O nome dos sesmeiros e o de Joaquim Adelino de Medeiros, considerado “fundador” 

da cidade, são marcos divisores da história. Nos livros e na tradição oral, são apresentados como 

responsáveis pelo desenvolvimento da região já que, após os índios terem sidos expulsos, 

desparecem da história local. Existe uma ruptura temporal visível nas falas dos interlocutores 

desta pesquisa: quando se faz menção aos nativos, se refere a algo muito antigo. Durante o 

trabalho de campo, escutei repetidamente expressões como: “no tempo dos índios”, “o tempo 

em que os índios moravam aqui”37. É como se houvesse o tempo dos autóctones e um outro 

                                                           
36 Utilizo o termo história “oficial” para referenciar uma história que é construída e que passa a ser reconhecida 

por instituições e pessoas como uma versão hegemônica, desconsiderando outras variantes possíveis. A história 

“oficial” é uma história enquadrada. Esta faz parte de um discurso implantado por profissionais da história das 

diferentes organizações de que são membros, clubes e células de reflexão de modo a desencadear o 

“enquadramento da memória” (POLLAK, 1989). Assim, considera-se um determinado discurso que se torna mais 

forte e passa a ser dominante. 
37 Pessoas como José Benedito da Silva, conhecido por Zé da Viola, ao ser questionado sobre a origem da cidade 

de São Vicente, lembra a história de Luíza e dos demais índios que habitaram a localidade, de modo a fazer 

referência a um tempo mais remoto, “aparentemente” distante do narrador. 
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tempo, posterior ao deles, como se tivessem sido extintos: uma concepção herdada dos livros 

de história. 

Aqui, devo sinalizar a importância de considerar o alerta de Antoine Prost (2015, p.108), 

no livro “Doze lições sobre a história”, sobre a periodização do tempo. Para o historiador, não 

é possível abranger o tempo em sua totalidade, é necessário dividi-lo em partes, de modo a 

identificar continuidades e rupturas bem como articulações que estes possuem entre si, abrindo 

caminho para uma interpretação. Através de tal periodização, nota-se que há um lapso em São 

Vicente, apresentado pelas narrativas, quando se estabelece uma transição entre um passado 

indígena mais remoto e o momento do estabelecimento de um estrangeiro não-índio que 

“funda” um povoado. 

Passo, assim, a descrever quem são esses estrangeiros que se fixaram nas terras que 

abrigavam os indígenas e são utilizados pelos cronistas na elaboração da história. O primeiro 

sesmeiro apresentado nos relatos textuais, como o de Iaponan Soares, em “Notas à margem da 

História de São Vicente” (1997), é o português Cosme de Abreu Maciel e sua esposa Ignácia 

Francisca Fernandes. Eles são considerados um dos primeiros moradores do povoado de Luíza. 

Conforme aponta o memorialista, eles teriam se estabelecido nas terras em 1722, construindo 

uma casa para morada e fixado residência, entendendo que as terras eram férteis para a 

agricultura e para a criação de gado.  

A justificativa utilizada por Cosme de Abreu, na carta de sesmaria para seu 

estabelecimento nas terras requeridas, retrata uma situação regional na qual a criação de gado 

constituiu um dos fatores preponderantes para a fixação dos aventureiros que se tornaram heróis 

na história local. Como destaca Macêdo (2012, p. 41), “achado um sítio de criar gados, o 

sesmeiro ou vaqueiro poderia montar a fazenda e depois requerer a propriedade de terra. Esse 

foi um dos mecanismos adotados pelos suplicantes de sesmarias”. 

Ademais, as terras batizadas por nome Luíza se beneficiam do clima favorável para 

atividade agrícola, especialmente na parte mais alta da localidade, pois concentra-se numa serra 

úmida, a Serra de Santana. Essa serra abrigou, durante a chamada “Guerra dos bárbaros”, os 

grupos chefiados por Janduí, liderança que organizou uma das maiores resistências à 

colonização, com uma presença importante de grupos indígenas. Inclusive, sítios lito-cerâmicos 

são identificados nas proximidades. Com o fim dos conflitos, o lugar se tornou atrativo para os 

aventureiros que buscavam estabelecer-se no local38.  

                                                           
38 Quero destacar que o designativo Serra de Santana é adotado após o século XVII, “tal serra era denominada 

geralmente de Acauã ou Macaguá, designações idênticas da ave de rapina bastante comum no território em 

questão” (TEENSMA, 2000, p.87). 
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Há depoimentos de cronistas que evidenciam o quanto a parte alta da localidade era 

propícia para o cultivo da agricultura: “as suas montanhas recebiam, durante todo o ano, o 

orvalho ascendente da planície circundante, de modo que sobre elas a agricultura era 

permanentemente possível” (TEENSMA, 2000). A posição geográfica de Luíza tornava o 

cultivo de alimentos agrícolas praticável pelo fato de possuir solo úmido e propício para tal 

atividade. As terras com a denominação de Luíza foram reconhecidas anteriormente como 

Milharadas dos Gentio39 (CASCUDO, 1968, p. 253, 254), pois havia nesse local grandiosas 

plantações de milho cultivado pelos autóctones. 

No diário do holandês Roulox Baro (1979, p. 104), há referências ao principal alimento 

de cultivo dos tapuias. Ele faz alusão às roças de milho do rei Janduí. Citarei alguns trechos que 

comprovam a importância desse gênero alimentício para os tapuias que estavam localizados na 

região mais alta da localidade: 

 

[...] a 24, os que tinham ido visitar suas roças de milho voltaram trazendo 

grande espigas maduras. Janduí disse-me: - Meu filho, quando chegarem os 

soldados aos quais escreveste, terão o que comer. 
 

Em outra passagem, Roulox Baro faz uma visita à plantação de milho de Janduí:  

 

[...] a 26, fomos às roças de Janduí, onde se encontrou grande quantidade de 

milho pronto para ser colhido; ele deu permissão a todos para apanhá-lo e 

guardá-lo, reservando uma parte para os soldados que iriam chegar em seu 

socorro. 

 

Destaco que houve uma sesmaria, datada de 9 de janeiro de 1719, concedida à Gervásio 

Pereira de Moraes, cujo domínio compreendia o Riacho de Olhos-d’Água das Pedras e o Riacho 

das Milharadas dos Gentios, Serra do Quinquê etc. (CASCUDO, 1968). 

Nos anos de 1754 e 1756, após a solicitação de sesmarias ao capitão-mor Pedro de 

Albuquerque Melo, governador da Capitania, duas datas de terra são concedidas, localizadas 

nos atuais municípios de São Vicente e Florânia. Elas são doadas à Cosme de Abreu Maciel. 

Através de uma das datas de terras doadas, ele tornou-se o “fundador” do povoado que 

posteriormente foi elevada à categoria de cidade – Florânia. A foto abaixo corresponde a um 

trecho da carta de sesmaria em que Cosme de Abreu aparece como morador da fazenda 

                                                           
39 A designação de gentio é utilizada para aludir o “tempo do gentio”, período em que nativos e luso-brasílicos 

travaram seus primeiros contatos na segunda metade do século XVII (MACEDO, 2013, p. 96).   
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Patacurá, que fica entre este, o riacho Mosarita e Piriquito e o riacho da Luíza, onde morava 

desde 172240. 

No documento de 1756, os nomes dos primeiros colonizadores aparecem. Aproveitam 

que as terras não são ocupadas para requerer sua propriedade: 

 

 

Figura 5 – Carta de sesmaria concedida a Cosme de Abreu Maciel 

 
Fonte: Blog coisas de Florânia (2016) 

 

Diz o documento: 

 

Registro de huma carta de datta e sesmaria concedida a Cosme de Abreu 

Maciel e Ignácia Francysca Fernandes na ribeyra do Seridó aos [ilegível] de 

janeiro de 1756. 

Pedro de Albuquerque Mello, Capitão-mor da Cappitania do Rio Grande do 

Norte e governador da Fortaleza dos santos Reis Magos por sua majestade que 

Deus guarde etc. Faço saber aos que minha carta de datta e sesmaria verem 

que por quanto Cosme de Abreu Maciel me enviou a dizer por sua petição 

cujo theor he o seguinte: Senhor Capitão mor e governador, Diz Cosme de 

Abreu Maciel morador na ribeira do Seridó Cappitania do Rio Grande do 

Norte que tem descuberto humas [terras ou serras] de plantas com risco de sua 

                                                           
40 A imagem da carta de sesmaria foi extraída do blog “Coisas de Florânia”, administrado pelo professor Júnior 

Galdino. Ele realizou uma visita com seus alunos ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, 

com o intuito de os discentes aprimorarem os conhecimentos sobre a história do município. Consequentemente, 

as terras que hoje compreendem São Vicente são mencionadas nos documentos que tratam as petições de 

sesmarias. 
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vida e [ilegível] sua fazenda a qual se chama Patacurá, e [ilegível] entre o dito 

ato Patacurá e o riaxo [mosarita] e Piriquito, e riaxo de Luiza de qual este de 

posse com caza armada ha mais de vinte dias a esta parte e como o dito mora 

neste lugar há trinta e coatro annos e em lhe apresente se acha a serra devoluta 

sem senhorio por tanto// Pedem a vossa senhoria dito Cosme de Abreu Maciel 

e Ignácia Francysca Fernandes lhes conceda em nome de sua majestade três 

legoas de terras de comprido e huma de largo com as agoas que se acharem 

nas [ilegível] das terras do poente do sul e do norte do nascente e poente para 

------- e seus herdeiros ascendentes e descendentes sem foro nem penção, 

mays que o Dízimo a Deus pagando a dita três legoas de terra na [ilegível] da 

serra das partes do puente para o nascente reservando as que não tem 

sufficiencia para suas plantas com as agoas que desagoão para o riaxo da Luiza 

e [ilegível] a dita não tenha terras que chega com as moradas três legoas para 

a sua datta interessace nas mattas da seera do riaxo. 

 

Tyego Franklim da Silva (2015), em sua dissertação intitulada “A ribeira da discórdia: 

terras, homens e relações de poder na territorialização do Assu colonial 1680-1720”, acentua 

que as cartas de sesmarias que abrangem a Ribeira do Assu possuíam dados como: o nome 

do(s) suplicante(s) àquela terra, as justificativas utilizadas para embasar a sua necessidade de 

obtê-las, instrumentos e sujeitos do corpo administrativo da capitania, a descrição da localidade 

em que a terra solicitada encontrava-se e o tamanho da sesmaria, geralmente em léguas ou 

braças. Todas essas informações também estão presentes na carta acima e constam o interesse 

de Cosme de Abreu pelas terras do interior da capitania. Um detalhe relevante é que as terras 

eram doadas somente a pessoas pertencentes à alta aristocracia e estas tinham por missão o 

cultivo e as propriedades das terras. Os sesmeiros, ao requerer as terras, não mencionavam a 

existência de índios, fato que demonstra que eles foram desconsiderados, deixados à margem 

da história. 

 Outro sesmeiro que obteve terras em Luíza foi o português Domingos Alves dos Santos. 

De acordo com Olavo de Medeiros Filho, possuiu duas datas de terra. Frisa ainda que o sesmeiro 

tinha um sítio de criar gados denominado Quinquê, na Ribeira de São José do Seridó, e outra 

data de terras de criar, no riacho denominado Luíza (MEDEIROS FILHO, 1983). Essa última 

data de terra tinha como favorável água permanente. A data de terra de nº 560 teria sido obtida 

em 15 de novembro de 1787.  

Memorialistas locais, como Iaponan Soares (2006), acrescentam que a Fazenda Luíza 

foi fundada por Domingos Alves de Santos, em 1787. Nota-se, com essa informação, que há 

uma preocupação do cronista em relatar que a fazenda foi fundada por um homem com poder 

na região. O escritor descreve o “fundador” como um homem de muitas posses, cujas 

propriedades somavam uma área de cem quilômetros quadrados: “em seu tempo foi 

seguramente o maior latifundiário do Seridó” (SOARES, 2016, p. 38).  
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A história do povoado passa a ser relatada pelos memorialistas a partir de uma versão 

que apresenta fatos heroicos. Em seguida, os fazendeiros instalam-se e fazem o povoado 

progredir, através de uma ascensão econômica. Enquanto os vencidos, os indígenas, possuem 

uma “posição” inferior nas narrativas. Desse modo, os memorialistas pertencentes às elites 

desempenharam um papel importante na configuração da história. Macêdo (2012) afirma que, 

no Seridó, as elites desempenharam um papel estratégico, reelaborando as imagens dispersas 

na trama social de modo a reconfigura-las e subjetiva-las.  

Atualmente, quem cumpre a mesma função dos memorialistas são os blogs. Textos são 

escritos de forma virtual como uma tentativa de “resgate” da história, geralmente em forma de 

crônicas, por pessoas que, via de regra, pertencem ao lugar de onde falam. É cada vez mais 

comum a existência de pessoas que se interessam pela história local e utilizam essa ferramenta 

para divulgação. 

Após elencar todos os nomes dos sesmeiros para as terras que circunscrevem a 

localidade, há um salto temporal na história local pelas narrativas textuais. Faltam fontes que 

indiquem o que aconteceu antes da chegada da pessoa que fez o povoado “prosperar”. As 

narrativas passam a descrever a chegada do considerado “fundador” do povoado, Joaquim 

Adelino de Medeiros, com sua família.  

Falar sobre o momento da “fundação” e sobre o “fundador” é de fundamental 

importância para este trabalho, pois configura uma maneira de entender como a história foi 

elaborada, de modo a enfatizar esse acontecimento e, a partir dele, desconsiderar os fatos 

anteriores como fundamentais para a historicidade. Considera-se o surgimento de um novo 

cenário quando trato dos fundadores, logo são associados com o momento da prosperidade do 

povoado como consequência do crescimento do número de habitantes e do desenvolvimento da 

economia. É a partir desses fatos que fica notável a criação de outras versões para a história da 

cidade. 

 

2.2 O “fundador” Joaquim Adelino de Medeiros 

 

Aqui, descrevo um homem que ganhou destaque na história da cidade. Joaquim Adelino 

de Medeiros, considerado o “fundador” de São Vicente, não era um cidadão comum, posto que 

possuía título de capitão, o qual era concedido somente aos homens de poder local. Capitão 

Cocó é apresentado tantos nos livros de história local, como nas lembranças de alguns 

moradores, como responsável pela prosperidade daquelas paragens. 
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Joaquim Adelino é uma figura histórica que ganhou destaque como proprietário das 

terras de Luíza. Natural de Conceição de Azevedo, atual Jardim do Seridó, nasceu em 1824 e 

faleceu em 1914, quando da povoação que o consideram fundador. Segundo Cascudo (1968), 

na localidade havia um sítio e fazenda de agricultura em 1845, quando existia apenas um 

bosque. O nome da fazenda era Luíza e continha uma enorme quixabeira. São nessas terras que 

Joaquim Adelino passa a se aventurar e ganhar a designação de “fundador”. 

Os cronistas e os habitantes do espaço tratam Joaquim como “fundador”, pois considera-

se que sua presença e da família fizeram emergir um crescimento local. Cria-se uma “versão” 

em que os índios têm cada vez menos destaque na história, são invisibilizados. 

 Na história dita “oficial”, Joaquim Adelino é visto como um benfeitor. A ele são 

atribuídas algumas qualidades como a de um homem generoso e carinhoso. Alguns moradores 

ainda hoje o reconhecem pelo apelido de capitão Cocó. Ao entrevistar um morador mais antigo, 

Fátima Santos descobre que a justificativa para o pseudônimo é acentuada pelo fato do capitão 

ser carinhoso com os idosos. Conta-se que o capitão cuidava de quatorze anciãos e tinha 

costume de cocoricar, dar “coques” (batidas) delicados na cabeça dessas pessoas. 

As crônicas de “fundação” das cidades são caracterizadas pela criação de um povoado, 

no qual é atribuída a uma pessoa o adjetivo de “fundador”. Vale ressaltar que não são pessoas 

quaisquer. São não-índios, brancos, que detêm riquezas e são proprietários de fazendas, ou seja, 

são pessoas abastadas.   

Inúmeras cidades do Seridó são consideradas “fundadas” através da presença de um 

estrangeiro. As cidades limítrofes com São Vicente, como Florânia e Currais Novos, são 

exemplos desse tipo de “fundação”. À antiga Flores é atribuído como “fundador” o português 

Cosme de Abreu Maciel e, à Currais Novos, Cipriano Lopes Galvão. 

Ainda sobre o fato de Cosme de Abreu ter “fundado” a cidade de Florânia, existe na 

tradição oral uma versão lendária envolvendo tal fundador e uma índia. Tomei conhecimento 

dessa versão no livro da Fundação José Augusto, dedicado à história da cidade de Florânia. 

 
A tradição oral guarda uma versão lendária sobre o surgimento de Florânia, 

que iremos reproduzir aqui, conforme o depoimento de Francisco Cirilo de 

Souza (seu Chico) dado ao pesquisador do CEPEJUL (Centro de Pesquisa 

Juvenal Lamartine). 

Consta-se que Cosme de Abreu Maciel, em seu tempo de jovem, tivera lá em 

Portugal, relações amorosas com uma moça, sendo por conta dessa relação 

obrigado a fugir de sua localidade, pois os familiares dela haviam-no 

ameaçado de morte. 

Não tendo como fugir da perseguição, seguiu o conselho da referida moça, 

que lhe disse para se atirar ao mar acompanhado da imagem de uma santa. 
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Ele, sobre uma tábua, se atirou ao mar, vindo desembarcar em Macau- RN. Aí 

chegando, foi apreendido pelos índios nativos e submetidos aos costumes 

deles. 

Com os índios Cosme conviveu algum tempo.  

Certo dia, Cosme resolveu não sair com os companheiros à procura de 

alimentos, ficando na aldeia, onde recebeu o convite de uma índia para com 

ele fugir. E assim o fizeram. 

Ao chegar em determinado local, a índia pressentiu que estava sendo 

perseguida pelos índios de sua tribo, pondo o ouvido no chão para confirmar 

seu pressentimento. E alertou o companheiro: “Eles vão nos matar”. 

Continuaram a viagem e logo chegaram ao Recife, onde permaneceram 

durante três anos seguidos. De lá saíram e vieram para Natal. 

Neste período, a índia já tinha recebido o nome de Angélica. 

Logo depois que chegaram a Natal vieram para a região do Seridó, onde 

Cosme requereu data de sesmaria de terras e com Dona Angélica (índia), 

constituiu família, dando início assim, à povoação de Florânia. 

Na posse da terra ficou estabelecido que Cosme de Abreu ficaria com meia 

légua de terra de cada lado do Rio Rossarubu (FUNDAÇÃO JOSÉ 

AUGUSTO, 1982, p. 16-17). 

 

Cavignac (2006) demonstra que geralmente as narrativas de “fundação” colocam em 

cena a presença de colonos estrangeiros que já se aliaram a outras famílias. A antropóloga 

destaca que são fazendeiros abastados, vaqueiros, caçadores, tropeiros ou seringueiros que se 

aventuraram num espaço ainda selvagem. Esse fato coaduna com a situação de Joaquim 

Adelino, que é um fazendeiro originário de outra cidade.  

Ele e sua família começam a formar o primeiro núcleo urbano da povoação. Soares 

(1997) detalha que o povoado se desenvolveu do lado esquerdo do rio Luíza, dentro da fazenda 

do mesmo nome que pertencia a Joaquim Adelino. O escritor considera que, em 1890, o 

comércio começou a prosperar por causa da borracha de maniçoba, que atraiu a vinda de mais 

pessoas de Conceição de Azevedo para o trabalho com látex.  

As pessoas que chegavam em Luíza recebiam lotes de terra doadas pelo capitão Cocó. 

Eram os primeiros atos para instituir a “fundação”. A produção do látex trouxe moradores e, 

consequentemente, novos comerciantes. Cascudo (1968) relata que as Serras da Luíza e Flores 

formavam um pequeno Amazonas, pois os trabalhadores que gastavam de 100$000 a 150$000 

nos serviços de ferir a árvore faturavam de 600$000 a 800$000. 

 A situação vivida pela cidade de São Vicente faz relembrar o contexto do Nordeste 

brasileiro, no qual a maniçoba impulsionou a economia em dois períodos: a primeira fase entre 

1897 a 1913; a segunda nos anos de 1940 a 1960. O solo piauiense, por exemplo, foi um dos 
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lugares que havia aptidão para a maniçoba, como destaca Landim (2014, p.32). Nesse local 

chegaram diversos grupos advindos de outras regiões do Nordeste como, Pernambuco, Bahia e 

Ceará, e de outras cidades do próprio Piauí. Os trabalhadores que ficaram conhecidos como 

maniçobeiros buscavam melhores condições socioeconômicas (LANDIM, 2014, p.32). 

Com a presença de mais pessoas na antiga Luíza, as primeiras ruas de casas começaram 

a ser erguidas. A primeira delas foi intitulada Rua do Carrapicho (SOARES, 1997, p. 25) e o 

crescimento populacional ocorreu próximo da gigantesca árvore conhecida por Quixabeira. 

É interessante notar que no conceito de “fundação” há uma relação direta com a 

economia, logo, só passa a ser considerada quando há uma transformação no desenvolvimento 

da atividade econômica. Também se originam as feiras e, por conseguinte, a economia local 

ganha fluidez.  

 

 

2.3 A frondosa Quixabeira 

 

Ao continuar detalhando os acontecimentos presentes nas memórias dos moradores, há 

uma recorrência por parte dos habitantes do lugar em mencionar os fatos que interligam a 

quixabeira com os eventos passados. A árvore tem um papel simbólico no povoado, pois 

corresponde ao lugar em que foram instaladas as primeiras feiras, quando da estruturação do 

vilarejo. No tocante à época, meus interlocutores conseguem se lembrar da existência de uma 

fotografia e de pinturas que a representam. Assim, a quixabeira, além de ser o local de troca de 

mercadorias, servia também como espaço de encontro para a realização de festas. As pessoas 

utilizavam a sombra dessa árvore para momentos de sociabilidade. Tanto nos relatos escritos 

como nas narrativas orais há detalhes que permitem um entendimento de sua existência como 

algo importante para os moradores locais.  

A árvore era tão grossa que eram necessários quatro homens para abarcar o tronco 

(CASCUDO, 1968). No ano de 1958, ela foi abalada por uma enchente do rio Luíza e acabou 

tombando e partindo. Cascudo (1968, p. 254) escreve que a quixabeira “cumprira destino de 

promover uma fazenda ao predicamento de cidade, cinco anos antes”, visto que houve a 

elevação do povoado para cidade em 1953.  

Uma singularidade que pode ser analisada nesse tópico é a de que o povoado ganhou 

proporção ao redor de uma árvore, algo atípico, contrariando totalmente a lógica de 

desenvolvimento das cidades do interior do Nordeste. Geralmente, os povoados surgem junto 

a fazendas e pequenas capelas/cemitérios são construídos e, a partir disso, as casas começam a 
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ser edificadas. No caso de São Vicente, primeiro houve uma concentração populacional 

próximo à quixabeira e, depois, com a construção da capela, as casas passaram a ser 

aglomeradas em torno desta. Destaco que o lugar da quixabeira fica próximo à igreja primitiva, 

aproximadamente 100 metros. 

Quanto às feiras do povoado, surgiram quando tropeiros se deslocavam para cidades 

próximas com animais carregados de mantimentos. Esses tropeiros paravam e utilizavam a 

árvore como local de descanso. Aqueles que residiam na fazenda Luíza se aproximavam e 

trocavam mercadorias. Debaixo da árvore, havia permuta de produtos de gêneros alimentícios 

bem como de outras mercadorias que movimentavam a economia local, a exemplo da borracha. 

A produção da borracha através da extração do látex se tornava uma atividade econômica de 

grande importância para a localidade. 

No trabalho de conclusão de curso de John Lennon da Silva Costa (2008), relata como 

a maniçoba era uma árvore abundante na Serra de Santana e dela era retirado o líquido da cor 

de leite, utilizado para a produção do látex. Do látex provinha a borracha que servia para 

fabricar botões, chapéus, entre outras coisas. O extrativismo vegetal da maniçoba dava bons 

lucros para os extrativistas daquelas paragens do Seridó, fato que proporcionou ao povoado de 

Luíza movimentos de relevância econômica. Assim, São Vicente tornou-se um lugar de 

produção agrícola importante, mas, ao contrário das outras cidades, a principal atividade não 

era a criação de gado, mas sim a agricultura e a maniçoba.  

O sucesso das vendas proporcionado pela produção da maniçoba fez com que o local de 

parada para descanso de comerciantes viesse a se tornar um ponto para a realização de feiras. 

As comercializações ganharam proporção e moradores de áreas mais distantes passaram a 

participar das trocas. 

As memórias sobre os tropeiros de São Vicente ainda estão presentes em muitas 

lembranças dos moradores de cidades próximas, como aponta o depoimento de Irene Maria, 

registrado no artigo “O Seridó nas panelas: história, organização social e sistema alimentar”. 

 
Tropeiro agora não tem mais não, mas eu alcancei, passava que finado 

Severino Brito ele vinha de São Vicente, com as tropas de burro com feijão e 

milho, quatro, cinco animais, era um animal que eles carregavam as 

mercadorias, eles vinham de São Vicente para Acari (CAVIGNAC et al, 2016, 

p. 123). 

  

Nas entrevistas que realizei, os moradores, mesmo sem ter alcançado o tempo em que a 

árvore estava de pé, descrevem as atividades que eram desenvolvidas de baixo dela. 
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Existia uma enorme quixabeira, foi que faziam feira lá. Faziam de baixo da 

quixabeira. Lá eles vendiam as antiguidades daqui do município. Em cima da 

quixabeira já era coisa para mais de festa porque lá eles faziam feiras. As 

primeiras feiras foram lá que inclusive o seu Metódio me falou que as 

primeiras feiras foram feitas na terça-feira porque que na segunda-feira era 

em Currais Novos. Aí o resto que sobrava eles traziam para essa quixabeira. 

Aí de baixo da quixabeira eles faziam a feira trocando, sabe? Tinha dinheiro, 

farinha por... aqui tinha algodão e tinha o látex que era da maniçoba, tinha 

no porte de animais. Os tropeiros levavam para Mossoró para fazer 

borracha... aí vinha os tropeiros traziam a farinha lá da Serra de Santana, 

trazia em cima das costas de jumento. Aí os tropeiros vinham, os tropeiros 

ficavam aqui e fazia a troca por outros produtos que eles não tinham. É carne 

também, segundo pessoas antigas, feijão, milho. É rapadura! (MEDEIROS, 

entrevista em 31 de outubro de 2015, grifos nossos). 

 

As pessoas iam para as feiras usando suas melhores roupas. A são-vicentense Joana de 

Medeiros, professora aposentada e antiga moradora do Saco da Luíza, lembra que o pai 

descrevia o modo como as pessoas trajavam-se: os homens, em sua maioria, usavam paletós 

brancos e chapéus; já as mulheres, vestidos e saias. Os frequentadores saiam dos sítios em 

direção a feira. Era um momento de socializar com os demais habitantes do povoado.  O modo 

como as pessoas iam vestidas, relato por nossa interlocutora, demonstra que não eram pessoas 

comuns que frequentavam as feiras.  

Ao falar sobre a quixabeira para Cícero Gondim e Iranir Araújo, mostrei algumas fotos 

que havia em meu aparelho celular com o intuito de conseguir mais informações sobre as 

possíveis pessoas que estariam presentes na foto. Uma das imagens é do ano de 1922. Ao 

contemplá-las, os dois reconheceram e apontaram alguns rostos de pessoas da elite local, fato 

que indica como pessoas de grande prestígio local frequentavam a feira. Entre elas, estavam o 

chefe político local, Francisco Araújo Filho, apelidado de Quinca, e a professora Francisca 

Pires. Inclusive, atualmente, há uma escola da cidade que recebe o nome desta como referência.  

Na quixabeira, além da troca e venda de produtos, existiam as festas, conforme sinalizei 

anteriormente. A árvore era um espaço não só para o comércio, mas também para o lazer, 

inclusive, alguns namoros foram iniciados ali. É o caso dos pais de Maria de Lourdes de 

Medeiros, zeladora da igreja de São Francisco, a primeira igreja dedicada a São Vicente. 

Francisco Benjamim de Medeiros e Ana Martiniana de Medeiros trocaram os primeiros olhares 

sob as folhas do vegetal.   

A festa que acontecia na quixabeira é citada por Fátima Santos, onde tem-se diversas 

festas, a exemplo a cerimônia do pastoril41. Além dessa festa, a população se reunia para a 

                                                           
41 A festa do pastoril é uma representação folclórica que faz parte do ciclo das festas natalinas, consiste numa 

fragmentação do presépio. 
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realização de piqueniques e até mesmo para aprender os ensinamentos da catequese. Era um 

lugar de encontro e muito lindo, descreve a interlocutora.  

Ela também comenta, que em conversa com Metódio Fernandes, ex-prefeito da cidade 

e morador mais antigo, eram perceptíveis os encantos que a quixabeira provocava nos 

moradores. 

 

Faziam festas do pastoril e faziam porque tem aquelas fotos não sei se você 

levou né? (a entrevistada fala para a pessoa que me acompanhava). Fazia 

piquenique e as festas daqui a tradicional que é do padroeiro iniciou lá na 

chamada de ? (inaudível), era três dias de festa, depois é que...Seu Metódio 

ele falava muito, dizia que lá a noite era a coisa mais bela, todos os pássaros 

da região vinha dormir lá. Ele disse que lá era uma beleza. Assim ao 

amanhecer o dia, ele disse que era a coisa mais bela você passar por lá, os 

pássaros cantando, era uma beleza, ele falando (MEDEIROS, entrevista em 

31 de outubro de 2015).  
 

Nas narrativas, a árvore desempenha um papel importante, chego a fazer uma 

comparação como uma “coisa” relacionada à teoria de Tim Ingold, no artigo “Trazendo as 

coisas de volta à vida”. Para o antropólogo, a “coisa” é definida como “um acontecer; um lugar 

onde vários aconteceres se entrelaçam” (2012, p. 29). Na quixabeira, diversos acontecimentos 

se misturavam, como a venda de produtos, a realização de festas, de churrascos e de momentos 

de sociabilidade.  

Ao relacionar a árvore em questão com o conceito de “coisa”, retomo o exemplo da pipa 

proposto por Tim Ingold, na qual a pipa é ser sem vida, mas ao ser colocada ao vento, ela ganha 

vida. Nota-se que a árvore, assim como a pipa, ao estarem repousadas sem vida, se transformam 

em coisa, que extravasam e ganham vida. “Não é um objeto, se é que jamais foi, mas uma 

coisa”. Cortadas dessa relação, tanto a quixabeira quanto a pipa, estariam mortas. São esses 

entrelaçamentos de relações que fazem com que a pipa e a quixabeira tenham vida, ganhem 

forma diante da situação. 

Ao conversar com Júnior Galdino, geógrafo, professor e interessado pelas histórias 

locais na cidade de Florânia, tomei conhecimento de que havia uma edição do jornal “A voz do 

Seridó” que tratava de alguns assuntos referentes ao município. Nessa mesma edição, o jornal 

também apresentava conteúdos sobre São Vicente, que havia acabado de ser desmembrada. 

Uma das páginas destacava um churrasco que iria acontecer sob a enorme árvore para 

comemorar a emancipação política, tal como podemos observar na Figura 6, a seguir. Nota-se 

como a quixabeira é o local escolhido para festejar os mais variados acontecimentos, dentre 

eles, o político. 
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Figura 6 – Churrasco na quixabeira 

 
Fonte: A voz do Seridó (1953) 

 

Entre todos esses episódios, a quixabeira não era utilizada somente como local onde 

aconteciam coisas boas. Poucas são as histórias mencionadas que envolvem conflitos entre os 

moradores, mas durante uma conversa com Francisco Evangelista, mais conhecido por Chico, 

descobrimos – eu e Joadson – que a árvore também era local de desentendimentos, de brigas.  

 

Chico: [...]aqui de primeiro era ferro e fogo. Tinha aquela feira de baixo da 

quixabeira. Aí matava um hoje deixava o outro amarrado para amanhã. 

Sheila: E tinha muita morte na quixabeira? 

Chico: Ave Maria! Ali aparece tanto espírito que fizeram um cruzeiro aonde 

era a quixabeira. Fizeram para ver se espanta a metade, que tem de mais. Frei 

Damião não ia lá não!42  

Joadson: Ele passou aqui né? 

Chico: Frei Damião! De jeito nenhum Frei Damião, anda não. Ele só ia até... 

ele não ia nem na igreja da Rua Velha. Ele dizia que estava contaminado. 

Vamos supor, era espírito. Nós não tinha o poder de ver, mas ele tinha “nera”! 

Está contaminado. 

Sheila: Isso em que época que ele esteve aqui? 

Joadson: 74 (1974), por aí 

Chico: Ele veio duas vezes. Veio em 63 e 74. 

Joadson: Tem uma foto dele em Acari, em 74... 

Sheila: Quem diria, o povo só fala das festas na quixabeira, mas não fala de 

morte. 

Joadson: Os “cabra” matava de faca? 

                                                           
42 Frei Damião foi um religioso católico que reunia multidões pregando a fé, ele peregrinou por diversas cidades 

do Norte e do Nordeste brasileiro, levando mensagens do Evangelho. 
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Chico: De faca, de bala, de cacete, era de todo jeito. Tinha briga de mais... 

(BARRO, entrevista em 23 de março de 2017). 

 

Noto que a quixabeira é significativa na vida das pessoas que entrevistei. Ela é uma 

“coisa” que ajuda os moradores a recordar acontecimentos passados, sejam eles bons ou ruins. 

Ademais, sua importância é tão grande que alguns moradores da Rua Velha denominam o lugar 

em que vivem bairro da Quixabeira. Abel de Araújo era um deles, ele era um dos moradores 

mais antigos da Rua Velha e sempre frisava que morava no bairro da Quixabeira.  

Esse fato faz refletir o que coloca o cartógrafo Cláudio João Barreto dos Santos em sua 

tese, “Geonímia do Brasil: a padronização dos nomes geográficos num estudo de caso dos 

municípios fluminenses”, sobre os nomes geográficos. Santos (2008) considera que há os 

nomes oficiais e nomes “oficiosos”. Os primeiros são os reconhecidos pelos governos e 

administrações local, enquanto os segundos são determinados pela atração panorâmica popular, 

em que a força do povo se sobrepõe à oficial. Assim, o bairro da Quixabeira torna-se um nome 

“oficioso” determinado pelos moradores. 

Em entrevista realizada com Abel, no dia 08 de março de 2016, ele fez algumas menções 

consideráveis sobre a árvore. Ele fala da existência de fotos e sobre a plantação de uma segunda 

quixabeira. 

 

Abel: Aí nosso bairro aqui é bairro da quixabeira. 

Sheila: Aí tem o apelido de Rua velha e Rua da Quixabeira? 

Abel: É a negrada colocaram esse apelido porque construíram lá em cima. 

Sheila: E a história da quixabeira? 

Abel: A história da quixabeira é, antigamente falavam, não alcancei não, que 

era a feira daqui. A feira do povoado de baixo da quixabeira, mas eu não 

alcancei não. Tem a história né? Eu alcancei ela só ela pela metade, decotada43 

né. O pessoal cortaram uns galhos, cortaram ela. A senhora já viu uma foto 

dela não na prefeitura?  

Sheila: Eu vi o retrato dela.  

Abel: Tem dois retratos não tem?  

Sheila: Eu vi só um, que foi o menino que me mostrou, aquele que andava 

comigo.  

Abel: Pois tinha dois. Tinha dois né? É tinha dela completa né, no tempo que 

as feiras eram de baixo dela e tinha ela pela metade que foi quando eu alcancei, 

ela só pela metade.  

                                                           
43 O entrevistado quis dizer que seria o momento em que ela estava podada. 
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Sheila: É! Mais ou menos em qual o ano que ela estava pela metade? 

Abel: Qual o ano? Em 46. Eu alcancei ela pela metade já em 46. Aí depois de 

dez anos ela foi ... 44 

Sheila: Os galhos dela eram grandes né? Pense! Eu fiquei impressionada 

quando vi a foto. Tinha gente que subia nela né? 

Abel: A foto que a senhora viu com esse cara em cima, no alto, em cima da 

árvore, tinha? 

Sheila: Tinha.  

Abel: Ali ela estava completa. Aí tinha umas três ou quatro criaturas no corpo 

dela não era? Pronto, ali ela estava completa. Agora eu não sei, por certo que 

tiraram pra outra banda, outro canto a outra foto. Tinha essa e tinha outra. 

Sheila: Aí depois que ela caiu, assim, as feiras foram para aonde? 

Abel: Quando ela caiu não existia mais feira lá, já tinha o mercado. Em 46 

quando eu cheguei de morada, já não tinha mais feira lá não. Já era lá em cima 

a feira, já tinha o mercado em 4645. 

Sheila: O povo disse que na quixabeira não era só feira que tinha lá de baixo, 

tinha gente que fazia piquenique. 

Abel: Era não. Ali era na quixabeira era diversão. Era a feira nessa época. É 

porque não alcancei aquilo. Não alcancei a feira, mas que isso aí ainda existia 

diversão. O povo gostava de ir para de baixo do abrigo dela. Era grande. Ela 

tomava uma rua dessa. O povo diz que não tinha fim. 

Sheila: Mais aí plantaram outra né? 

Abel: Plantaram outra já tá até grandinha, mas diferente do lugar da outra. A 

outra era mais em baixo. Pelejaram, pelajaram, pelajaram até que pegou. 

Traziam de fora e não queria pregar até que trouxeram uma e pregou, fizeram 

um buraco lá, ajeitaram até que pregou. Rapaz, ela já foi decotada duas vezes 

já, está ficando grande já. 

Sheila: Você sabe quem foi que plantou ela? 

Abel: Sei não senhora. 

Sheila: Faz tempo já? Será? 

Abel: Não faz esse tempo todo não. Eu sei que quem apontou o lugar para 

plantar ela, foi Metódio Fernandes, foi prefeito aqui bem umas quatro ou cinco 

vezes. Ele já estava de idade, aí parece que foi quem apontou (SILVA, 

entrevista em 08 de março de 2016). 

 

A narrativa de Abel demonstra o que Ecléa Bosi (1994) destaca no livro “Memória e 

Sociedade”, sobre cada geração ter a memória dos acontecimentos de sua cidade, que 

permanecem como pontos de demarcação em sua história. Por isso, a todo momento, o 

                                                           
44 As reticências são usadas porque o entrevistado falou o motivo da demolição e depois pediu para que não 

colocasse no trabalho. Elas representam uma ética com relação a quem nos deposita confiança.  
45 O Mercado Público foi inaugurado em 1936 (SOARES, 1997). 
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entrevistado cita que determinados acontecimentos são de seu período, o tempo em que 

alcançou.  

A quixabeira desempenhou (a antiga) e ainda desempenha (a nova) uma importância 

simbólica para os moradores. É uma árvore tão relevante que chegaram a plantar outra como 

forma de perpetuar as lembranças que a primeira proporcionou. 

A causa que envolve a queda da primeira árvore possui divergências. Câmara Cascudo 

(1968) aponta que uma das prováveis razões para sua disseminação teria sido uma forte chuva. 

A árvore ficava próxima do percurso do Rio Luíza e, por isso, teria tombado. O ano desse fato, 

como já dito anteriormente, é 1958. Já na versão dos moradores, o tombamento teria sido 

ocasionado por outros dois fatores. Fátima Santos, por exemplo, esclarece que, em diálogo com 

Raimundo Cocó, morador mais antigo, teria descoberto quais seriam os motivos associados à 

queda. 

 

Raimundo Cocó falou muito da quixabeira, inclusive falou que acabaram 

com a quixabeira. É, foi derrubada, porque tiravam muita casca para fazer 

remédios e também tiravam as raízes pensando que tinha ouro e também 

o rio né mudaram o percurso do rio e devido ter mudado, aí começou a levar 

as raízes (MEDEIROS, entrevista em 31 de outubro de 2015). 

 

A primeira hipótese relatada por Fátima faz certo sentido, já que a casca da famosa 

árvore possui substâncias medicinais. No entanto, para que ocasionasse o tombamento deveria 

haver uma retirada muito grande de casca, tendo em vista que ela apresentava bastante 

corpulência. A segunda suposição é curiosa, e versa sobre a existência de botijas em volta da 

quixabeira. A botija é uma espécie de tesouro enterrado e, para obtê-la, era necessário violentar 

o solo. Consequentemente, essa ação modificaria a estrutura da árvore. Resta a pergunta: Será 

que algum morador ou talvez comerciante guardaria um tesouro na árvore que servia como 

local para o comércio? 

Diante dessas descrições, seguem três fotos da antiga quixabeira cedida pelos 

moradores. A segunda inclusive, é um quadro que fica pendurado na casa de uma moradora. A 

última foto foi produzida durante a realização da pesquisa quando saímos (eu, Joadson Silva e 

Flávia Vieira) para minha primeira visita à Rua Velha. 
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Figura 7 - Frondosa quixabeira 

 
Fonte: acervo da pesquisa, pôster de Iranir Araújo (2016)  

 

Figura 8 – Quixabeira podada 

 
Fonte: acervo da pesquisa, quadro na casa de uma moradora de São Vicente (2016)  
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        Figura 9 – Segunda quixabeira                                             Figura 10 – Segunda quixabeira grande 

         
Fonte: acervo da pesquisa, coletado no acervo             Fonte: acervo da pesquisa, registro feito por 

         particular de Fátima Santos (2016)         Flávia Vieira (2015) 

 

Na primeira imagem, há o pôster de Iranir Araújo (vicentino e ex-prefeito da cidade), 

com base em uma foto registrada em 1922.  Iranir, me confidenciou ter feito modificações na 

foto em comparação à imagem original: ele colocou estilo sépia para parecer uma foto mais 

envelhecida. Na imagem, é possível observar pessoas bem trajadas, conforme havia relatado 

Joana Medeiros. Na foto há também alguns homens com instrumentos musicais (na primeira 

fileira do lado direito). O momento em que a foto foi tirada, parecia se tratar de uma festa, 

provavelmente, uma das celebrações a qual Fátima Santos faz menção. Um detalhe curioso é 

que os homens e crianças também se concentravam nos arbustos mais altos da quixabeira. Vale 

destacar que esse tipo de árvore possui espinhos, assim, talvez o fato de as pessoas subirem 

mostrava o estilo corajoso de quem se arriscava a ficar no alto da árvore. 

A segunda figura mostra a árvore podada, data-se aproximadamente na década de 1930. 

Conforme foi mencionado por Abel na entrevista, havia duas fotos. A primeira era referente a 

a quixabeira completa e a segunda, sendo a do tempo que o morador alcançou, com a copa em 

tamanho reduzido. Porém, havia alguns paus sustentando-a. Atrás da árvore havia algumas 

edificações representando os armazéns dos comerciantes. 
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A terceira foto revela o momento em que estão plantando o “segundo” exemplar 

arbóreo46. Na imagem, temos Metódio Fernandes, de camisa laranja, que, segundo Abel, teria 

indicado o lugar onde a muda de planta deveria ser enterrada. A pessoa que está plantando é o 

ex-prefeito de São Vicente, Josifran Lins de Medeiros. 

 A quarta imagem é a da segunda quixabeira. A árvore já está bem grande. Ela foi 

plantada próximo ao monumento considerado como o marco onde surgiu o povoado. 

A relevância simbólica da quixabeira é expressa através dos relatos como uma forma de 

trazer lembranças de um passado que serve para enaltecer a localidade, logo, fala-se que em 

nenhum lugar havia uma árvore tão grande e bela. Ademais, a maioria das memórias relativas 

a ela se cruzam, como forma de validar o que seriam os momentos “gloriosos” do lugar. Apenas 

uma narrativa destoa dos fatos honrosos, em que são apresentados momentos de conflitos. A 

plantação da segunda quixabeira é uma forma simbólica de tentar restaurar as lembranças. Ao 

olhá-la, recordam-se os momentos proporcionados pela primeira e quem não conheceu a 

antecedente busca conhecer suas histórias. 

Dessa forma, foi próximo da quixabeira que o povoado prosperou e, vizinho a ela, uma 

capela foi erguida. Moradores necessitavam de um espaço para fazer suas orações, seus pedidos 

a um santo. É atribuído ao capitão Cocó a doação de terras para a primeira capela.  

 

 

 

2.4 Igrejas e o surgimento de São Vicente Férrer 

 

A construção da capela foi fruto de uma evangelização herdada desde o período colonial, 

uma vez que a história da Igreja no Brasil é marcada por uma ideologia de evangelização que 

discrimina e legitima o processo civilizador: “ela aparece como obra de gente branca, bem-

educada e formada, de classe privilegiada, sobre gente negra, morena e mestiça, pobre, 

ignorante e atrasada” (HOORNAERT, 1984, p.88). Nessa direção, as explicações sobre o início 

da Igreja na localidade fazem parte do legado deixado por um branco de classe privilegiada, o 

capitão Cocó. Esse tipo de evangelização foi introduzido e praticado pelos “colonizadores” do 

sertão.  

                                                           
46 É importante salientar que, antes da plantação dessa segunda quixabeira houve outras tentativas de replantação 

da árvore. No entanto, esta última foi a única que obteve sucesso e prosperou de modo a ficar guardada nas 

lembranças de alguns moradores. 
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A construção da primeira capela do povoado foi mais uma das iniciativas de capitão 

Cocó. Ele fez doação de terras para que fosse edificado um lugar para orações. O local cedido 

ficava muito próximo de sua casa. O santuário foi dedicado a São Vicente, o qual passa a ser 

venerado após a inserção de sua imagem pelo “fundador” do povoado. 

 Após alguns anos, através da visita de um padre, descobre-se que o santo o qual eram 

encaminhadas súplicas era um santo diferente. No entanto, o poder desempenhado pela igreja 

prevaleceu sobre os acontecimentos passados de modo a tornar o nome do santo como 

nominação para o povoado.  

Na maioria das povoações brasileiras, a estrutura que compõe os vilarejos é marcada 

pela existência de uma capela ou igreja que se concentra no centro e, no seu entorno, estão as 

residências. A capela erguida por Joaquim Adelino não era diferente das demais existentes nas 

pequenas povoações. O santuário foi construído no centro, perto da quixabeira, próximo da casa 

do “fundador” e que atualmente possui uma pequena praça voltada para a frente da igreja. Data-

se que a construção da capela, conforme Câmara Cascudo (1968), foi terminada em 1898. Ainda 

segundo o folclorista, a capela receberia o nome de São Vicente como homenagem prestada à 

primeira esposa do “fundador”, Dona Vicência Maria da Conceição, que falecera justamente 

no ano em que a capela foi finalizada. 

As principais atividades realizadas nesse espaço eram missas, batizados e casamentos. 

A capela está na lembrança de muitos moradores da Rua Velha, como um lugar que indica a 

origem e o passado da cidade. Chamava a atenção o caso de Maria de Lourdes de Medeiros, ela 

era uma das moradoras mais antigas do local e morava do lado da igreja. Além de vizinha tinha 

a incumbência de cuidar da igreja primitiva, também era membro atuante durante as 

celebrações, era ministra da eucaristia. No tempo em que empreendi a pesquisa de campo, 

Maria lembrou da importância que a capela representou em sua vida. Ela relatou que nesse local 

consagrou-se a união de seus pais – Francisco Benjamim de Medeiros e Ana Martiniana de 

Medeiros. Além da realização desse sacramento, os quatorze filhos do casal foram batizados no 

mesmo recinto. A capela marcou momentos importantes para a vida de Maria e seus familiares 

e ela era uma das pessoas mais apontadas pelos moradores da Rua Velha, para informar mais 

detalhes sobre a igreja antiga. 

Os detalhes que foram partilhados por Maria de Lourdes permitiram associar o que 

considera Ecléa Bosi (1994) sobre como a memória é dividida por marcos, pontos em que a 

significação da vida se concentra: mudança de casa ou de lugar, morte de parente, formatura, 

casamento, empregos e festas. Assim, o exemplo de Maria de Lourdes para a relevância da 
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capela em sua vida é interligado à ocorrência do casamento de seus pais, de seu batizado e de 

seus irmãos. 

Abaixo, há fotos da antiga Igreja de São Vicente, hoje intitulada Igreja de São Francisco 

ou, ainda, popularmente chamada Igreja da Rua Velha. 

 

                            Figura 11 – Frente da Igreja Velha                          Figura 12 – Igreja atualmente 

     
         Fonte: blog Quixabeiranews (2011)                        Fonte: acervo da pesquisa, registro feito 

        por Sheila Ramos (2016) 

 

A primeira foto foi extraída do blog “Quixabeiranews”, que era administrado pelo são-

vicentino Ziltamir “Manxa” Soares, um dos mais importantes escultores e entalhadores do Rio 

Grande do Norte. Demonstra o que parece ser a aglomeração de pessoas para celebrar uma data 

comemorativa, antecedendo uma procissão.  Já a segunda refere-se ao tempo que realizei a 

pesquisa de campo. 

Além das lembranças apresentadas pelos moradores sobre o primeiro templo do 

povoado, encontrei em campo alguns posicionamentos que demonstram descontentamento e 

até mesmo tristeza pelo estado como a igreja se encontra atualmente. Moradores da Rua Velha 

alegam que é uma vergonha a primeira capela da cidade estar em situação de abandono. Como 

verifica-se na segunda imagem, a pintura precisa ser reparada e, próximo das portas, alguns 

pedaços da parede necessitam ser refeitos. 

 Quando entrei pela primeira vez na igreja com Maria de Lourdes, guardiã da chave, 

encontrei pisos quebrados, tintura descascada, bancos em péssimo estado de conservação, a 

inexistência da pia batismal e a necessidade de empregar melhorias ao altar. Em outras palavras, 

era algo desanimador para os moradores e para os visitantes observar a igreja histórica da cidade 

em situação de calamidade. 
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Nas conversas, descobri que os moradores são contrários a qualquer tipo de intervenção 

que descaracterize o modelo inicial da igreja. Abel de Araújo, por exemplo, relata que há alguns 

anos houve uma proposta de modificar o altar-mor da capela47 e a comunidade, contrária à 

reforma, se reuniu em torno da igreja para que não houvesse nenhum tipo de modificação, pois 

queriam desfazer o modelo do altar, ao invés de promover uma restauração. Abel e outros 

moradores consideram o modelo como histórico e bonito, não havendo necessidade de mudança 

no formato. Esse detalhe nos chama a atenção para uma particularidade: há uma espécie de 

“tombamento” não oficial, que parte de uma iniciativa popular. Inclusive, as casas próximas 

dessa igreja são preservadas, com o intuito de manter o estilo arquitetônico, conforme é possível 

perceber na imagem que abre este capítulo. 

Ao analisar a fala dos moradores sobre como a capela primitiva surgiu e como São 

Vicente foi escolhido para ser o santo padroeiro, encontro relatos destoantes. Afinal, como 

constata Goody (2012), a memória é imperfeita e as pessoas fazem o melhor que podem: as 

variações vão sendo introduzidas parcialmente.  

Os conhecimentos produzidos sobre a construção da capela, exceto as considerações de 

Cascudo, são derivados da tradição oral. As falas dos entrevistados são articuladas com o que 

é compartilhado boca a boca. 

Na busca por mais detalhes sobre o surgimento da capela, houve a indicação para 

conversar com Umberto de Araújo, quem conseguiria esclarecer algumas dúvidas, conforme a 

pessoa que me recomendou. O que contribuiu para a sugestão de Umberto, se apoia no fato que 

ser um membro atuante na igreja de São Vicente Férrer: já foi seminarista e atualmente exerce 

a função de diácono da paróquia. Além disso, possui formação acadêmica em Filosofia e 

Teologia. Diante desses elementos, busquei conversar com ele e conhecer um pouco mais sobre 

a origem da capela. De acordo com Umberto, a construção da capela estaria relacionada ao fato 

de a esposa de Joaquim Adelino de Medeiros ter sido vítima de uma doença. Caso a senhora 

recebesse a cura, haveria a construção do oratório. Ele nos comunica: 

 

Dizem que em 1898 foi construída a então capela, hoje de São Francisco, na 

Rua Velha. Ela foi inaugurada neste ano, inclusive em 1989 fizemos cem anos 

da capela que era elencada a São Vicente né!. De fato o que se consta, é que 

foi feita uma promessa pelo fundador da cidade que era Joaquim Adelino 

Medeiros né?. Então Dona Vicência diz que estava acometida de uma doença, 

que naquela época ninguém sabia qual era a doença dela, mas dizem que ela 

fez uma promessa. O casal dizendo que se ficasse boa, fazia uma capela na 

cidade e o que nós sabemos é que ela ficou boa dessa doença e que foi feita 

uma pequena capela. Não a capela que temos hoje, mas uma pequena capela 

                                                           
47 O altar-mor é o altar principal da igreja, localizado ao lado oposto à porta de entrada. 
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lá no povoado da Rua Velha, já que a casa deles também era na Rua Velha, 

bem próxima a casa deles, lá aonde estava iniciando a cidade, que nós sabemos 

(MEDEIROS, entrevista em 27 de outubro de 2016). 

 

Dessa forma, quem acolhera o pedido de Dona Vicência foi um “santo bom”, pois 

permitiu a cura. Cavignac (2006) constata que os “santos bons” são acolhidos num lugar onde 

são protegidos e podem levar com tranquilidade a “vida de santos”, repousando e respondendo 

aos pedidos dos fiéis. Esses lugares, como expõe Cavignac, são, na maior parte das vezes, a 

origem de um núcleo de povoamento ou de um novo centro de romaria. Assim, as imagens 

sagradas produzidas localmente se confundem com os santos “fundadores”.  

Além do estabelecimento da igreja no povoado, o nome da localidade foi dedicado a 

São Vicente. Porém, acreditava-se que a imagem cultuada por muitos anos era de São Vicente 

de Paula, santo mais comum na região. Foi por meio da visita de um padre que descobriram 

que o santo venerado era São Vicente Férrer. 

 

É e essa capela foi erguida para São Vicente foi trazida uma imagem original 

que nós temos até hoje na igreja, aqui na igreja matriz, que está na secretaria 

da paróquia. E durante muitos anos foi cultuado esta imagem de São Vicente 

sem sabermos que seria São Vicente Férrer né! Pelo que se consta, essa 

imagem só foi descoberta que era São Vicente Férrer em 1924, quando o 

padre, se não estou enganado Francisco Brilhante, passou aqui e disse que não 

era a imagem de São Vicente de Paulo como se pretendia né! É uma imagem 

de São Vicente Férrer. E aí depois muitos anos, eu não sei a data exata, chegou 

a imagem que nós temos hoje na igreja matriz, a imagem grande. E a pequena 

ficou para as peregrinações, a pequena é de madeira. É uma imagem bem 

antiga muito mais de cem anos. Essa é a primeira, a pequenininha. Hoje tem 

uma redoma na igreja, na secretaria da paróquia. A grande chegou depois da 

construção da igreja (a segunda igreja). Essa aqui, a da igreja matriz consta 

que essa igreja foi construída em 54, a igreja matriz em 54. As pessoas 

carregavam as pedras, areia e tudo (MEDEIROS, entrevista em 26 de outubro 

de 2016). 

 

O primeiro oratório do povoado continha uma imagem pequena de São Vicente feita em 

madeira e a participação das pessoas nos eventos realizados nesse templo era significativa. Com 

a edificação da segunda igreja, que se tornou a central, houve uma mudança no número de 

participantes. Além desse fato, os nomes também foram alterados. A antiga deixou de ser 

denominada de São Vicente para ser São Francisco, e a segunda ganhou a titulação de São 

Vicente Férrer. 

As alterações ocorridas não se deram apenas no nível das nomenclaturas, visto que 

alguns objetos, como sinos e imagens de santos, foram transportados para a nova igreja através 
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da ordem de um padre. Inclusive, a imagem pequena de São Vicente foi transferida para a 

matriz. “A primeira capela ficou com os restos”, informou uma moradora.  

Ao tomar conhecimento da existência de duas imagens, me direcionei até a secretaria 

da igreja matriz, localizada na parte mais alta da cidade, para ver a primeira, que teria sido 

adquirida para a capela primitiva. No altar da igreja principal pude contemplar a imagem maior 

que Umberto mencionou. O filósofo e teólogo acrescenta informações sobre as imagens e as 

igrejas, enfatizando as dessemelhanças entre as imagens. 

 

São Francisco que por sinal é o santo de grande devoção, talvez com a devoção 

mais que São Vicente Férrer. Os dois tem! Até algumas pessoas perguntam 

por que dedicaram a matriz a São Francisco e não deixaram São Vicente Férrer 

na capela, mas como a primeira igreja foi dedicada a ele. Os padres da época 

o padre Ambrósio foi que construiu a igreja dedicou a matriz a São Vicente e 

dizem que ele mandou buscar essa imagem que temos hoje, no exterior. Nós 

não sabemos se isso de fato é verdade né, mas dizem que ela veio da Europa. 

Lá São Vicente de fato ele é cultuado como grande padroeiro, de onde ele era. 

E dizem que essa imagem veio da Europa até porque ela é uma imagem 

diferente de outras imagens que nós temos aqui no Brasil. Inclusive, no Rio 

Grande do Norte nós temos o Triunfo Potiguar, se não estou enganado que 

também é São Vicente Férrer, mas a imagem é totalmente diferente da nossa 

que está sempre com o livro na mão e a nossa não48. A nossa tem o fogo da 

sabedoria na cabeça, santo considerado muito inteligente. E, as mãos 

póstumas que é uma característica dessa imagem para o município. Nós 

sabemos né da imagem da chegada. (MEDEIROS, entrevista em 26 de 

outubro de 2016). 

 

A seguir, apresento fotografias dos santos. A primeira está na secretaria da paróquia, 

que fica ao lado da igreja principal. A segunda, corresponde à imagem maior, a qual pode ser 

contemplada no altar da igreja de São Vicente Férrer. 

Há diferenças tanto na imagem quanto no modelo. Na primeira, São Vicente Férrer 

aparece com os braços abertos e com um livro na mão, enquanto na segunda representação, o 

santo está com os braços cerrados e sem o uso do livro. Esse detalhe marca uma singularidade 

da imagem de São Vicente Férrer em comparação com outras: a pequena é utilizada para as 

peregrinações, quando é necessário sair em procissões ou em visita as casas do município. É 

considerada prática para tais atividades. 

 

 

 

 

                                                           
48 O município que possui São Vicente Férrer como padroeiro e com a imagem diferente é a cidade de Itajá, 

localizada na microrregião do Vale do Açu, mesorregião do Oeste Potiguar. 
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Figura 13 – Imagem primitiva de       Figura 14 – Segunda imagem de São Vicente Férrer  

             São Vicente Férrer.   

    
 

 Fonte: acervo da pesquisa, registro             Fonte: acervo da pesquisa, registro 

 feito por Sheila Ramos (2016)                     feito por Sheila Ramos (2016) 

                                                                         

 

Um detalhe que merece atenção na imagem de São Vicente é a presença de um fogo na 

cabeça do santo. Esse fogo é motivo de curiosidade dos fiéis. O fogo representa o sinal da 

sabedoria, pois a história de São Vicente Férrer é caracterizada pelo fato de ele ser um homem 

sábio, com o dom da palavra, ele era um peregrino que provocava conversão nas pessoas. 

Na busca por mais informações sobre a chegada da imagem de São Vicente ao povoado, 

converso com Sebastião Arnóbio, historiador, pesquisador e secretário da Paróquia de Jardim 

do Seridó. Ele realizou uma pesquisa sobre as igrejas circunscritas nessa região e, ao questioná-

lo sobre a imagem de São Vicente, informou que o santo teria vindo para o povoado, 

provavelmente, através do equívoco de um comerciante. As informações compartilhadas por 

Sebastião Arnóbio também foram extraídas da tradição oral. 

 

Então, Joaquim Adelino de Medeiros desejando povoar, a imagem de São 

Vicente para a capela, ele desejava São Vicente de Paulo, indo a um centro 

maior, não sei se Recife, certamente na época, era o centro aqui dos principais. 

Então, ele comprou a imagem de São Vicente Férrer. Então, ficou a capela 

não sendo São Vicente de Paulo como ele queria, sendo São Vicente Férrer. 

Esta é a informação que nós temos porque uma capela de São Vicente Férrer  

que é um santo não tão conhecido aqui no nosso meio, sendo São Vicente de 

Paulo (o mais comum) (MORAIS, entrevista em 22 de abril de 2016). 

 

Tais detalhes compartilhados por Sebastião, apesar de destoarem do que foi colocado 

por Umberto, apresentam um ponto em comum, onde crê-se que o desejo de Joaquim Adelino 

era a imagem de São Vicente de Paula.  
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Essa outra possibilidade colocada por Sebastião Arnóbio, em virtude da presença de São 

Vicente Férrer, me fez refletir sobre o papel dos memorialistas locais. Eles exercem uma função 

importante para a manutenção da memória. São guardiões de uma riqueza de detalhes que 

envolvem o ambiente o qual lhes é familiar e buscam contribuir com os seus conhecimentos 

quando faltam fontes documentais. Sebastião Arnóbio é um exemplo de um memorialista local 

movido pela curiosidade, que realiza pesquisas de modo a enriquecer os estudos da região na 

qual está inserido e, sempre que solicitado por informações, está disposto a contribuir. 

Na religião Católica Apostólica Romana, além de São Vicente Férrer há diversos santos 

como o nome de Vicente. Ao fazer um levantamento em sites católicos, tomo conhecimento de 

quatro santos com esse nome, são eles: São Vicente de Léris, São Vicente de Paulo, São Vicente 

Férrer e São Vicente Palloti. A seguir, há uma tabela sintetizando informações acerca de cada 

santo. 

 

Quadro 3 – Santos com o nome de São Vicente na religião Católica Apostólica Romana 

Santo História Dia do santo 

São Vicente de Léris Nasceu no norte da França. Ao conhecer 

Deus, tornou-se monge. Foi um grande 

pensador, teólogo e mítico. 

24 de maio 

São Vicente de Paulo Nasceu na França em 1581.  Vicente tinha 

amor a Deus e aos pobres. É um homem da 

bondade. Foi vendido como escravo e 

realizou a conversão de seu dono para a 

religião católica que havia abandonado por 

medo de perseguição. 

27 de setembro 

São Vicente Férrer Nasceu em Valência, na Espanha em 1350. 

Possuía um conhecimento que chegava a 

perfeição sobre a bíblia. São Vicente 

adoeceu e por pouco não morreu durante a 

invasão de Avignon, mas ele se recuperou 

milagrosamente. A história diz que ele teve 

uma visão de Jesus Cristo junto com São 

Francisco de Assis e São Domingos. Na 

bendita visão ele teria sido orientado a 

pregar o Evangelho fervorosamente. Após 

esse fato, São Vicente saiu em pregação 

com sabedoria e eloquência.
49

  

05 de abril 

São Vicente Palloti Nasceu em Roma, dia 21 de abril de 1795. 

Era um santo bondoso e generoso com 

devoção Extrema ao Espírito Santo. 

Vicente defendia que todo cristão leigo, 

através do sacramento do batismo, tem o 

22 de janeiro 

                                                           
49 Disponível em: <http://www.cruzterrasanta.com.br/historia-de-sao-vicente-ferrer/165/102/#c>. Acesso em: 05 

dez. 2016. 

http://www.cruzterrasanta.com.br/historia-de-sao-vicente-ferrer/165/102/#c
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legítimo direito assim como a obrigação de 

trabalhar pela pregação da fé católica.50 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

No quadro exposto, é possível entender alguns detalhes sobre a vida dos santos 

alcunhados “Vicentes”, de modo particular em relação a São Vicente de Paulo e São Vicente 

Férrer, pois as diferenças existentes entre os dois, algumas vezes, aparecem nas falas dos 

entrevistados desta pesquisa com uma pequena confusão. A dúvida talvez se propague 

conforme o desconhecimento da vida de São Vicente Férrer. Renato Faustino, educador e 

membro da igreja na cidade, conta que poucas pessoas sabem da história do santo padroeiro. 

 

Na verdade ele quando tornou-se padroeiro de São Vicente não foi nem por 

sua história né? Foi por causa da imagem. Depois a gente vai ver que na 

verdade ele se tornou o santo, tem muita gente eu acho que assim 90 % da 

população não sabe da história de São Vicente. Realmente é um homem de 

caridade, era um homem de sabedoria. Ele era o mais conhecido por sua 

sabedoria. É tanto que a imagem dele tem um fogo que é sinal de sabedoria 

(COSTA, entrevista em 26 de outubro de 2016, grifos nossos). 

 

Assim, a chegada do santo modifica a realidade local e sua escolha como padroeiro 

passa a configurar uma memória que é historicamente construída, na qual tem-se a figura do 

“fundador” Joaquim Adelino como responsável pela implantação de um templo católico. Por 

conseguinte, a Igreja passa a evangelizar os moradores e a índia desaparece. 

As narrativas apresentadas nesse tópico, apesar de destoantes, permitem explicar a 

veneração pelo santo São Vicente Férrer, caracterizando um desconhecimento do que realmente 

aconteceu. Porém, o mais relevante dessa situação é o poder que a religião católica passa a 

exercer na história local, onde um santo configura um novo panorama, a de uma localidade 

devota a um santo.  

No que diz respeito a essa religiosidade, há um caso similar na atual cidade de Florânia, 

limítrofe a São Vicente, quando São Sebastião ganhou destaque através da prece de um 

descendente do fundador. Na antiga Flores, havia uma epidemia de cólera que culminou no ano 

de 1856, por esse motivo, Athanásio Fernandes de Morais (descendente do “fundador” Cosme 

de Abreu Maciel) fez voto de construir uma capela dedicada a São Sebastião, santo defensor 

contra a peste. O lugar onde seria construído a capela recebeu o nome de Flores, alcunhado por 

Ahtnásio por causa da existência da grande quantidade de plantas conhecidas como “rainha do 

                                                           
50 Disponível em: <http://www.a12.com/santuario-nacional/santuario-virtual/santo-do-dia/22/01>. Acesso em: 03 

fev. 2017. 
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prado”.  Não conseguindo cumprir os votos, a viúva Izabel e os filhos Clementino Fernandes 

de Morais e Francisca de Melo Carneiro, além da doação do patrimônio, colocaram em prática 

o plano do antecessor (FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO, 1982, p. 15-18). Desta forma, foi 

instaurada a devoção a São Sebastião. 

Através da devoção a um santo, há um período do ano em que este é homenageado. Em 

São Vicente, as datas da celebração relativas ao dia de cada santo, apresentadas anteriormente 

no quadro, fazem observar um detalhe para a festa na cidade de São Vicente: a comemoração 

do santo padroeiro do município seridoense ocorre justamente na data reservada a São Vicente 

de Paula, quer seja, no dia vinte e sete de setembro, logo, é um dos meses mais esperados do 

ano. 

 

 2.4.1 A festa de setembro 

 

No mês de setembro acontece a festa dedicada a São Vicente Férrer. É conhecida como 

a festa de setembro. São dez dias dedicados ao santo, 14 a 24 de setembro, que compreendem 

uma programação composta por nove dias seguidos de missas (novena) seguidos da festa, no 

dia do santo propriamente dito. 

A festa desempenha um lugar central no calendário festivo e religioso da cidade, 

transformando o cotidiano dos moradores e modificando a realidade local, o que a configura 

um dos momentos mais fervorosos do ano para celebrar a fé cristã. Além de homenagear o 

santo padroeiro, é a oportunidade perfeita para agradecer a São Vicente pelas graças alcançadas, 

pelos problemas resolvidos e pelas curas obtidas. É o momento de a comunidade se unir e ajudar 

nos preparativos para que a festa de setembro ocorra.  

A data em comemoração à São Vicente Férrer, de acordo com o calendário da igreja 

Católica, é no dia 05 de abril, porém, na localidade, o dia em homenagem ao santo padroeiro é 

o dia 24 de setembro. As narrativas dos moradores apontam para duas hipóteses sobre a 

mudança das datas: a primeira está relacionada ao período da colheita do algodão e de outros 

produtos agrícola; enquanto a segunda suposição, indica que a comemoração ocorre pelo fato 

de ser a data em que se festeja São Vicente de Paula, o santo que imaginavam ser o padroeiro.    

Relacionado à primeira hipótese, Renato Faustino comunica que o motivo para a festa 

ser no dia 24 de setembro está associado ao período da colheita realizada pelos agricultores. 

Durante essa época, havia movimentação de dinheiro, facilitando a realização da festa. Renato 

esclarece: 
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O dia de São Vicente, eu acho, que é dia nove de abril51. Só que a festa passou 

a ser nessa época, setembro, por causa da safra do algodão que antigamente 

no Rio Grande do Norte o que dava o financiamento era mais sobre a 

agricultura. O que imperava mesmo era o algodão. Então, ele reinava. O 

algodão se dava a colheita justamente para esse mês de setembro (COSTA, 

entrevista em 26 de outubro de 2016). 

 

Na monografia de conclusão do curso em História, John Lennon apresenta uma 

entrevista com Cícero Gondim, na qual o ex-prefeito relata a influência que o algodão tinha 

durante os festejos.  

 

Ele disse que “o algodão, realmente deu suporte por vários anos a toda a 

população vicentina. Era do que o pequeno, o médio e o grande viviam na 

época, era do algodão”. E o algodão influenciava na festa de São Vicente? 

Segundo ele sim, porque, de acordo com o calendário católico, a celebração 

do padroeiro de São Vicente Férrer, deveria ser realizada no mês de abril, mas, 

nesse período, a cidade dispunha de pouco movimento populacional e 

financeiro. Diante disso, o poder público e as lideranças da Igreja Católica 

local, percebendo a euforia das pessoas com lucros exorbitantes do algodão, 

resolveram transferir a data da festa para o final do mês de setembro, “pois os 

recursos do algodão, o caba que tinha apanhado algodão, já tinha vendido. E 

era uma festa que você só vendo o derramado de cerveja”. Junta-se também à 

festa do padroeiro São Vicente, as festas do Natal e de Final de Ano (COSTA, 

2008, p. 63). 

 

Assim, a atividade agrícola avança como pretexto à organização da celebração mais 

importante da cidade. Ainda, desempenha um papel fundamental para a realização da festa, 

pois, durante sua realização, há uma procissão em homenagem ao agricultor, em que desfilam 

com os produtos coletados, agradecendo a Deus e a São Vicente pela boa safra. Segundo Renato 

Faustino, além da procissão, também se empreende uma cavalgada, reunindo cada ano mais 

participantes. Este evento de agradecimento acontece sempre no início dos festejos, enquanto a 

caminhada com o santo padroeiro pelas ruas principais da cidade ocorre somente no final. 

A outra explicação para a realização dos festejos no mês de setembro consiste em ser a 

mesma data que a do santo que era venerado, São Vicente de Paula. Depois, houve a descoberta 

de São Vicente Férrer, porém, a data da festa ficou mantida. Umberto expõe mais essa 

singularidade: 

 

A festa acontece sempre, uma curiosidade, a festa acontece sempre na última 

semana de setembro que é a data de São Vicente de Paula, São Vicente de 

Paula fica em 27 de setembro. Então, a festa do nosso padroeiro acontece todo 

ano na última semana de setembro que seria dedicação a São Vicente de Paulo. 

Alguns dizem que era por causa do algodão que na época era muito forte ne! 

                                                           
51 Vale ressaltar que o entrevistado confundiu a data no lugar de dia nove, a festa é no dia cinco de abril. 
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Antigamente do qual se tinha dinheiro para fazer a festa. Outros dizem que 

não, porque as primeiras festas foram dedicados a São Vicente de Paulo, lá na 

igreja de São Francisco e aí contou a tradição. Aí sei que até hoje a festa é na 

última semana de setembro. No caso, pegando o dia de São Vicente de Paulo, 

não no dia cinco de abril que seria a data de São Vicente Férrer ne!. Então é 

outra curiosidade que nós temos. É, celebra um santo na data de outro. Celebra 

Vicente na data de outro Vicente que é uma das particularidades que nós temos 

mais forte. 

[...] a festa virou um marco histórico do município. Nós temos hoje no 

primeiro sábado da festa um evento que é a cavalgada de São Vicente que 

segundo consta, esse ano consta mais de 500 cavalos né! Então é um grande 

evento hoje municipal. (MEDEIROS, entrevista em 26 de outubro de 2016). 

 

Nesse sentido, a figura do santo representa um elemento importante para a cultura local. 

Com a presença dele, surge um embate de memórias entre o santo cristão e a índia Luíza. Esse 

embate encontra terreno quando o poder local, organizado em torno de grandes fazendeiros de 

algodão, entre eles Metódio Fernandes, se empenha na alteração do nome, tendo em vista que 

a mudança do nome da cidade iria sugerir um maior grau de civilização. 

 

2.5 Variações toponímicas: o embate entre a índia e o santo 

 

Os topônimos são escolhas que estão estritamente relacionadas à história do lugar e com 

o interesse de pessoas que habitam o espaço e possuem influência política. As alianças políticas 

representaram um papel importante para o estabelecimento da nomenclatura. No caso da cidade 

aqui estudada, várias alternâncias de nomenclatura ocorreram desde o momento em que o local 

era considerado uma vila pertencente à Flores (atual Florânia), até sua elevação como cidade.  

No desenvolvimento da pesquisa, tive que considerar esse fato, pois essas alterações 

toponímicas procuravam dizer alguma coisa, como alertou Helder Macedo, na banca de 

qualificação. A análise dos decretos estaduais e dos projetos-lei permitiriam saber quem eram 

as pessoas interessadas com tais mudanças e como elas contribuíram para que São Vicente 

perdurasse como nome geográfico. 

Historicamente, havia, na toponímia, um embate simbólico entre uma personagem 

indígena, que teria resistido à invasão colonial, e uma figura cristã, símbolo da vitória do 

processo civilizatório, representando tensões entre grupos opostos oriundos da classe 

dominante e que tinham projetos políticos diferentes: ora o povoado chamava-se Luíza, ora São 

Vicente. Esses dois nomes ficaram em disputa entre os anos 1938 e 1953.  

Era 31 de julho de 1953, quando o Deputado João Neto Guimarães apresentava à 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte o projeto que tornaria o distrito de São Vicente 
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emancipado politicamente. A origem do nome não acontece por acaso, é uma homenagem ao 

santo idolatrado pela esposa do “fundador” Joaquim Adelino de Medeiros. 

De acordo com Cascudo (1968), a sugestão da mudança do nome de Luíza para São 

Vicente foi proposta pelo curador da primeira capela em 1910, o Padre Antonio Brilhante de 

Alencar (1873-1942). Esse padre teve atuação em alguns municípios no interior potiguar. 

Esteve em duas paróquias como a de Nossa Senhora da Conceição, em Lajes, e a de São João 

Batista, em Assú.   Antonio Brilhante era natural de Patu, filho de Firmino Brilhante de Alencar 

e Benvinda Alves Feitosa. O padre pertencia a uma família poderosa na região, a família 

Brilhante. Assim, através desse histórico familiar nota-se que o padre em questão não era um 

padre comum, possuía uma relevância social, inclusive seu nome hoje é lembrado através de 

um museu no seu município de origem, intitulado de Museu Padre Antonio Brilhante de 

Alencar. 

É interessante considerar a influência que o padre possuía para indicar a alteração do 

nome, dado que demonstra uma dinâmica na qual o discurso religioso tem um papel 

significativo, tanto para a interpretação do tempo quanto para a representação do passado, 

permitindo também uma relação com o espaço, como ressalta Cavignac (2006). O nome de uma 

“selvagem”, uma índia, deixa de ser utilizado para prevalecer o nome de um santo, “civilizado” 

através da recomendação de um padre. No final, a índia é “vencida” e o santo toma o lugar dela, 

dando o seu nome para a cidade. Essas transformações trazem questionamentos importantes. O 

que está por trás de um nome, no nosso caso, São Vicente?  

Na secretaria da administrativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte tive 

acesso a uma pasta contendo todos os decretos relativos à questão da mudança do nome da 

cidade, inclusive, ganhei uma cópia de todos eles. Saí feliz, pois sabia que ali ia obter nomes 

significativos das pessoas que construíram o duelo simbólico entre a índia e o santo para 

representação do espaço. 

Ao analisar os decretos, identifiquei a suposição de Santos (2008), para quem os nomes 

geográficos são muito mais que uma simples denominação: eles estão inseridos de acordo com 

um jogo de poder que se superpõe a um determinado território particular. As alterações 

toponímicas ocorridas em nosso local de pesquisa estão intimamente relacionadas ao jogo de 

poder político, posto que havia uma fixação pela alternância de nomes que revela conflitos 

políticos entre famílias locais. 

Cícero Gondim relata como a mudança de chefes políticos influenciava diretamente nas 

alterações toponímicas. 
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Tem a história de São Vicente englobado com Luíza porque quando Luíza 

apareceu aqui já existia São Vicente, mas Luíza apareceu, esta pessoa. Aí 

mudaram para Luíza.  Naquele muda, muda um período entrava um chefe 

político mudava para São Vicente. Depois vinha outro, mudava para Luíza. 

Até que enfim, só veio segurar São Vicente após a emancipação política que 

foi no dia 11 de dezembro de 1953. Aí foi a emancipação política 

desmembrado de Florânia e aqui ficou com o nome de São Vicente 

(GONDIM, entrevista em 31 de outubro de 2015). 

 

Essa fala revela que as mudanças foram muitas. Logo, tem-se quatro decretos 

sancionados. O primeiro, publicado em 1938, cria o distrito de São Vicente, e chama a atenção 

para o fato de que o nome do santo já estava sendo empregado no sentido “oficial”. O segundo 

decreto, promulgado em 1943, estabelece a mudança de nomenclatura de São Vicente para 

Luíza. No terceiro, expedido em 1948, o espaço volta a ser chamado de São Vicente. Enquanto 

o último, proclamado em 1953, mantém a denominação, transformando o distrito em cidade. 

Um detalhe importante é que os três últimos decretos foram publicados no último mês dos anos 

de 1938, 1943 e 1953, levando-me a supor que seriam algo a mais para comemorar no fim de 

ano. Dito isso, passo a analisar mais detalhadamente como as medidas foram deliberadas.  

No decreto estadual nº 603, de 31 de outubro de 1938, o distrito de São Vicente é criado, 

subordinado ao município de Flores, ainda pertencente à comarca de Currais Novos, 

permanecendo assim de 1 de janeiro de 1939 a 31 de dezembro de 1943. Vale salientar que o 

decreto foi publicado durante o governo de Rafael Fernandes Gurjão, natural de Pau dos Ferros, 

que pertencia a uma família de beneficiadores exportadores de algodão, vinculada politicamente 

ao Partido Republicano Federal (PRF), agremiação tradicionalmente ligada à oligarquia 

potiguar durante a República Velha52. No anexo do decreto há uma nota de rodapé indicando 

que São Vicente foi criado com território desmembrado do distrito único do município de 

Flores.  

Já o decreto-lei nº 268, publicado em 30 de dezembro de 1943, durante o governo de 

João Dionísio Filgueira, estabelece que o distrito de São Vicente passe a denominar-se Luíza, 

configurando a primeira alteração. Ainda nesse decreto, o município de Flores passa a ter o 

nome de Florânia, mas ainda sob domínio da comarca de Currais Novos, fato que perdurou de 

1 de janeiro de 1944 a 31 de dezembro 1948. 

Enquanto isso, na lei estadual de nº 146, de 23 de dezembro de 1948, o distrito de Luíza 

volta a chamar-se São Vicente. A novidade é que, dessa vez, Florânia é elevada à categoria de 

                                                           
52 Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/rafael-fernandes-gurjao>.  

Acesso em: 9 mar. 2018. 
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comarca. A lei foi sancionada durante o governo de José Augusto Varela e valeu de 1 de janeiro 

de 1949 a 31 de dezembro de 1953. 

Por último, com a promulgação da lei estadual nº 1030, de 11 de dezembro de 1953, o 

distrito de São Vicente ganha o status de município, desmembrando-se de Florânia. A data de 

entrada desse processo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte é de 31 de julho de 

1953, implicando, logo depois, a criação do município de São Vicente durante o governo de 

Sylvio Piza Pedrosa. Destaco que o interessado desse projeto de lei é o deputado Neto 

Guimarães. Diante desse nome, passei a questionar: quem seria esse deputado e por que ele 

possuía interesse/ligação na emancipação política de São Vicente? 

 Neto Guimarães é filho de João Batista Guimarães Filho e Ana Luzia Guimarães. Neto 

Guimarães nasceu em 07 de outubro de 1905, na cidade de Currais Novos, a qual dista 

aproximadamente 24 km de São Vicente. Em sua cidade natal, Neto Guimarães foi eleito 

prefeito em 1934 e, desse período em diante, sua carreira política prosperou.   

Além do nome do deputado Neto Guimarães, questionei outros moradores se haveria 

mais alguém interessado na emancipação política de São Vicente. Suspeitava da participação 

de lideranças políticas locais. Em entrevista com Cícero Gondim, identifiquei a atuação de 

outras pessoas na luta pela emancipação política, a exemplo de Metódio Fernandes, um grande 

comerciante de algodão, e Joaquim Araújo Filho. 

 

Realmente na época, foi uma das pessoas que era um dos batalhadores foi 

Joaquim Araújo Filho (pai de Doutor Iranir). Foi Metódio Fernandes. Que 

já eles na época já era Joaquim Araújo Filho já tinha sido subprefeito de São 

Vicente. Já era gente que tinha influência politicamente e então teve ele, 

Metódio, Teófilo Maria que já era uma pessoa, agente fiscal na época. Então 

se tinha Teófilo Maria que também tinha influência e o deputado João Neto 

Guimarães e Cortez Pereira era de Currais Novos. Foi uma das pessoas que 

tinha influência. Um como propositor de leis, e outro com relator. Um projeto 

da Câmara, e realmente tem que ter o relator do projeto, vamos dizer e saber 

entrar em contato com o município que vai ser desmembrado e o município 

realmente que vai ficar ser emancipado. Se é de interesse dele, tem que haver 

essa conciliação. Então daqui de São Vicente sabia bem de Joaquim Araújo 

Filho, Metódio Fernandes, Teófilo Fernandes que teve influência que eram 

pessoas que tanto conhecia João Neto Guimarães aí de Currais Novos. Era 

uma família aí, de Currais Novos, de tradição. Vamos dizer, tradição de 

cartório. Ainda hoje, tem neto e neto de João Neto Guimarães que é o primeiro 

cartório de Currais Novos e ele ainda hoje é o primeiro tabelião. E Cortez 

Pereira, era deputado também que antes era formado em direito, era uma das 

maiores tribunas do Rio Grande do Norte. Se assistiu um debate, aliás uma 

defesa, uma acusação de Cortez Pereira você ficava (GONDIM, entrevista em 

21 de março de 2017). 
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O depoimento de Cícero Gondim vai ao encontro com o que foi noticiado pelo jornal 

“A Voz do Seridó”, no dia 23 de novembro de 1953. O jornal aponta pronunciamentos de 

militantes que organizaram um comício-relâmpago para comemorar a emancipação do 

povoado. Entre os depoimentos, havia considerações de Metódio Fernandes e Joaquim Araújo 

Filho.   

Figura 15 - A autonomia política de São Vicente 

 
Fonte: Jornal “A Voz do Seridó” (1953) 

 

Diz a reportagem:  

 

O distrito de São Vicente, pertencente ao Munícipio de Florânia, acaba de 

obter a sua ansiada autonomia. A Assembléia Legislativa do Estado, em 

memorável sessão do dia 30 de outubro próximo passado, aprovou, em 

terceira discussão, o projeto do deputado Neto Guimarães concedendo 

independência política ao distrito de São Vicente, que assim passa a 

Município. A atitude dos senhores deputados repercutiu, magnificamente, em 

São Vicente, para onde nos transportámos no dia seguinte, verificando e 

sentindo “in-loco” a contagiante alegria de seu povo. A vila estava festiva e 

alegre. Foi improvisado um comício-relâmpago, em regozijo pelo magno 

acontecimento. Entre os oradores falaram os senhores Teofanes Maria, 

vereador Afripino Fernandes de Maria e Vice Prefeito Francisco de Assis. 

Procuramos, então, ouvir a impressão dos próceres políticos das diversas 

correntes partidárias, que militam em São Vicente. A reportagem lançou-se 

em ação e escolheu as seguintes respostas sobre como foi ... (ilegível). 
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Metódio Fernandes da Costa – comerciante e fazendeiro, Primeiro Vice 

Presidente do Diretório Municipal da União Democrática Nacional de 

Florânia pronunciou-se dessa maneira: “ Todo o povo de São Vicente recebeu 

com grande contentamento tão auspiciosa notícia. Há mais de cinco anos que 

eu e outros amigos nos batíamos para alcançar êsse objetivo”. 

Joaquim Araújo Filho – comerciante, agricultor e construtor, presidente do 

Diretório do Partido Social Trabalhista declarou-nos: “Eu tinha três aspirações 

na minha vida de homem público, em referência à minha terra: a construção 

de um açude para abastecimento d’agua do pôvo de São Vicente (hoje já 

iniciado), a construção da estrada Currais Novos – Florânia (em andamento), 

afim de evitar o êxodo de nossa população rural, e finalmente a criação do 

Município de São Vicente. Estou plenamente satisfeito por ver realizados os 

meus anseios e as minhas reivindicações, todos em benefício dessa gente 

sofredora de São Vicente. 

Mauel Emídio de Araújo (mais conhecido por Léco) – Vice Presidente do 

Diretório Municipal do Partido Social Democrático assim pronunciou-se: 

“Como não podia deixar de ser, estou exultante de alegria, que parte do íntimo 

do meu... 

 

A reportagem esclarece a ligação entre Joaquim Araújo Filho e Metódio Fernandes na 

emancipação política local. A militância desses homens não estava desprovida de interesse, 

logo, para entender o porquê do ativismo, farei uma breve descrição sobre suas vidas. 

Entretanto, é necessário estar atento para não cair no senso comum da “ilusão biográfica” 

(BOURDIEU, 2006), na qual a vida do sujeito não pode ser compreendida com uma série única, 

como um caminho marcado pelo começo e um fim. É impossível dar conta da existência de 

uma pessoa e reduzir sua vida à uma profissão, a um estatuto social ou a um papel político.  

Joaquim Araújo Filho, conhecido como Quincas, nasceu no povoado de Luíza, atual 

São Vicente, em 1 de junho de 1911. Viveu sua infância e concluiu os primeiros estudos, o 

equivalente ao primário, em sua cidade de origem. Iaperi Araújo, filho de Joaquim, destaca que 

“Quincas mostrava-se sempre muito além dos outros jovens de seu tempo” (2011, p. 22). No 

cenário político, ele foi aceito ainda muito novo no “concelho de anciãos” de famílias 

tradicionais que compõe os grupos políticos.  

 

Interessado nos problemas do seu povo (Quincas), logo ingressou na política, 

conseguindo o beneplácito dos mandantes locais. O mandonismo político 

naquela época, final da década de 20, começo da década de 30, era exercido 

pelos anciãos do lugar. Senhores austeros do comércio e da agricultura. 

Proprietários ancestrais de datas de terras desde longos anos. Famílias 

tradicionais que ocuparam a região desde a guerra dos tapuios (ARAÚJO, 

2011, p. 23). 
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Durante sua vida política, foi criado o Centro Progressista da Luíza, cujo o objetivo 

desse era a compra de um motor a óleo para fornecer energia elétrica para a localidade. Através 

das ideias promovidas por Quincas, Iaperi Araújo (2011), demonstra como o pai tornou-se um 

líder político: foi eleito vereador do município de Florânia, a quem o distrito de São Vicente 

era subordinado, chegando a presidente da Câmara Municipal; com a criação do distrito, foi 

designado sub-prefeito de São Vicente na gestão de Sérgio Rego (1946-1948); depois, sagrado 

vice-prefeito de Florânia, na chapa que elegeu dona Santa Laurentina Laurentino (Possidonia 

Silva de Medeiros) como prefeita (1948-1953). Através dos cargos políticos exercidos por 

Quincas, identifica-se o prestígio que dispunha e como a autonomia política traria benefício 

para ele e para o seu povoado de origem. 

Outro ativista pela emancipação política de São Vicente foi Metódio Fernandes, nascido 

no sítio Dezimeiro, em Florânia, em 20 de maio de 1914. Conforme anteriormente colocado,  

foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto após a emancipação da cidade (1955-1960), 

mesmo tendo se candidatado antes de o município completar um ano de autonomia, 

especificamente, em 03 de outubro de 1954. Esta data marca o início de sua carreira política.  

Após a gestão de Metódio Fernandes, houve a de Joaquim de Araújo. Quincas foi 

prefeito nos anos de 1960 a 1965, marcando a segunda administração da recém-criada cidade 

seridoense. Um detalhe instigante é a querela gerada entre Metódio Fernandes e Joaquim 

Araújo, os dois militantes pela autonomia política local. Iaperi Araújo (2011) expõe: 

 

[...] durante muitos anos, Quincas foi o chefe político do lugar, disputando 

com Metódio Fernandes o prestigio junto as autoridades estaduais. Cada um 

tinha um candidato ao Governo. Cada um tinha sua chapa de deputado. A 

disputa política acabou gerando uma convivência inamistosa, herdada pelos 

filhos, apesar de tantos anos de convivência numa pequena cidade (ARAÚJO, 

2011, p. 30).  

 

A Metódio Fernandes da Costa logrou a terceira administração política da cidade, 

segunda dele, entre 1965 e 1970. Ao governar duas vezes, é possível perceber o quanto esse 

homem político obteve ganhos com a autonomia da cidade, ou seja, não se tratava apenas de 

avanço para o povoado. 

 

Quadro 4 – Prefeitos da cidade de São Vicente 

Nome do prefeito Mandato Gestão 

Metódio Fernandes da Costa 

Joaquim Araújo Filho 

Metódio Fernandes da Costa 

1º 

1º 

2º 

1955-1960 

1961-1965 

1966-1970 

Fonte: acervo da pesquisa 
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O Quadro 4 mostra que as intenções de Joaquim Araújo e de Metódio Fernandes em 

levantar a “bandeira” pela emancipação eram mais subjetivas do que se imaginava. Para o 

Seridó, Macêdo (2012, p. 129) considera que o esforço de nomeação dos lugares é uma marca 

de poder, a elite precisa desenhar seu espaço de performance política, social e econômica. São 

Vicente não foge à regra, pois as pessoas que pertenciam à elite e gozavam de poder se 

empenharam na reinvenção de uma identidade católica para a cidade. 

Retomo a promulgação da lei nº 1030, que transformou São Vicente em cidade, para 

esclarecer que foi abraçada com grande alegria pelos são-vicentenses. No entanto, a população 

de Florânia não teve o mesmo sentimento, afinal perdia parte de seu território, conforme consta 

no jornal “A voz do Seridó”. 

 

Figura 16 - Descontentamento da população de Florânia 

 
Fonte: Jornal “A voz do Seridó” (1953) 

 

Com a emancipação, o nome do santo passou a ser o da cidade, definitivamente. 

Contudo, a cidade não traz o nome completo do santo padroeiro – São Vicente Férrer. Uma das 

suposições para essa situação é levantada por Umberto Araújo: 

 

[...] sei que o primeiro administrador que foi... (agora passou o nome do 

bendito), o pai de Iranir Araújo, Joaquim Araújo Filho, foi o primeiro 

administrador do município. Dizem que essa dedicação, esse nome passou por 

vários nomes, pelo nome de Luíza, Saco de Luíza como hoje tem ainda. Tem 

o Sítio Saco da Luíza. A nossa prefeitura é o Palácio da Luíza, porque foi, 

dizem que foi um dos primeiros nomes a ser dado ao município, mas que a 

dedicação do nome foi feita exclusivamente pelo padroeiro né!. Dizem que no 

início foi dedicado, a cidade se chamava São Vicente Férrer, mas não 

dedicaram devido a essa improcedência de nomes do santo padroeiro que era 

de Paulo e depois São Vicente Férrer. Então dizem que por isso deixaram 

apenas São Vicente e quando ela foi emancipada da cidade de Florânia, 

continuou com essa dedicação da cidade. (MEDEIROS, entrevista em 26 de 

outubro de 2016). 
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Através dos nomes das localidades, os lugares tornam-se identificados e, como 

considera Santos (2008), passam também a encher de orgulho os que lá nasceram, no que 

concerne principalmente adotar o gentílico local. Ao usufruir do nome gentílico, os são-

vicentenses honram-se de terem nascido na mesma terra de Maria Antonia do Santíssimo –

pintora e maior representante da arte primitiva no Rio Grande do Norte e no Brasil; de Agenor 

Nunes Maria – senador da República; de Ziltamir “Manxa” Soares – um dos mais importantes 

escultores e entalhadores do Rio Grande do Norte; e de Doutor Iaperi Soares Araújo – médico 

obstetra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro da Academia 

Norte-Rio-Grandense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e 

da Fundação José Augusto. Essas são pessoas ilustres do pequeno município, sempre lembradas 

pelos interlocutores da pesquisa. A propósito, ouvi algumas vezes esses nomes quando 

questionava a história da cidade, uma vez que as pessoas acreditavam que, ao mencionar esses 

indivíduos, estariam ajudando na construção da história local, por tratar-se de pessoas 

prestigiadas pela sociedade são-vicentense.  

Diante das situações descritas neste capítulo, é notável que há um esforço para a cidade 

possuir o nome do santo padroeiro e os adversários da indígena ganham o desaparecimento do 

seu nome. No entanto, alguns lugares continuam a carregá-lo, deixando a memória da primeira 

moradora do lugar inscrita na paisagem: a índia é lembrada no nome do rio que corta a cidade, 

no nome da prefeitura municipal e num importante sítio para a população. Em outras palavras, 

Luíza perde apenas a denominação municipal. 

As narrativas apresentadas comprovam que, historicamente, é criada uma versão 

alternativa. As produções textuais passam a enaltecer os “fatos gloriosos” e os “fundadores”, 

as grandes famílias. Relata-se a história dos vencedores de modo a produzir uma versão 

hegemônica para a história local, cria-se uma história considerada como “oficial” que é 

retratada em livros e em conhecimentos transmitidos em salas de aula. Enquanto isso, a tradição 

oral e as memórias fazem enxergar outros caminhos para a reconstrução do passado da 

localidade.  

Enfim, as várias possibilidades existentes sobre a história da cidade de São Vicente são 

frutos do modo como a memória foi produzida, privilegiando determinados fatos em detrimento 

de outros, criando oportunidades para a discussão e a reconstrução da mesma.  
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CAPÍTULO III 

 

 

3 A QUESTÃO INDÍGENA NA MEMÓRIA, NA HISTÓRIA E A 

SOBRENATUREZA 

 

 

Não saberia dizer nada a respeito de Aglaura além 

das coisas que os próprios habitantes da cidade 

sempre repetem: uma série de virtudes proverbiais, 

de defeitos igualmente proverbiais, algumas 

extravagâncias, algumas inflexíveis observâncias 

às regras. Antigos observadores- e não existe razão 

para crer que sejam inverídicos- atribuíram a 

Aglaura um constante sortimento de qualidades, 

comparando-as, claro, às de outras cidades da 

época. Pode ser que nem a Aglaura que se descreve 

nem a Aglaura que se vê tenham mudado muito 

desde então, mas o que era estranho tornou-se 

habitual, excêntrico o que se considerava norma, e 

as virtudes e os defeitos perderam excelência ou 

desdouro num ajuste de virtudes e defeitos 

distribuídos de maneira diferente. Deste modo, 

nada do que se diz a respeito de Aglaura é 

verdadeiro, contudo permite captar uma imagem 

sólida e compacta de cidade, enquanto os juízos 

esparsos de quem vive ali alcançam menor 

consistência. O resultado é o seguinte: a cidade que 

dizem possui grande parte do que é necessário para 

existir, enquanto a cidade que existe em seu lugar 

existe menos. 

 (CALVINO, 1990, p. 65). 

 

  

3.1 Uma memória construída 

 

Os atuais habitantes dos antigos territórios dos 

índios Tarairiú, agora indicados geralmente com o 

nome de Kariri, já não sabem quase nada do 

passado índio da sua região.  

(TEENSMA, 2000, p.96) 
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Os grafismos deixados pelos indígenas convidam a uma reflexão sobre a presença 

histórica das populações autóctones: por que os acontecimentos que levaram ao 

desaparecimento dos índios da serra de Santana não são amplamente conhecidos? Se as marcas 

solidificadas deixadas nas pedras informam sobre um tempo pretérito em que os autóctones 

eram donos das terras, por que essas lembranças são reacendidas somente pela tradição oral ou 

quando se visita esses locais? Como os moradores elaboram uma interpretação sobre o passado 

indígena?  

Partindo desses questionamentos, apontarei as possíveis causas de uma 

“desmemorialização” do passado “pouco glorioso” da história de São Vicente e mostrarei como 

as narrativas orais refletem tal esquecimento. Contam-se apenas algumas histórias de família, 

paisagens naturais, monumentos públicos e elementos envolvendo os seres sobrenaturais que 

habitam as serras.  

Acompanhando Calvino, na cidade de São Vicente há pouco conhecimento sobre o 

passado indígena e os moradores repetem apenas a versão fixada pela tradição oral. Nela, é 

ressaltada a importância da índia Luíza na história, mencionando espaços importantes para a 

fundação da cidade. São os locutores mais antigos, geralmente idosos, que relatam suas 

peculiaridades e dão uma explicação para o surgimento dessa personagem mitológica. Não 

importa saber se tratava-se da verdade, mas é importante investigar as versões orais: são 

histórias que dão um sentido para entender a relação dos moradores com o passado. 

Nessa senda, a desmemorialização em relação aos índios é fruto de uma manipulação 

memorial:  a história foi escrita para quem interessa (VEYNE, 2014), logo, parece ser mais 

relevante tratar de acontecimentos dos “civilizados” do que falar dos “selvagens” que são 

apresentados como os fatos pouco gloriosos da história.  

Resultado disso, a historiografia local deixou marcas profundas nas representações que 

afirmavam o extermínio das populações autóctones. É como se nenhum índio tivesse 

sobrevivido ao pós-guerra: não se levava em conta as guerras de resistência, as fugas e os 

aldeamentos forçados. Maria Sylvia Porto Alegre (1993), no artigo “Cultura e história: sobre o 

desaparecimento dos povos indígenas”, chama a atenção para o termo “desaparecer” que deriva 

de uma construção do latim, no qual apparescere significa “tornar-se visível”, “mostrar-se”. Se 

apparescere é tornar-se visível, des-aparecer é, portanto, “deixar de ser visto”, “sumir-se”, ou 

seja, não significa que eles foram eliminados, erradicados. Ainda a autora, explica o 

desaparecimento dos índios como uma questão controvertida e discutível, parte de um projeto 

colonizador para fazer acreditar no aniquilamento das populações nativas. O índio deixa de 
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estar presente nas narrativas, mas os elementos estão materializados. Falta apenas uma reflexão 

e identificação com esse passado. 

Como frisado anteriormente, a análise da tradição oral associada à pesquisa etnográfica 

e às visitas comentadas pelos moradores nos sítios arqueológicos, possibilita a emergência de 

uma memória pouco explorada pelas versões escritas da história local. Como afirma Mello 

(2008, p.43), as tradições orais podem desempenhar importante papel na reconstituição do 

passado, refinando e ampliando as possibilidades de reconstituição da história. É em 

determinados espaços que as lembranças sobre o passado são reativadas. A memória é acionada 

e as recordações começam a ser compartilhadas.  

Nos sítios como o Saco da Luíza e na parte alta do município, localizada na Serra 

Santana, a qual faz divisa com a cidade de Tenente Laurentino, é possível encontrar uma 

variedade de material cerâmico indígena com a ajuda de moradores, como agricultores que se 

depararam com vestígios de material cerâmico. Na Figura 17, há o registro de um dos locais 

que visitei, onde pude verificar que havia uma grande quantidade de material arqueológico, a 

exemplo do que está registrado na foto, ao lado do terreno.  

 

Figura 17 – Terreno com material cerâmico indígena 

   
Fonte: acervo da pesquisa, registro feito por Joadson Silva (2016) 

 

Segundo um agricultor do sítio de José Antônio, popularmente chamado Zé da Viola, 

os vestígios deixados pelos índios são a prova da existência de um passado anterior à chegada 

dos brancos; estes últimos, ao se estabelecerem, “expulsaram” os índios que abandonaram seus 

utensílios. O nosso contato com esse cultivador foi intermediado por Joadson, pois Zé da Viola 

havia contribuído em trabalhos para pesquisas arqueológicas na região, sobretudo o que foi 

realizado pelos arqueólogos da Universidade Federal do Pernambuco. O morador informa:  
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[...] quando tinha os índios aqui, aqui não era povoado, vamos dizer, de 

branco. No caso, quando o pessoal foram chegando, eles (os índios) foram 

deixando aonde eles tinham aquelas ocas, aí foram não sei para aonde. Eles 

faziam mais em canto que tinha água. Aqui não tinha água, eles ficavam mais 

na parte que tinha água. Acho que eles iam buscar aqui em baixo na descida 

da serra, aí foram deixando essa... Aí quando você faz uma casa e ela se acaba, 

vai ficando o resto de telha, resto de pedra, tudo no mundo né! Assim era, o 

índio não tinha casa, eles faziam aquelas ocas e viviam lá[...] (SILVA, 

entrevista em 26 de outubro de 2016) 
 

A narrativa de Zé da Viola lembra o que destaca Cristina Pompa (2003, p. 229), ao 

afirmar que “os ‘tapuias’ vão se afastando para as serras inacessíveis ou, para usar as palavras 

de Jaboatão, ‘nas brenhas do centro dos sertões’”. É exatamente nas serras que se encontram os 

resquícios dessa “ocupação”. Assim, as cerâmicas deixadas pelos índios são a prova de uma 

presença anterior aos colonizadores, fato que os memorialistas locais deixaram 

propositadamente de lado. Os fragmentos arqueológicos encontrados fazem ressurgir outra 

memória que contraria as fontes textuais. Quando Zé da Viola faz referência à água, ele evoca 

o rio Luíza que atravessa a região e que está situado no pé da serra. 

Além da menção dos utensílios encontrados nas proximidades do sítio arqueológico, é 

possível identificar nas falas dos moradores outros componentes que auxiliam na reconstrução 

da memória do lugar. São os grafismos deixados nas pedras. De acordo com Candau (2011), as 

pinturas são formas de expressão da memória: as figuras pré-históricas ou proto-históricas são 

provavelmente uma das primeiras expressões de uma preocupação propriamente humana de 

“fazer memória”. 

Durante a pesquisa, ouvi muitas pessoas evocarem pinturas rupestres ou desenhos feitos 

por índios quando se referiam aos desenhos existentes em São Vicente. Provavelmente, essas 

pinturas do sítio Saco da Luíza sejam provenientes de populações da tradição agreste e, a julgar 

pelo padrão que apresentam, devem ser classificadas como grafismos. Assim como acontece 

com as representações encontradas em Pernambuco53, os grafismos típicos da tradição agreste 

“se caracterizam com a representação de um antropomorfo, às vezes de grande tamanho, de 

desenho propositalmente grotesco, lembrando um espantalho” (AGUIAR, 1986, p.13). 

Desse modo, as pinturas existentes no Saco da Luíza podem ser classificadas em dois 

tipos, de acordo com a nomenclatura brasileira: grafismo puro e de composição. Alice Aguiar 

(1986) afirma que o grafismo puro pode ser entendido como figuras desprovidas de traços de 

identificação, pois é impossível dar uma interpretação pela simples análise visual. O outro tipo, 

o de composição, é caracterizado por figuras que permitem o reconhecimento a partir da análise 

                                                           
53 Ver o trabalho de Alice Aguiar (1986), mencionado no capítulo 1. 
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visual. Assim, um antropomorfo ou zoomorfo estático ou dinâmico, será um grafismo de 

composição. Na Figura 18, há representação dos dois tipos de grafismos, respectivamente. Vale 

salientar que, na segunda, há a reprodução de um antropomorfo. É importante esclarecer que 

não há nenhum estudo dos grafismos existentes no Saco da Luíza realizado por pesquisadores. 

 

 

Figura 18 – Grafismos existentes no Saco da Luíza 

   
Fonte: acervo da pesquisa, registro feito por Sheila Ramos (2016)  

 

O percurso para chegar até o sítio arqueológico é de difícil acesso, sendo necessário 

estar preparado para uma aventura. A dificuldade maior é para chegar até o grafismo de 

composição (à direita), localizado na parte mais alta e, talvez por esse motivo, poucos são os 

moradores que o sabem encontrá-lo. Também deve ser por isso que, os desenhos são ainda 

preservados, com pouca intervenção humana que possa modificar sua estrutura. Ademais, outro 

fator importante é a localização das pinturas embaixo de pedras, evitando que sejam desgastadas 

pela ação das chuvas e dos ventos.  

A descrição dos grafismos feita acima possui o propósito de demostrar a importância 

dos achados arqueológicos na constituição de uma memória sobre a cidade de São Vicente e de 

expor como esse passado é apresentado pelas narrativas dos moradores com base nessas 

representações gráficas. Há pouca importância dada para o achado arqueológico, dado que falta 

empenho das autoridades locais para reconhecer a importância histórica desses vestígios e que 

carece de estudos arqueológicos. 

Além das marcas relatadas pelas narrativas dos moradores na topografia local, nota-se 

a presença de seres sobrenaturais que coabitam lugares onde houve acontecimentos históricos 

e onde subsiste o passado. Essas aparições sobrenaturais vêm de outrora e indicam fortemente 



91 
 

um duelo de memórias em que são apresentados elementos remetentes a uma presença indígena 

que confronta a religiosidade católica.  

Nas histórias, encontram-se referências a matas e animais que podem ser associados aos 

componentes existentes na natureza. Por outro lado, outros espaços são apontados em contraste 

com o local habitado pelos “primitivos”: são mencionados os lugares frequentados pelos 

“civilizados” como capelas, igrejas e mercados. Instrumentos utilizados pelos cristãos como 

terços, água benta, bíblias e orações são inseridos como forma de livrar-se de almas penadas, 

defuntos transformados e crianças pagãs ou anjos caídos.  

Assim, identifiquei que as causas para desmemorialização ocorre como fruto da 

elaboração da história que tenta, a todo custo, apagar a importância dos índios na história local. 

Porém a memória encontra-se materializada e atuante quando espaços são visitados e as 

histórias que envolvem os seres sobrenaturais passam a ser comunicadas.   

 

3.2 Seres sobrenaturais que vem do passado 

 

No início da pesquisa, Fátima Santos mencionou que na antiga quixabeira havia uma 

botija e isso seria um dos motivos para árvore ter tombado54. Instigada por sua declaração, 

questionei-a para saber mais informações sobre a história. Ela percebeu minha empolgação e 

também interrogou os motivos de tamanho interesse. Expliquei meu histórico de pesquisa 

associado aos fenômenos do sobrenatural, uma vez que já havia trabalhado histórias similares 

no trabalho de conclusão de curso. Naquele momento, Fátima constatou que existiam casos 

semelhantes em São Vicente, sugerindo que procurasse conversar com Francisco Pereira, 

conhecido por todos como Choli, popular na cidade por ser uma pessoa criativa e que gosta 

muito de “resenha”.  

Por isso, na segunda visita fui imediatamente ao encontro dele e tomei nota de várias 

histórias que tinham como enredo seres sobrenaturais em São Vicente, os quais ajudavam a 

reconstituir o passado do lugar. Além das histórias contadas por Choli, outras foram sendo 

mencionadas por seus conterrâneos durante a pesquisa, na qual almas/visagens, crianças pagãs 

e caiporas apareciam nas memórias de nossos interlocutores como forma de explicação sobre a 

cosmologia local. 

                                                           
54 Botijas são tesouros enterrados em caixotes ou baús. Geralmente, o lugar no qual está enterrado é revelado aos 

homens, pelas almas, através de sonhos. Os donos das botijas aparecem e designam que a desenterrem para que a 

possam ganhar o descanso merecido. 
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Nas narrativas dos cronistas locais, como, por exemplo, Iaperi Araújo Soares, há 

referências à presença de seres sobrenaturais em São Vicente. Os vizinhos são as principais 

testemunhas dos acontecimentos inexplicados. As notícias circulavam, sobretudo, quando não 

havia luz elétrica. 

 

Nessas tertúlias de vizinhos que desfilavam histórias de aventuras, de lutas e 

assombrações. Nesse particular todos tinham um caso a inscrever nos anais da 

crônica, mal-assombrada de São Vicente. O mercado público e o alicerce 

abandonado no início da Rua Velha eram os lugares preferidos para situar 

essas aventuras (SOARES, 1997, p. 32). 

 

Inclusive, os lugares mencionados por Iaperi no trecho acima, como o mercado público 

e a Rua Velha, são os cenários de uma das histórias mais conhecidas pelos moradores – o 

homem da perna grande. Na narrativa de Choli, ao transitar pelas ruas da cidade, justamente 

quando chegava na igreja do supracitado logradouro, transformava-se. Seu tamanho aumentava 

de modo que a sua passada ficava gigante: um pé ficava na igreja e outro no mercado público. 

Ou seja, considerando a distância entre esses dois estabelecimentos, verifica-se que o homem 

ficava enorme. Através desse relato há uma característica peculiar, a presença de uma 

edificação religiosa: por que é justamente na igreja que o homem passa a ter a perna grande? 

Francisco Evangelista, outro morador de São Vicente, conhecedor de muitas histórias, 

relatou a mesma sobre o homem da perna grande: numa certa noite, o encontrou próximo da 

igreja da Rua Velha e ele o assombrou e o “botou para correr”. Francisco, que é um homem 

alto, não chegava nem a bater em sua cintura. Através dessa pequena narrativa, como em várias 

outras que envolvem seres sobrenaturais, verifica-se que há recorrência de elementos sagrados. 

Na memória das pessoas que contam esses acontecimentos, sempre aparece um símbolo da 

religião católica que é associada à aparição.  

Para entender todas essas histórias, tive de elaborar uma metodologia de análise e levar 

em consideração os personagens e os objetos presentes nas narrativas. Organizei a classificação 

das histórias em dois contextos: as que estão ligadas à natureza, associadas uma origem 

indígena e as que tem um cunho sagrado. Os espaços habitados pelos seres sobrenaturais são 

mapeados com a indicação dos lugares mencionados pelos interlocutores durante a narração 

das histórias. Assim, utilizei alguns símbolos gráficos para representação das histórias e dos 

mitos existentes na cidade de São Vicente (vide Figura 19).  
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Figura 19 – Mapa de localização das estórias e mitos no município de São Vicente 

 
Fonte: acervo da pesquisa (2018) 

 

3.2.1 A natureza habitada 

 

A relação dos seres sobrenutrais com a natureza só foi percebida após refletir 

minimamente sobre todas as histórias coletadas em campo.  Há características peculiares como 

a identificação protetores das florestas e dos animais. Estes, como cachorros vítimas dos maus 

tratos causados pela ação do caipora, também eram mencionados. Surgiram, inclusive, 

referências a algumas iguarias como fumo utilizado para agradar o caipora. A presença desses 

elementos tem uma relação com a cultura indígena na qual a caça e a proteção das florestas são 

motivos recorrentes.  

José Glebson Vieira (2010, p. 270), em sua tese intitulada “Amigos e competidores: 

política faccional e feitiçaria nos Potiguaras da Paraíba”, retrata seres invisíveis descritos por 

esses povos. Para eles, no reino encantado da mata há uma personagem conhecida por Cumadre 

Florzinha que é uma caipora (ou mãe/dona do mato, a qual é definida como uma cabocla tapuia 

ou uma índia selvagem, cismada e “braba” que aprecia fumo e outras iguarias. Além disso, ela 

não fala, sua comunicação é por assobios, demonstrando a posição de rusticidade ou de 

selvageria, estando, portanto, irredutível e indissociável à natureza, destaca o antropólogo. É 

relevante elucidar que a Cumadre Florzinha é tanto um ser associado à natureza como ao 

sobrenatural. 
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   Em São Vicente, há associação dos seres sobrenaturais semelhante a Cumadre 

Florzinha, que possui a mesma função da mãe do mato. Trata-se de um ser masculino, o 

Caipora. Este, de acordo com Choli, nas noites de sexta-feira, costumava emitir assobios finos, 

aparecendo na forma de um garoto com cabelo bem grande que chegava a cobrir todo seu rosto. 

Choli afirma que “era o Caipora que assobiava no mato. Os caçadores que não agradecem o 

Caipora não tinham uma caça produtiva”.  

Em “Lendas Amazônicas – obras do Pará”, Ângela Maria Minharro Ruli descreve a 

figura lendária conhecida por Curupira, figura temida pelos caboclos da região da Amazônia. 

É um menino de cor negra que possui os pés virados para trás e o corpo coberto de pelos. O 

Curupira castiga severamente os caçadores e predadores da floresta, principalmente os que 

caçam por esporte e não por necessidade de subsistência. Assim, há detalhes semelhantes com 

a história apresentada por Choli, ao relatar a existência do menino Caipora de cabelos grandes 

que cobrem o corpo e que castiga os caçadores, a fim de que não tenham uma caça produtiva. 

Outra história envolvendo esse ser sobrenatural, é contada por uma moradora do sítio 

Córrego, em São Vicente, Braulia Judite. O contato com essa interlocutora foi intermediado 

pela proprietária da pousada na qual me hospedei durante a temporada em que vivi na cidade, 

pois é sua filha. Ela nos contou inúmeras histórias quando indaguei sobre os lugares em que 

morou nos sítios de São Vicente, nas suas lembranças, a narradora diz que em um certo dia 

durante a noite ouviu um assobio fino que se calava quando o esposo dela, Júlio, dizia “ou ele 

ou ela” e dava fumo. Após isso, o assobio parava. Para Braulia, o Caipora é uma criança que se 

perde e quando, ganha fumo, desaparece.  

Nessas duas histórias, fica claro que a noite é o horário propício para o caipora aparecer. 

Jacques Galinier, ao ministrar a disciplina “Antropologia da noite”, ressalta que é tão 

importante quanto o dia: é justamente durante a noite que há maior incidência de surgimento 

de seres sobrenaturais. Além do Caipora, outros exemplos como as almas que aparecem em 

sonhos para revelar seus segredos.  

Vale destacar que somente nas histórias relacionadas ao caipora aparecem elementos 

indígenas que estão associados à natureza. Já em outras histórias, a presença de elementos de 

cunho sagrado é destacada. 

 

3.2.2 Seres sobrenaturais e o sagrado 

 

Eu te batizo em nome de, José ou Maria, em nome 

do pai do filho e do espírito santo. Aí joga a água 
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em formato de cruz pagã. As crianças param de 

chorar quando são batizadas. 

 

(Ditado relatado em conversa informal com 

Severina, esposa de Choli) 

 

Nas histórias localizadas nos sítios de São Vicente, estão presentes depoimentos sobre 

crianças pagãs ou anjinhos. Nota-se a presença de elementos sagrados, pois são usadas orações 

e água benta para a libertação de suas almas.  

As crianças que não são batizadas costumam ser chamadas de pagãs, vivem no mundo 

da escuridão. Ao morrerem sem receber o sacramento do batismo, são enterradas e, no local em 

que são sepultadas, geralmente próximo de uma estrada, ouve-se um choro alto e fino, 

configurando um pedido que costuma ser interpretado como uma solicitação por reza ou por 

libertação. Um morador de São Vicente ficou conhecido por ser um “batizador” de anjos 

pagãos: José Bento, ao fazer sua oração, libertava as crianças e elas paravam de chorar, relata 

Severina, esposa de Choli. Aquele homem, já falecido, ensinou essa oração para alguns 

moradores para que pudessem libertar as almas das crianças. 

A astúcia da memória dos são-vicentenses, contida na narrativa sobre as crianças pagãs, 

lembra a história relatada por Câmara Cascudo (2002) em “Superstições do Brasil”, 

especificamente, na parte intitulada “Anúbis e outros ensaios”. O folclorista pormenoriza que 

no Recife há um lugar chamado “Chora menino”, em referência a um choro fino, estranho e 

típico de menino pagão. Durante a noite, se ouvia um choro miúdo, contínuo e o sussurro de 

vozes abafadas. Era necessário jogar água benta e na direção dos anjos declamar a mesma 

oração que Severina nos falou. Cascudo ainda descreve que, depois de realizada essa oração, 

se ouviriam vozes agradecidas e uma espécie de revoada de aves em voo disperso, logo, nunca 

mais a criança choraria. 

Além da história de crianças pagãs dos sítios de São Vicente, há duas que ocorrem no 

Saco da Luíza, nome dado em homenagem à figura mitológica da cidade. Nesse local, o passado 

está enterrado e é lembrado por meio da existência de capelas e de cruzes cravadas no solo, 

indicando a presença de ancestrais. Ao lembrar de acontecimentos passados, o Saco da Luíza é 

mencionado por possuir antigos cemitérios em que eram enterradas algumas pessoas 

acometidas de doenças contagiosas, entre elas, a doença da “bexiga braba”, ou seja, era o local 

ideal para o sepultamento, pois ficava longe do centro urbano e impedia a propagação de doença 

para outras pessoas.  

Por conseguinte, na localidade comunicada, são lembrados as dores e os sofrimentos 

vividos pelos antepassados. As memórias também informam um episódio em que três crianças 
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vítimas de um incêndio são lembradas em preces e promessas. Os cemitérios e as cruzes são 

elementos que expressam esse sofrimento e que simbolizam uma relação com a religiosidade. 

Os cemitérios existentes tanto no Saco da Luíza como em outro sítio chamado Umari, 

foram citados pelos moradores como cemitérios que abrigam corpos de indígenas e de brancos. 

Essas outras pessoas, segundo os moradores, morriam de doenças contagiosas. Esse detalhe nos 

faz retroceder ao passado para lembrar que a província do Rio Grande do Norte sofreu 

momentos difíceis com relação a doenças epidêmicas. 

 De acordo com Santos (2011), após 1838 a província do Rio Grande do Norte foi 

invadida pela epidemia de bexiga ou varíola – a peste das cataporas, como era chamada à época. 

Grande parte da população viu-se ameaçada e, no Seridó, especificamente nos anos de 1850 a 

1930, sofreu efeitos diretos com surtos epidêmicos. As pessoas vitimadas com essas doenças 

foram enterradas em cemitérios improvisados, ocasionando uma separação entre o espaço dos 

vivos e o dos mortos. 

Assim, por serem lugares de pouca movimentação de pessoas, se comparados com a 

área urbana, os sítios eram os espaços apropriados para enterrar essas pessoas. Esse seria um 

dos motivos para o sepultamento de um senhor com “bexiga braba” no Saco da Luíza. Na 

primeira conversa com Fátima Santos, tive conhecimento do sepultamento dessa natureza; a 

narradora informou que havia um cemitério antigo no sítio e frisou: “lá no Saco da Luíza, tem 

um sítio, tem até um cemitério antigo, era onde sepultavam as pessoas”. 

Não apenas Fátima, mas durante a pesquisa de campo, recorrentemente, os 

colaboradores faziam menção à morte de pessoas com “bexiga braba” que foram enterradas no 

Saco da Luíza. José e Joana Medeiros, por exemplo, compartilharam a mesma informação.  

Perguntei se sabiam quem era essa pessoa e se o túmulo ainda existia no local. José, uma pessoa 

muito prestativa, acabou me levando até o Saco da Luíza para mostrar o sítio e 

consequentemente o lugar onde o corpo foi enterrado.  

Encontramos a lápide que indicava o nome de Francisco Maciel, nascido em 1880 e 

falecido em 27 de agosto de 1937. Os moradores contam que esse senhor teria falecido de 

“bexiga braba” e o local escolhido para que o corpo fosse sepultado era o Saco da Luíza. O 

lugar onde está esse jazigo é apresentado na Figura 20. Nota-se que o túmulo está rodeado pelo 

mato, demonstrando que a lápide foi deslocada há algum tempo de onde possivelmente o corpo 

teria sido sepultado originalmente. José complementa que até pouco tempo era possível ver as 

ossadas da vítima.   

 

 

 



97 
 

 

 

Figura 20 – Jazigo de Francisco Maciel no Saco da Luíza 

 
Fonte: acervo da pesquisa (2016) 

 

Além do cemitério no Saco da Luíza, há algumas capelas que testemunham o passado 

do lugar, uma delas contém a cruz das três crianças e é a mais visitada. Como qualquer lugar 

de devoção, pessoas fazem promessas e quando “alcançam uma graça”, vão até o lugar para 

agradecer. 

A capela com a cruz das três crianças foi erguida em homenagem às vítimas de um 

incêndio em 1914. Fátima contou que essas três crianças eram da sua família. As informações 

sobre esse acontecimento são partilhadas há alguns anos pelos moradores. É necessário destacar 

que fui em busca de maiores informações sobre essas crianças: procurei nos livros de batismos 

da Paróquia de Florânia, a qual o distrito de São Vicente era pertencente à época, mas não 

encontrei nenhum registro que pudessem pertencer às referidas crianças e nem o livro de óbitos 

que poderia fornecer pistas sobre a morte delas, pois não estava em controle da referida 

paróquia. Restam apenas as informações que são transmitidas pela tradição oral. 

 Segundo o que os moradores me contaram, a causa do incêndio foi um fogo feito no 

chão com a utilização de três pedras. É uma espécie de fogão conhecido como tripé. Ao verificar 

as brasas, a mãe dos meninos pensou que elas estavam apagadas e saiu do local, próximo de 

onde o pai das crianças estava trabalhando. Ao retornar para casa, ela e o marido depararam-se 

com a casa coberta pelas chamas e, consequentemente, com as crianças carbonizadas. 

A capela foi construída nas proximidades da casa. Na busca por mais informações sobre 

sua construção, descobri o nome do responsável pela edificação. Fui encontrar Nilvan em seu 
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ambiente de trabalho, uma borracharia. Ele explicou que não foi resultado de promessa feita 

pelo idealizador e sim foi para divulgar a história dos três anjinhos. Ele também comunicou 

como descobriu o nome das crianças que encontra-se inscritos nas cruzes, tendo em vista que o 

pai de Joana Medeiros relatava a história para a filha –Jacinto, Emanoel e Severina, do tempo 

em que moravam do Saco da Luíza: 

 

Sheila: Para construir, você fez uma promessa? 

Nilvan: Para construir não foi uma promessa. É porque veio na minha mente, 

disso aí pouca gente sabia. Acho que uma vez foi, eu sabia que eu era moleque 

minha mãe, minha avó me levava pra lá sabe. Só que depois fui embora para 

Natal, aí com um tempo eu vim pra cá. Aí eu pegando passarinho, me lembrei 

dessas coisas, procurando essas coisas porque o matagal era grande ali, eu 

sabia que era perto de uns tanque que nas antiga o pessoal lavava roupa ali 

sabe, tem uns tanquizinho ali. Todo ano eu estou limpando os tanques antes 

de chover para a água ficar limpa ali. Aí eu passei e encontrei essas cruzes tem 

até hoje mesmo essas três cruzes. Tava com aquele nome, aí...não, não tinha 

aquele nome já pegou com Joaninha.  

Sheila: Isso era mais ou menos em que ano? 

Nilvan: O que? 

Sheila: Em que ano você viu mais ou menos essas três cruzes? 

Joadson: Quando você voltou lá, no dia que você estava pegando passarinho? 

Nilvan: Foi em 97, 97. Aí eu fiquei lá pro sítio de Chiquinha de Metódio. Aí 

toda vida eu passava lá, aí eu cuidava, acendia uma vela, fazia uma coisa ali. 

Aí nisso eu passei mais o marido de Damiana, dizendo que tinha essas cruzes, 

ai vamos olhar! Aí fomos bater lá sabe, aí eu digo: - Rapaz! Se aqui fizesse 

uma capelinha. Aí ele disse: - Vamos encarar? Então vam’bora, vamos 

encarar. Aí Eduardo do cartório disse: - Rapaz, vocês façam que aí ajudo. Aí 

comecei comprei umas cerâmicas, aí os pedreiros a gente arrumava aí, os 

cabra tudo gostava de mim assim... aí no sábado, no domingo nós ia, ia era 

muita gente fazer ali, mas aí não foi promessa não, para não deixar cair porque 

ali tinha gente com setenta, oitenta anos não sabia dali (SILVA, entrevista em 

23 de março de 2017) 

 

Assim, a capela foi construída com o intuito de divulgar a história das três crianças e de 

não deixar que ela caísse no esquecimento. A vontade memorial dos moradores se concretizou 

num monumento associado à religião católica. 

Sobre a estética da capela, Nilvan acrescenta que o desenho das paredes foi idealizado 

por ele: 

 

[...] era uma casa de taipa, de palha. Aí naquele tempo os pais saiam para 

trabalhar... as crianças... na minha mente, vinha o desenho lá e lá tem a casa 

pegando fogo e tem os pais correndo com o galho de ramo para apagar, na 
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minha cabeça, sabe? A eu peguei e disse: - Vamos desenhar três anjinhos... 

que era três crianças. Aí passei para o papel e pedi para Rafael pintar ali, sabe... 

Aí você viu que tem aquela serra parecido ali sabe... (SILVA, entrevista em 

23 de março de 2017) 

 
 

Figura 21 – A capela em homenagem às três crianças 

       
Foto: acervo da pesquisa, registro feito por Sheila Ramos (2016) 

 

 

Alguns moradores de São Vicente costumam fazer promessas aos três anjinhos para 

obter um milagre. Fátima, por exemplo, conta uma promessa feita por sua mãe como devoção 

às três crianças, após sobreviver a uma picada de cobra venenosa. Ao alcançar a graça, o irmão 

de Fátima foi até o local soltar 12 fogos como forma de pagamento da promessa.  

O modo como as três crianças são lembradas após a morte revela a crença em santos 

não-oficiais. Os três anjinhos tornam-se seres para quem são encaminhadas súplicas e 

depositadas esperanças de cura. Na capela, nas proximidades das cruzes, encontram-se alguns 

objetos que são ofertados às crianças. Há uma sensibilização por parte dos fiéis pelo modo como 

as crianças morreram. Lourival Andrade Júnior (2012) afirma que é justamente nos lugares 

marcados pela morte trágica que existe um grande potencial devocional. Seriam necessários 

cuidados e constante ressignificação para que a função milagrosa do lugar conservasse suas 

características. 

Maria Isabel Dantas (2010) também constata situação similar em Carnaúba dos Dantas, 

cidade localizada na região do Seridó. Nesse município, os cemitérios e as cruzes são lugares 

onde as pessoas demostram solidariedade por meio de preces, velas, flores, fitas e outros objetos 

simbólicos, imprescindíveis para que as “almas penadas” se libertem. Na base dessas cruzes 

acumulam-se pedras que são deixadas pelos transeuntes e simbolizam o número de preces ditas 

na intenção dos mortos ali representados, como também os pedidos a ele dirigidos. “As 

pedrinhas” são depositadas por cada pessoa que passa e servem para ajudar a alma a ultrapassar 

o estado liminar em que vive e integrar-se ao outro mundo onde irão ajudar os humanos a 

realizar suas preces.   
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Na capela das três crianças encontramos, além das pedras, rosas, velas e tigelas feitas 

de barro, nas quais coloca-se água para saciar a sede das três almas. Assim, há uma relação 

muito próxima entre os moradores e os anjos que precisam da ajuda constante dos devotos. 

 

 

Figura 22 – As três cruzes no Saco da Luíza 

 
Fonte: acervo da pesquisa, registro feito por Sheila Ramos (2016) 

 

Outras histórias ocorrem em outros lugares da cidade. Na parte alta do município, 

localizada na Serra de Santana, tomamos conhecimento de uma história que envolve o primeiro 

casarão do alto da serra, o casarão do capitão. Os moradores de São Vicente costumavam ir a 

esse casarão para participar de retiros da igreja. Além de ser local para os fiéis, os moradores 

costumavam subir a serra para ir festejar o carnaval nesse mesmo recinto. 

Alguns moradores me informaram que, na parede de um dos cômodos da casa há um 

altar com vários santos (Figura 23) e um deles desperta a atenção dos curiosos, pois costumava 

piscar o olho para quem o contemplava. Fui até o casarão, mas imagem não estava mais lá 

presente. O que mais chamou a atenção foi o oratório com uma enorme quantidade de santos 

tanto nas paredes como na mesa que compõe o lugar de oração. Ao descrever o casarão, 

Astrogildo (2015, p. 36) lembra que o oratório ficava na sala de jantar e tinha dezenas de 

imagens de santos católicos. Manoel Capitão tinha costume de reunir todas as pessoas após o 

jantar para lá rezar o terço.  
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Figura 23 – Oratório com a imagem de santos no casarão do capitão

 
Fonte: acervo da pesquisa, registro feito por Sheila Ramos (2016) 

 

Há outras histórias sagradas contadas pelos são-vicentenses: a do defunto transformado 

que é exorcizado com água benta e com terços; almas aparecem na subida das serras no interior 

dos carros ou na estrada, levando terços luminosos. Todos fazem referências a elementos 

religiosos.  

A análise das narrativas envolvendo os seres sobrenaturais leva a fazer os seguintes 

questionamentos: por que há maior incidência de histórias que apresentam elementos 

associados ao religioso do que à natureza? Haveria uma supervalorização da religião católica? 

As lendas que contêm elementos autóctones são poucas se comparadas àquelas que evocam 

eventos religiosos. Tenta-se apagar os elementos naturais relacionados com os antecedentes 

indígenas. Porém, as memórias resistem e provam a presença histórica das populações 

indígenas.  

Apesar do silenciamento sobre os acontecimentos históricos relativos aos indígenas em 

São Vicente, nas paisagens naturais e nas narrativas sobrenaturais encontra-se uma forma de 

memória que expressa uma história marginalizada. Assim, as marcas memoriais são inscritas 

na paisagem natural e verifica-se que há uma associação com o mundo sobrenatural 

(CAVIGNAC, 2005). As “almas” e os fenômenos sobrenaturais são as expressões nativas dos 

eventos históricos. Assim, para os moradores, a relação entre o passado e o presente é constante 

e manifesta-se via religião.   
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Nessa direção, apesar de haver uma história manipulada pelas versões locais escritas 

por eruditos da cidade, a tradição oral resiste e revela detalhes que ajudam a visualizar os 

acontecimentos históricos sob uma outra perspectiva: a presença dos índios está materializada 

em diferentes localidades do município de São Vicente através dos vestígios arqueológicos, dos 

lugares e das memórias dos interlocutores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A história de São Vicente, como a das demais cidades do Seridó, resulta de um projeto 

idealizado pelos colonizadores. Nessa versão, os índios foram dizimados durante a “Guerra dos 

Bárbaros” e relegados ao esquecimento, passando a ocupar a margem da história. No entanto, 

através da memória oral, material bruto da pesquisa, questionei a versão da história elaborada 

pelas elites. Outrossim, os acontecimentos do passado são constantemente lembrados pelos 

moradores através de suas palavras, marcas na paisagem ou monumentos que são construídos, 

logo, são necessárias edificações perenes para que esses eventos não caiam no esquecimento. 

Isso evidencia que houve um silenciamento da presença indígena, constituindo formas de 

resistência de uma outra versão da história. 

 Apesar de todos os esforços da historiografia tradicional de querer apagar a importância 

dos indígenas na localidade, a índia Luíza está no centro das narrativas e ganha destaque na 

história. A própria origem do município confunde-se com a da autóctone, que se faz presente 

no imaginário popular como uma das primeiras habitantes do lugar. Assim, é impossível contar 

sobre a origem da cidade sem reconhecer sua importância: Luíza está presente não só nas 

recordações, mas na topografia local, tendo sido homenageada por diferentes prefeitos. Seu 

nome serve de referência tanto para as paisagens naturais como o Saco da Luíza e o rio Luíza, 

como para os monumentos públicos – a sede da prefeitura intitulada de Palácio da Luíza. 

Ademais, apesar do silêncio sobre a existência de índios na localidade, há vestígios 

materializados que comprovam a ocupação histórica por parte desse povo. Exemplo disso é que 

o material cerâmico indígena é encontrado com abundância na região em que a cidade está 

localizada, sobretudo na parte mais alta da Serra de Santana, onde há pinturas que evidenciam 

a presença de populações pré-históricas.   

As fontes orais e os documentos permitem visualizar que a história produzida pelos 

memorialistas estava incompleta, passível de discussão. Ao analisar as obras produzidas por 

eles, que são pertencentes a famílias ricas, verifica-se a construção de uma trama que reforça a 

concepção defendida pela historiografia tradicional. Os fatos “pouco gloriosos” tornam-se 

inconsistentes diante os acontecimentos que marcam a chegada de estrangeiros. A fertilidade 

dos solos e o clima agradável explicam o porquê de fazendeiros passarem a requerer as terras 

circunscritas na localidade e a desempenhar um papel fundamental na história do povoado. 

Essas pessoas entram nas narrativas como componentes de uma história oficial que é elaborada 
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a partir da chegada dos europeus, havendo uma seleção de aspectos significativos e seletivos 

por quem a escreve. 

Por conseguinte, outros personagens triunfam na história, índios são esquecidos e um 

lapso temporal é estabelecido. A história dos sesmeiros, por exemplo, começa a ganhar 

destaque, uma vez que se apossam nas terras de Luíza e marcam outro período histórico. Após 

os sesmeiros, surge a descrição de um fazendeiro que ganha importância nas memórias, 

Joaquim Adelino de Medeiros, a quem é atribuído o papel de “herói-fundador”. Através da 

presença desse capitão, o povoado prospera justamente na fazenda com o predicativo de Luíza, 

em homenagem à autóctone e próximo à gigantesca quixabeira. 

Vários motivos impulsionaram a fama de benfeitor atribuída a capitão Cocó, tendo em 

vista que, por meio de sua iniciativa, há o crescimento tanto populacional quanto econômico, 

estimulado pela produção da maniçoba. Através da concessão de terras pelo capitão Cocó, o 

povoado cresce e primeiras formas de comércio desenvolvem-se, iniciadas sob a sombra da 

frondosa quixabeira.  

   Além dessas alterações na estrutura do povoado, surge a construção de um templo 

religioso, resultado de uma promessa feita pela primeira esposa do fundador. Além disso, 

Joaquim Adelino é o responsável pela inserção da imagem do santo cristão São Vicente Férrer 

que, após alguns anos, se tornaria o santo padroeiro da cidade. Com a presença desse santo, as 

memórias começam a entrar em disputa, pois busca-se privilegiá-lo em substituição a Luíza. 

Com a presença do santo católico, surge uma série de alterações topônimas que 

objetivava apagar o nome da índia Luíza como nome do povoado, apontando para o interesse 

em ter o nome de um ser civilizado representando a localidade, ao invés do de uma índia, um 

ser “selvagem”. Nessa senda, vários decretos-leis foram aprovados, indicando essas alterações. 

Por trás dessas mudanças havia lideranças políticas empenhadas para que a localidade 

conquistasse sua emancipação com o nome de São Vicente, haja vista que seriam beneficiadas 

com cargos de poder. 

Apesar de todos esses acontecimentos históricos, os quais evidenciam um desafio para 

a diversidade das expressões memoriais, a lembrança referente aos indígenas ainda se encontra 

muito presente nas memórias dos moradores e nos lugares mais significativos da cidade. É por 

meio das marcas memoriais que se faz presente um passado pouco explorado pelas fontes 

textuais, em outras palavras, reafirmam uma ligação da figura da autóctone com o tempo 

pretérito.  

Enquanto isso, nos espaços habitados por almas, é possível identificar elementos 

presentes no imaginário, os quais trazem de volta lembranças que remetem aos índios ou a 
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histórias associadas a um imaginário autóctone como a lenda do caipora. Contudo, nessas 

mesmas histórias, aparecem almas, o que nos leva ao universo religioso. As almas aparecem 

carregando terços e clamando por orações para que possam ganhar a salvação, a libertação. É 

como se a batalha do tempo colonial estivesse ainda acontecendo. 

Tais histórias sobrenaturais são situadas nas partes do município que lembram a 

trajetória de Luíza: no Saco da Luíza há capelas e cemitérios que lembram os sofrimentos dos 

antepassados. Próximo ao rio Luíza e de baixo da quixabeira, relata-se a história de botijas e de 

defuntos transformados que são exorcizados através da utilização de orações e água benta. 

Enfim, o silêncio relacionado aos acontecimentos passados revela uma negação do 

reconhecimento das populações indígenas. Nessa direção, este trabalho buscou problematizar 

as relações existentes entre memória e história para construção do passado de São Vicente. 

Compreender como a história foi elaborada a partir das memórias dos moradores, mostra que é 

possível optar por outras perspectivas. A epopeia de Luíza, elemento propulsor da pesquisa, 

parecia inicialmente desconexa, mas ganhou um significado paulatinamente. Interliga fatos e 

acontecimentos na leitura das diferentes versões sobre o passado da cidade. Os espaços, as 

marcas memoriais da paisagem natural se associam ao universo sobrenatural num conjunto em 

que é mostrado o trabalho da colonização do território e das mentes. No entanto, a presença 

silenciosa de Luíza indica que há uma reinterpretação nativa dos eventos e que a resistência ao 

projeto colonizador é ainda ativa. 

Desse modo, este trabalho poderá servir de guia para que os moradores da cidade passem 

a reconhecer o passado pouco explorado e façam a longa e dolorosa “viagem de volta” ao 

encontro de sua história e de seus heróis desconhecidos. 
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