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RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar como, a partir da construção da biografia de Maria Madalena

Antunes Pereira, o professor de História pode articular conteúdos e procedimentos de ensino na sua

ação docente na Escola Básica. A intensão é demonstrar como os estudos biográficos podem ser

usados em sala de aula, tanto para entender a relação entre as histórias individuais e as histórias

coletivas, quanto para compreender tempos e espaços diferentes. Por se tratar de uma dissertação

apresentada a um mestrado profissionalizante em ensino de História, torna-se necessário vincular a

discussão histórica propriamente dita com a ação docente desenvolvida em sala de aula. Almejando

atender  a  esse  critério,  o  trabalho  consta  de  três  etapas:  a  construção  biográfica  de  Madalena

Antunes;  a  discussão  da  presença  da  biografia  em sala  de  aula,  a  partir  dessa  personagem;  e,

finalmente,  a  construção  de  um  endereço  eletrônico  fruto  do  trabalho  realizado  nas  etapas

anteriores. Em um primeiro momento, buscamos analisar a trajetória de Madalena Antunes, desde o

local  de  partida  de  suas  narrações,  a  cidade  de  Ceará-Mirim,  até  a  sua  construção  enquanto

escritora, analisando ainda os aspectos histórico-literários de sua obra, o “Oiteiro”, principal fonte

analisada. Em seguida, buscamos fazer uma relação entre a questão do Ensino de História, gênero e

biografia, com o intuito de verificar as potencialidades trazidas por estes elementos ao ensino da

referida  disciplina.  Foi  elaborada  uma  biografia  de  Madalena  Antunes  a  partir  de  temáticas

específicas apresentadas em seu livro e com esta, no âmbito da educação básica, não se pretende

repetir uma história das elites locais, mas sim analisar a atuação de uma mulher que viveu em uma

sociedade patriarcal, buscando captar a maneira como ela percebia o papel das mulheres naquela

sociedade e como ela se relacionava com pessoas de outros segmentos sociais. Busca-se, assim,

utilizar a trajetória de Madalena como um fio condutor na compreensão das relações estabelecidas

entre os diferentes grupos sociais existentes em Ceará-Mirim em fins do século XIX. Por fim, foi

apresentada  as  etapas  de  elaboração  e  resultado  do produto  final  deste  trabalho,  um memorial

eletrônico, disponibilizado em uma plataforma gratuita na Rede Mundial de Computadores, em que

apresentamos um espaço de estudos e de diálogos sobre Madalena Antunes e sua obra.

Palavras-Chave: Madalena Antunes; Biografia; Ensino de História.



ABSTRACT

The main purpose of this  work is  to provide an analisys  of how, from the construction  of the

biography of  Maria  Madalena  Antunes  Pereira,  the  History  teacher  can  articulate  contents  and

teaching procedures in his teaching activity in the Basic School. The intent is to demonstrate how

biographical  studies can be used in the classroom, both to understand the relationship between

individual stories and collective stories, and to understand different times and spaces. Because it is a

dissertation presented to a professional master's degree in History teaching, it becomes necessary to

link the historical discussion itself with the teaching action developed in the classroom. Desiring to

meet this criterion,  the work consists of three stages: the biographical construction of Madalena

Antunes; the discussion of the presence of the biography in the classroom, from this character; and,

finally, the construction of an electronic address resulting from the work carried out in the previous

stages.  At  first,  we  sought  to  analyze  the  trajectory  of  Madalena  Antunes,  from the  point  of

departure of her narratives, the city of Ceará-Mirim, to her construction as a writer, analyzing the

historical and literary aspects of her work, "Oiteiro ", The main source analyzed. Next, we seek to

make a relation between the issue of History Teaching, gender and biography, in order to verify the

potentialities brought by these elements to the teaching of said discipline. A biography of Madalena

Antunes was elaborated based on the specific themes presented in her book and with this, in the

scope of basic education, it is not intended to repeat a history of the local elites, but to analyze the

performance  of  a  woman who lived  in  a  patriarchal  society  ,  seeking  to  capture  the  way she

perceived the role of women in that society and how it related to people from other social segments.

It is sought, therefore, to use the trajectory of Magdalena as a guiding thread in the understanding of

the relations established between the different social groups existing in Ceará-Mirim at the end of

the nineteenth century. Finally, it was presented the stages of elaboration and result of the final

product  of  this  work,  an  electronic  memorial,  made available  on a  free platform in  the World

Computer Network, in which we present a space for studies and dialogues about Madalena Antunes

and her work.

Key-words – Madalena Antunes, biography, history teaching.
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é analisar como, a partir da construção da biografia de

Maria  Madalena  Antunes  Pereira,  o  professor  de  História  pode  articular  conteúdos  e

procedimentos de ensino na sua ação docente na Escola Básica.  A intensão é demonstrar

como os estudos biográficos podem ser usados em sala de aula, tanto para entender a relação

entre  as  histórias  individuais  e  as  histórias  coletivas,  quanto  para  compreender  tempos  e

espaços diferentes.

Por se tratar de uma dissertação apresentada a um mestrado profissionalizante em

ensino de História, torna-se necessário vincular a discussão histórica propriamente dita com a

ação docente desenvolvida em sala de aula.  Almejando atender a esse critério,  o trabalho

consta de três etapas: a construção biográfica de Madalena Antunes; a discussão da presença

da biografia em sala de aula, a partir dessa personagem; e, finalmente, a construção de um

endereço eletrônico,  fruto do trabalho realizado nas  etapas  anteriores.  O público-alvo são

estudantes e professores da rede de ensino público da cidade de Ceará-Mirim. 

Identificando Madalena

Maria Madalena Antunes Pereira, mais conhecida como Madalena Antunes, nasceu

na cidade  de Ceará-Mirim em 1880 e faleceu em 1948.  Ela  foi  a  primeira  filha  de  José

Antunes de Oliveira, personagem que, no século XIX, era o proprietário do Engenho Oiteiro,

no Vale do Ceará-Mirim. Esse engenho era um dos principais da região, que à época era uma

das mais  prósperas,  economicamente,  da Província  do Rio Grande do Norte.  Durante sua

infância, até os onze anos, ela viveu entre o Solar Antunes, casa da família Antunes no centro

da cidade de Ceará-Mirim e o Engenho Oiteiro, no vale do Ceará-Mirim. A posição destaca

desta família no cenário ceará-mirinense permitiu que a primogênita dos Antunes fosse aos

onze anos, em 1891, matriculada como aluna interna no Colégio São José, em Recife, onde

estudou até os dezesseis anos de idade.

Nas  fontes  consultadas  até  o  presente  momento,  ainda  não  foram  identificadas

informações  mais detalhadas  sobre a vida de Madalena Antunes no período entre  1897 e

1947. Sabe-se que ela voltou de Recife em 1896 e que em 1900 já havia casado com Olympio
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Varela,  membro de uma família  aquinhoada do lugar.  Mudou-se para Natal  na década de

1930, devido à nova situação política do país, que afetou a política local e só retornou a residir

em Ceará-Mirim em 1959, ano de sua morte. 

Sabe-se também que ela atuou como colaboradora de uma série de periódicos em

Ceará-Mirim e em Natal. Em Ceará-Mirim, escreveu artigos para dois jornais manuscritos que

circulavam mensalmente: A Esperança (1903-1909) e O Sonho. Esses jornais, voltados para o

público feminino, tratavam de temáticas relacionadas às vivências do lar, ao comportamento

das mulheres e aos eventos sociais. Também publicou, sob os pseudônimos Corália Floresta e

Hortencia, no jornal O Ceará-Mirim. Esse periódico, publicado semanalmente, circulava sob

a  forma impressa  e  tratava  dos  eventos  políticos,  sociais  e  econômicos  da  cidade.  Nele,

Madalena publicava cartas, nas quais tratava de questões referentes às mulheres, abordando,

geralmente,  regras de comportamento e religião.  Em Natal,  ela escreveu a coluna “Cartas

Litorâneas” para a Revista  Ninho das Letras (1925-1927). Nessa coluna, ela simulava uma

troca  de  correspondências  entre  quatro  personagens  femininos,  abordando  principalmente

questões referentes à religiosidade das mulheres.

A grande fonte para a realização deste trabalho é o único livro escrito por Madalena:

Oiteiro  –  memórias  de  uma  Sinhá  Moça  (1958).  A  obra  está  dividida  em  vinte  e  sete

capítulos, que narram a infância de Madalena entre o Oiteiro e o Solar dos Antunes, o período

de 1891 a 1896, quando esteve em um colégio interno no Recife e o seu retorno a Ceará-

Mirim. Apresenta personagens da infância, como sua mucama e crianças escravas com quem

tinha  contato,  figuras  religiosas,  as  professoras  e  professores  da  cidade,  os  políticos  que

visitavam seu pais, narra as formas de se viajar naquele período, o cotidiano das missas e das

feiras e uma série de outros elementos. A narrativa se encerra com o fechamento do Solar

Antunes, por volta de 1910 quando, em virtude da declaração de falência de José Antunes de

Oliveira, pai de Madalena, a família volta a habitar o engenho Oiteiro, mas ao longo da obra a

autora faz reflexões sobre o seu momento presente bem como outras recordações que não

seguem necessariamente um caráter cronológico.

A obra  Oiteiro foi escrita longe de Ceará-Mirim ao longo de muitos anos e ficou

pronta em 1947. No entanto, só foi publicada em 1958, um ano antes da morte de sua autora.

Trata-se  de  um  livro  que  tem  por  tema  as  memórias  de  Madalena  sobre  Ceará-Mirim,

privilegiando as recordações de sua infância e de uma estrutura socioeconômica açucareira

que foi modificada no intervalo de tempo entre a vivência de Madalena e a escrita da obra. No
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momento em que Madalena escreveu Oiteiro, o Vale do Ceará-Mirim já não era próspero, o

Engenho já havia sido absorvido por outro engenho, o Mucuripe. A autora escrevia numa

época em que os antigos engenhos haviam sido absorvidos pelas novas usinas, modernas e

com maior poder de produção. Essa mudança econômica trouxe alterações sociais e culturais

para a cidade, tendo em vista que os setores ligados à produção açucareira foram substituídos

e as práticas relacionadas à exploração dessa atividade foram modernizadas.

Ainda que a ceará-mirinense tenha publicado apenas uma obra em toda sua vida,

muitas foram suas atividades literárias. No período em que residia em Ceará-Mirim, ela foi

responsável  pela  organização  de  bailes  e  saraus  literários  que  atraiam  boa  parte  da

intelectualidade potiguar ao vale, dentre os quais o historiador e folclorista Luís da Câmara

Cascudo e a poetisa Palmira Wanderley. Posteriormente, já residindo em Natal, permaneciam

os encontros no terraço do Solar dos Antunes, acompanhados de declamações e discussões

acaloradas principalmente sobre o mundo das artes.

Oiteiro narra  as  transformações  sociais,  econômicas  e  políticas  que  a  região

vivenciou na transição do século XIX para o XX, demonstrando as transformações ocorridas

na economia açucareira no vale do Ceará-Mirim. Madalena expressa, no momento em que

escreve  Oiteiro, as percepções de uma elite decadente sobre os tempos áureos em que ela

vivenciou a condição de Sinhá Moça.

Justificando a opção por Madalena

A opção por trabalhar com Madalena Antunes surgiu a partir das inquietações que

emergiram durante as aulas do Mestrado Profissional em História na Universidade Federal do

Rio Grande do Norte; das leituras e discussões empreendidas pelo grupo de orientandos do

meu orientador,  professor Raimundo Nonato Araújo  da Rocha;  e,  finalmente,  das  minhas

necessidades em sala de aula.

Em 2017, fui aprovada na seleção do Mestrado Profissional em História. Desde o

início,  fui  informada  que  precisava  produzir  um trabalho  que  levasse  em conta  a  minha

experiência docente e que gerasse um produto capaz de ser útil para outros professores. Essa

informação me deixou muito preocupada,  pois eu não sabia exatamente o que eu poderia

produzir. Passei, então, a procurar, na minha sala de aula, uma inspiração da atividade a ser

realizada. 
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Logo no início do curso, escolhi como meu orientador o professor Raimundo Nonato

Araújo da Rocha, que propôs a minha inclusão nas discussões de seu grupo de orientandos.

Como o professor orientava vários trabalhos com biografias e prosopografias, aos poucos fui

me encantando por esse tema. Durante a minha graduação, eu havia sido bolsista de pesquisa

e havia estudado médicos em Natal no início do século XX. Com os estudos sobre biografia,

rememorei  as  minhas  pesquisas  sobre  as  vidas  dos  médicos  e  passei  a  vislumbrar  a

possibilidade de trabalhar com biografias em sala de aula. Comecei a perceber que a biografia

poderia ser um caminho instigante para o aprendizado dos alunos da Escola Básica.

Ainda em 2017, eu assumi uma vaga como professora no município de Ceará-Mirim.

Já era vinculada à Rede Estadual de Ensino, mas na minha experiência com a escola estadual,

ainda não tinha encontrado um eixo para desenvolver meu trabalho de conclusão do mestrado.

Ao chegar  em Ceará-Mirim, fui  designada para trabalhar  a disciplina  História  de

Ceará-Mirim,  no sexto ano do Ensino Fundamental  da Escola Municipal  Doutor Augusto

Meira (EMDAM). Todavia, nem a direção da escola nem a Secretaria Municipal de Educação

possuíam  orientações  ou  documentos  sobre  o  tema.  Existia  uma  vaga  recomendação  no

documento curricular da Rede para que se trabalhasse “com os engenhos, a Igreja Matriz, o

Solar dos Antunes, a Biblioteca Municipal e a figura do Barão de Ceará-Mirim”. 

Minha ideia  era  articular  as  vivências  em Ceará-Mirim com outras vivências  em

espaços mais amplos. Almejava construir um conteúdo que possibilitasse ao aluno estabelecer

relações  de  identidade  e  alteridade  com outros  tempos  e  espaços.  Queria  que  os  alunos

estudassem algo sobre Ceará-Mirim, sem perder de vista a vida de outras pessoas que viveram

em outros lugares.

Sabendo que Ceará-Mirim atingiu uma “época de ouro” na transição do século XIX

para o século XX, quando a produção açucareira trouxe muito dinheiro e melhorias para a

região, essa realidade contrastava significativamente com a miséria existente na cidade nos

dias de hoje. Sendo assim, optei por selecionar esse período como recorte temporal para a

realização do meu trabalho. Todavia, faltava ainda um tema que fosse apropriado para atender

as minhas necessidades. Nesse sentido, procurei documentos sobre Ceará-Mirim no período

em destaque. 

Durante a pesquisa, me deparei, na biblioteca pública da cidade, com a obra Oiteiro:

Memórias  de  uma  Sinhá  Moça e,  na  leitura,  identifiquei  narrativas  que  descreviam

relacionamentos  pessoais  (amizades,  laços  familiares),  sociais  (senhor  e  escravo,  Sinhá  e
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amas) e econômicos (economia açucareira) estabelecidos por Madalena Antunes. Aos poucos,

fui  tendo  acesso,  por  intermédio  dessa  personagem,  ao  universo  dos  arranjos  sociais  e

familiares, dos lugares de sociabilidade, das relações de classe e gênero vigentes entre o final

do século XIX e as primeiras décadas do século XX. 

Paralelamente  às  minhas  pesquisas,  realizei  no  âmbito  da  disciplina  História  de

Ceará-Mirim,  um trabalho  de  sondagem com  quarenta  alunos  do  6º  Ano  ‘A’  da  Escola

Municipal Doutor Augusto Meira (EMDAM), do turno matutino, com o objetivo de coletar

informações acerca dos conhecimentos prévios da turma sobre a história do município. Para a

sondagem, solicitei que os alunos produzissem uma redação sobre o tema “A história do meu

município”.  Orientei  que,  na  redação,  cada  um  poderia  apresentar  os  lugares  mais

significativos  da  cidade,  os  principais  eventos,  os  personagens  de  destaque,  as  datas

comemoradas. 

Das redações,  identifiquei  que nenhum aluno se referiu aos eventos existentes na

cidade,  nem às datas comemorativas.  Identifiquei  também que todos os textos citavam os

mesmos lugares:  a Igreja Matriz,  o Mercado do Café, a Biblioteca Municipal,  o Engenho

Mucuripe e a Usina São Francisco. Alguns textos, em menor escala, citavam ainda o Solar

dos Antunes, o Museu Nilo Pereira, a Estação Ferroviária, a Praça da Matriz, o Colégio de

Santa Águeda e a Rota dos Engenhos. No que diz respeito aos personagens da história local,

todos  os  alunos  mencionaram  o  Barão  de  Ceará-Mirim.  Apenas  um  aluno  citou  um

personagem diferente: Madalena Antunes. 

A partir da resposta dos alunos, iniciei um debate em sala de aula. Perguntei por que

o aluno havia citado Madalena Antunes e o que ela significava para Ceará-Mirim. O aluno

respondeu que ela era a “maior escritora da cidade” e que havia “escrito um único livro”. Essa

informação apresentada no debate possibilitou a intervenção de quase toda a turma. Percebi

que todos já haviam escutado falar na escritora, mas não sabiam exatamente sobre o que ela

havia escrito e quais as informações contidas na sua obra. 

Após a realização desta atividade, fui procurar mais informações sobre Madalena e

sua obra. Percebi que na biblioteca da Escola e das outras escolas do município, não havia

nenhum exemplar de  Oiteiro. Constatei, então, que o único exemplar do livro de Madalena

Antunes disponível para o público naquela cidade estava na Biblioteca Municipal, que possui

um único exemplar  da segunda edição dessa obra,  publicada  do ano de 2003. Mesmo na

Biblioteca Pública da cidade, havia poucas referências sobre essa personagem.
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Considerando  as  descobertas  preliminares  que  havia  feito  sobre  Madalena  e  a

ausência de informações partilhadas na cidade sobre essa personagem, decidi elaborar meu

Projeto de Dissertação sobre a trajetória de Madalena Antunes, que permitisse criar um canal

de diálogo entre a história de um indivíduo e a história de um lugar no ensino da história

local.  Comecei  lançando  algumas  questões:  Quem  foi  Madalena  Antunes?  O  que  ela

produziu? Como o estudo da sua trajetória de vida pode se tornar uma ferramenta capaz de

agregar conteúdos pedagógicos à disciplina História de Ceará-Mirim?

A partir dessas questões, passei a procurar fontes que permitissem a construção de

narrativas sobre Madalena Antunes que fossem apropriadas para alunos do 6º Ano do Ensino

Fundamental. A ideia era, a partir de Madalena Antunes, conhecer a vida em Ceará-Mirim na

transição do século XIX para o século XX. Ao mesmo tempo, esse tema permitiria que os

alunos explorassem outros temas e objetos a partir dos estudos realizados, uma vez que a vida

e  a  obra  de  Madalena  apresentam  uma  série  de  questões  que  podem  ser  avaliadas  em

diferentes perspectivas.

Postas essas considerações, posso afirmar que a escolha de Madalena Antunes como

objeto do meu trabalho é apropriada para as pretensões da minha dissertação, pois ao narrar

sua vida desde a infância em Ceará-Mirim, marcada pelas brincadeiras com escravos, até o

seu  retorno  do  Recife,  Madalena  apresenta  uma  cidade  bem  diferente  da  Ceará-Mirim

vivenciada pelos alunos. Portanto,  Madalena será a porta de entrada para a construção de

conhecimentos da história local pelos discentes.

Ceará-Mirim no século XIX

No decorrer da segunda metade do século XIX, a economia açucareira se consolidou

na região de Ceará-Mirim. Antes desse período, a província do Rio Grande do Norte possuía

uma produção pouco expressiva de açúcar, concentrada no sul da província. Os dados indicam

que, em 1854, a maior concentração de engenhos estava localizada na cidade de São José de

Mipibu, que contava com 32 engenhos dos 144 existentes até aquele momento na província

(PASSOS, 1854, s/p). Em 1860, percebe-se uma expansão da produção açucareira, no sentido

norte da Província e Ceará-Mirim aparece como a cidade com mais engenhos no Estado, 44

dos 173 existentes (VELLOSO, 1862, p.50). Essa ampliação foi possível devido às condições

climáticas  e  as  boas  terras  para  o  cultivo  nas  margens  do  rio  Ceará-Mirim  criaram  as

condições necessárias para a instalação de engenhos naquela região.
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A  consolidação  do  açúcar  em  Ceará-Mirim  gerou  riqueza  para  a  região  e

proporcionou o surgimento de uma elite local,  formada pelos senhores de engenho e suas

famílias, que detinham o poder econômico e político do lugar. Fazia parte desta elite a Família

Antunes,  detentora  do  engenho  Oiteiro,  fundado  por  José  Antunes  de  Oliveira  em 1889

(BERTRAND, 2009, p. 45). Madalena pertencia a esta família. 

Objetivos

O  objetivo  maior  deste  trabalho  é  construir  uma  biografia  histórica  de  Madalena

Antunes  a  partir  de  sua  obra,  o  Oiteiro,  enfatizando  temáticas  presentes  no  livro  que

dialoguem com os processos históricos do lugar. Como produto final deste trabalho, criar um

ambiente virtual,  um  site chamado “Portal  da Memória Madalena Antunes”, no intuito de

promover a construção de um espaço acessível a alunos, professores e demais interessados

nesta temática. Para a construção da biografia serão usadas fontes que possam ser adaptadas

para o uso de alunos no ensino básico, tais como: jornais, o livro Oiteiro e depoimentos de

contemporâneos da biografada. O site narrará a vida de Madalena Antunes, articulando essa

trajetória a elementos da História Local e apontando possibilidades para o trabalho com fontes

históricas e interpretação de dados. 

Metodologia: teoria e empiria

Este trabalho está vinculado à linha de pesquisa Linguagens e Narrativas Históricas:

Produção e Difusão, pertencente ao Mestrado Profissional em Ensino de História da UFRN.

Essa linha tem por objetivo desenvolver estudos sobre a o papel da linguagem na narrativa

histórica. Considerando essa diretriz, optou-se por construir um texto que articulasse ensino

de História, história local e biografias. 

A  partir  dessa  diretriz,  o  trabalho  a  ser  realizado  resultará  em dois  produtos:  o

primeiro  é  uma biografia  sobre  Madalena  Antunes,  permeada  por   elementos  que  visam

mostrar como um indivíduo pode ser objeto de investigação na Escola Básica. O segundo é a

criação de um  site que conecte professores  e  estudantes  da Rede de Educação Básica de

Ceará-Mirim em torno de Madalena e de sua obra. 

Para  construir  uma  narrativa  histórica  que  leve  em  consideração  as  diferentes

linguagens  (oralidade,  fotografia,  a  escrita  presente  nos  artigos  jornalísticos  e  literatura)
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presentes na história local é necessário explicitar teoricamente os autores que fundamentam os

principais conceitos deste trabalho.

No que se refere à biografia, os estudos de Sabina Loriga (2011) sobre a biografia

histórica  serão  fundamentais  para  a  realização  do  trabalho.  Segundo  essa  autora,  uma

biografia  histórica  deve  enfatizar  o  livre  arbítrio  do  indivíduo  nos  acontecimentos  sem,

contudo, perder de vista o mundo que o circunda. 

Associada a essa noção de  biografia histórica,  a ideia  de  trajetória  também será

usada nesse trabalho. Considera-se que não foi necessário, para os fins aqui propostos, contar

a história de vida de Madalena em sua totalidade. Pretendeu-se analisar especificamente com

o recorte  temporal  traçado na obra  Oiteiro,  por considerá-lo pertinente para os propósitos

deste estudo. Isso, no entanto,  não nos impediu de, quando necessário, fazer referências a

outros  recortes  temporais.  Para  trabalhar  a  noção  de  biografia  associada  à  trajetória,  foi

fundamental  a  adoção  dos  estudos  da  microhistoria  italiana.  Inspirada  nessa  corrente

historiográfica, o uso do nome do personagem biografado serve como fio condutor para a

investigação. Segundo Ginzburg, (1989), o nome é o ponto de partida e de chegada em uma

investigação  biográfica.  Neste  sentido,  partimos  em  busca  da  investgação  do  nome  de

Madalena  Antunes  Pereira  não  apenas  com  o  intuito  de  identifica-la  dentro  de  um

determinado grupo, mas também como forma de compreender  que o nome possui fins de

classificação social naquele espaço. 

Ao optar por construir uma trajetória de Madalena Antunes, considera-se essencial a

ideia de Adriana Barreto de Souza, para quem a experiência individual está articulada a uma

rede de relações sociais (2007, p. 33). Isso significa, por um lado, compreender a experiência

da biografada como algo peculiar que a distingue de outros indivíduos que viveram tanto no

seu tempo e no seu espaço, quanto de indivíduos que viveram em outros tempos e em outros

espaços, e por outro perceber as redes de relações às quais ela se vinculava.

Ao  ter  por  meta  construir  uma  biografia  visando  fornecer  subsídios  para  a

compreensão de elementos da história local, uma vez que entendemos o elemento biográfico

como uma estratégia pertinente ao ensino ao promover uma relação de proximidade ao que se

estuda, é necessário entender o significado de história local. Quando se estuda esse conceito,

contemporaneamente,  não  se busca  um elemento  homogeneizador  do que  seja  um ceará-

mirinense.  Procura-se  estudar  Ceará-Mirim  para  compreender  como,  em  diferentes

momentos, esse local foi apropriado pelos seus habitantes. Todavia, é bom esclarecer que não
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é  objetivo  desse  trabalho  estudar  Ceará-Mirim  para  enaltecê-la  ou  denegri-la.  Se  busca

compreender identidades que se cruzaram historicamente nesse município. 

Ao construir a biografia de Madalena Antunes no âmbito da educação básica, não se

pretendeu  repetir  uma história  dos  grupos de  maior  poder  aquisitivo  na  cidade,  mas  sim

analisar a atuação de uma mulher que viveu em uma sociedade patriarcal, buscando captar a

maneira como ela percebia o papel das mulheres naquela sociedade e como ela se relacionava

com pessoas de outros segmentos sociais. Buscou-se, assim, utilizar a trajetória de Madalena

como um fio condutor na compreensão das relações estabelecidas entre os diferentes grupos

sociais existentes em Ceará-Mirim em fins do século XIX. Nesse sentido, a medida que as

fontes  foram  analisadas,  buscou-se  identificar  as  relações  que  Madalena  mantinha  com

homens e mulheres pertencentes ao seu grupo social e a grupos sociais distintos do seu. Esse

será, por exemplo, o trabalho desenvolvido com a obra  Oiteiro. A escrita de Madalena vai

apresentou, a cada momento, diferentes relações sociais.  

Portanto, foi realizado um trabalho investigativo e, a partir do resultado obtido, se

criou  uma página  na  Rede Mundial  de  Computadores,  voltada  para  professores  e  alunos

daquela cidade que terão um espaço virtual de informações sobre este personagem e o seu

contexto.

Fontes

As fontes que sustentam a pesquisa empírica  deste  trabalho estão localizadas  em

entidades públicas municipais, nos acervos da família Antunes e em acervos de memorialistas

locais.  A principal  fonte para a  realização deste  trabalho será o livro  Oiteiro,  escrito  por

Madalena Antunes. Além disso, tivemos acesso a escritos de Madalena publicados nos jornais

“O Ceará-Mirim” e “O Sonho” e  na revista  “Ninho de Letras”;  ao acervo fotográfico  da

família Antunes, disponibilizado por memorialistas ceará-mirinenses.

Utilizaremos  ainda  fontes  que  dizem  respeito  ao  momento  histórico  vivido  por

Madalena  Antunes.  Nesse  sentido,  se  buscou-se referências  que  contemplem as  temáticas

relacionadas ao universo vivido pela autora, a saber: as relações entre as classes sociais no

interior  do Nordeste  na transição  do século XIX para o XX; o lugar  das  mulheres  nessa

sociedade; o impacto do fim da escravidão nos pequenos engenhos do Norte; a decadência da

economia açucareira no Nordeste. 
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O produto final

Esse  tipo  de  biografia  histórica  tem estilo  romanceado,  o  que  pode  ser  um rico

material  para  o  professor  sensibilizar  os  alunos  e,  com  isso,  estimular  a  busca  pelo

conhecimento  da  trajetória  de  vida  de  pessoas  que  viveram  em  tempos  e  em  espaços

concretos. Ao ler uma biografia, o aluno vai conhecendo outro tempo e vai percebendo as

vivências de um sujeito nesse tempo. Gradativamente professores e alunos vão se apropriando

das  ideias  do  biógrafo  e  do  biografado  e  vão  fazendo  leituras  críticas  das  histórias

apresentadas.  Com  esse  trabalho  alguns  conteúdos  ganham  significados  e  outros  são

ressignificados pelos estudantes. 

O produto pensado como resultado da pesquisa consiste na elaboração de um site, o

Portal da Memória – Madalena Antunes: memórias de uma sinhá-moça. O site, mesmo tendo

como público-alvo os alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino

da cidade de Ceará-Mirim, bem como os professores ministrantes da disciplina “História de

Ceará-Mirim”, é um instrumento acessível aos mais variados públicos, e, ao ser acessado por

outros grupos amplia a projeção das ideias ali propostas. Nosso produto visa oferecer a estes

grupos e  aos demais uma ampliação nas formas de trabalhar  a  história  local  num espaço

escolar não apenas naquele município, mais também em qualquer outro espaço. O site é um

recurso disponível, mas os seus fins didáticos devem ser adaptados aos fins propostos em cada

ambiente escolar.

Por meio de atividades realizadas nos anos de 2017 e 2018 com alunos da Escola

Municipal Dr Augusto Meira, foram experimentadas uma série de estratégias sobre o uso da

biografia  no Ensino de História,  por meio do personagem Madalena Antunes e seu livro.

Foram realizadas  atividades  de introdução ao estudo de biografias  por meio de caixas  de

memória; aula de campo ao Solar Antunes, atual sede da Prefeituta e antiga residência de

Madalena e leituras do Oiteiro em conjunto com textos sobre sua autora e os temas por ela

abordados.  No  site,  utilizamos  os  elementos  em  que  foram  verificados  com  melhores

resultados no ambiente escolar. A escolha dos conteúdos foi feita a partir destas experiências. 

Estrutura do trabalho

O  trabalho  está  dividido  em  três  capítulos.  O  primeiro,  chamado  “O  Vale  das

Memórias: Ceará-Mirim, Madalena Antunes e o Oiteiro”, que versará sobre a trajetória de

vida de Madalena Antunes, dialogando com sua obra, Oiteiro e com a trajetória da cana-de-
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açúcar na cidade de Ceará-Mirim. No capítulo, serão enfatizados elementos como a crise do

açúcar no vale do Ceará-Mirim, análise de livro Oiteiro, como Madalena Antunes se constrói

enquanto escritora e como inserir este personagem nas salas de aula de história.

O segundo capítulo, intitulado “A construção de uma narrativa histórica em sala

de aula a partir da vida de um indivíduo”,  apresentará  o protagonismo da mulher  nas

narrativas  históricas  escolares,  bem como versará  sobre  ensino  de história,  história  local,

biografia e gênero. Neste capítulo será apresentada a biografia de Madalena Antunes a partir

da  obra Oiteiro,  enfatizando  nos  elementos  que  são omitidos  na obra  e  outros  que  estão

explícitos, como sua relação com o engenho oiteiro e o Solar Antunes, sua relação com a

família, com as escravas, sua vida de estudante, seu papel de moça da sociedade e algumas

impressões da autora sobre a cidade de Ceará-Mirim.

O terceiro capítulo apresenta o produto didático produzido durante a pesquisa. Trata-

se  do  O  portal  virtual  “Madalena  Antunes:  memórias  de  uma  sinhá-moça”:  uma

proposta didática, em que explicaremos o processo de construção do site, as motivações, as

etapas de elaboração e a apresentação de cada parte deste dispositivo.
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CAPÍTULO 1 

O VALE DAS MEMÓRIAS: CEARÁ-MIRIM, MADALENA ANTUNES E O
OITEIRO

1.1 A cana-de-açúcar e o Ceará-Mirim: alguns apontamentos

Falar de Ceará-Mirim é, em grande medida, evocar sua tradição açucareira, Este é o

traço mais específico do lugar, é o elemento rememorado nas comemorações municipais, o

que  se  ensina  nas  escolas,  o  que  remete  a  um  passado  dito  glorioso.  Este  elemento  de

identidade foi construído ao longo do século XX, quando muitos dos intelectuais do lugar,

como Nilo Pereira, Edgar Barbosa, Madalena Antunes e tantos outros dedicaram parte de sua

criação, e no caso de Madalena sua única obra, a exaltar o vale açucareiro,  as histórias e

personagens do lugar, a aristocracia de outrora.

Esse vale tardio do açúcar, uma vez que este tipo de cultura produzida em seu solo

ocorreu de forma posterior ao de outras localidades da pronvíncia, nem sempre foi tão verde.

A produção açucareira do Ceará-Mirim foi marcada por condições ambientais  específicas,

bem como por uma inconsistente política de investimento do poder público. O período do

apogeu durou pouco, as dificuldades dos senhores de engenho foram muitas. Mas, de fato, a

produção do açúcar redefiniu o papel daquele lugar na Província do Rio Grande do Norte. Se

antes Ceará-Mirim era apenas um povoado anexado à vila de Estremoz, o açúcar deu-lhe uma

importância econômica e garantiu-lhe uma nova paisagem, repleta de torres de engenho e

casas grandes no vale e de mansões e solares na cidade.

Como teve início o cultivo da cana em terras ceará-mirinenses? Por qual motivo este

processo foi iniciado quase dois séculos depois de regiões como Pernambuco e Paraíba?

O  cultivo  cana-de-açúcar  foi,  em  grande  medida,  elemento  fundamental  para

consolidação da colonização portuguesa no nordeste colonial. No Rio Grande do Norte, este

processo teve início nos engenhos de Ferreiro Torto, em Macaíba, Cunhaú, em Canguaretama

e Pitigi,  em São Gonçalo do Amarante.  O quadro do início da produção açucareira  nesta

província foi assim descrito por Gilberto Osório Andrade 

Insinuou-se  timidamente,  porém,  no  Rio  Grande  do  Norte,  tolhido  pelo
progressivo agravamento das condições climáticas segundo a latitude e pela
rarefação  daqueles  solos  quaternários  úmidos  que  lhe  permitiram  rápida
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eclosão em Pernambuco. De sorte que até meados de oitocentos os engenhos
não desempenhariam ali um papel econômico e social realmente importante;
em  número  restrito,  permaneceram  confinados  a  algumas  das  pequenas
várzeas  meridonais  da  zona  Litoral-e-Mata,  tanto  que  o  Ceará  Mirim,
malgrado suas privilegiadas condições naturais para o cultivo da cana, viu
retardar-se  de  dois  séculos  e  meio  o  surto  agro-industrial  canavieiro.
(ANDRADE, 2015, p. 123)

Andrade é claro: não havia na região do Ceará-Mirim condições ambientais propícias

para  a  instalação  de  engenhos  movidos  a  água.  Essas  más  condições  eram representadas

principalmente pelas irregularidades nas cheias do rio Ceará-Mirim, que não era perene em

grandes partes de seus trechos. O autor acrescenta ainda que investimentos na criação bovina,

na  cotonicultura  e  na  produção  de  gêneros  de  subsistência  levou  os  produtores  locais  a

adiarem os investimentos na produção da cana  (ANDRADE, 2015, p. 124-125).

 Ainda com as inconstâncias  do rio  Ceará-Mirim,  as terras do vale  eram férteis  e

propícias à agricultura. O cultivo da cana tem início na região da Boca da Mata, nome pelo

qual  Ceará-Mirim era  conhecida,  se  inicia  em 1845,  quando  o  português  Antônio  Bento

Viana, inaugura a primeira moenda de ferro horizontal, dando origem ao primeiro engenho da

região, o Carnaubal. 

.

Ruínas do Engenho Carnaubal Fonte: Acervo Gibson Machado, 2011
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Engenho Carnaubal na década de 1930  Fonte: Acervo Gibson Machado

 

O início da produção açucareira foi descrito da seguinte forma por Andrade:

O Ceará Mirim jamais viria a ter engenhos d'água, e foi êsse o handicap que
diferiu,  na  várzea,  a  introdução do  ciclo.  Os  primeiros  montados,  aí  por
1845, eram de tração animal, mas o registro de seu aparecimento não tem
apenas interêsse cronológico, pois a ênfase econômica da agro-indústria no
vale já se começa a acentuar antes de 1865; o ano das primeiras moendas
horizontais no vale movidas a vapor. Eram já freqüentes, com efeito, desde
aquele tempo das toscas almanjarras e a despeito delas, os registros acêrca da
florescente  povoação que  se  adensava  ao redor  do  "olheiro"  da  Bôca  da
Mata, embrião da futura Ceará Mirim. O cultivo da cana para as engenhocas
movidas à fôrça de bestas ocupava a maior parte da população em que ao
elemento português,  diligente e pioneiro,  acrescentavam-se por emulação,
naturais do país, inclusive numerosos mestiços, todos muito empenhados no
aproveitamento do vale. Provàvelmente as grandes sêcas sertanejas cíclicas
contribuiram para a concentração demográfica; tal como aconteceu quando
da de 1877,  ano em que começou a ser  povoado e explorado o vale  do
Maxaranguape,  até  então  inculto  e  mesmo deserto  .  Os  "alagadiços"  ,do
Ceará Mirim não eram bem-de-família, ninguém os disputara dantes como
principal espólio hereditário; de sorte que o massapê da várzea se oferecia às
iniciativas quase como  res nullius. Daí a rapidez com que as terras férteis
foram  repartidas  e  exploradas.  Em 1847  as  seis  ou  sete  mil  arrôbas  do
solitário Cunhaú de 1614 subiam a quatrocentas mil  no Rio Grande;  e a
maior  parte  fabricava-se  nos  engenhos  da  Bôca  da  Mata,  daí  saindo em
tropas para o interior e para o norte da província, onde funcionava como
moeda ou se trocava por sal nos entrepostos. Cêdo o Rio Grande do Norte
deixaria de importar açúcar de Pernambuco  (sic) (ANDRADE, 2015, 126-
127).
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A instalação do Engenho Carnaubal  propiciou  o surgimento  de novos engenhos e

engenhocas. Em 1884 Manuel Raposo da Câmara inaugura a segunda moenda movida a vapor

no Engenho Porão. Estima-se que em 1861 a região possuía cinquenta e um engenhos, sendo

três destes movidos a vapor. 

A nova dinâmica econômica proporcionou a autonomia política de Ceará-Mirim. A

região detinha a condição de freguesia da vila de Extremoz desde 1759, no entanto, em 1858

houve um desmembramento de parte do território de Extremoz e ocorreu a transferência da

sede do município para a agora vila  do Ceará-Mirim. Em 1888, a comarca da cidade foi

criada. Se estabelece, desta forma, uma relação entre o poder e o açúcar, em que membros da

elite açucareira passam a ter cada vez mais importância no cenário político não só local, mas

também a nível estadual e até mesmo federal (ARRAIS; MARINHO, 2005, p. 79).

O período de 1864 a 1920 marca a época de maior impulso na economia açucareira.

Porém, não houve estabilidade econômica neste recorte temporal, pois ocorreram momentos

de intensas crises, como, por exemplo, a de 1910, que marcou a falência de inúmeros senhores

de engenho da região. 

De  fato,  em 1912  iniciam  tentativas  de  modernização  da  produção  no  vale  e  de

resolução das crises. Em agosto daquele ano o governador da Província, Alberto Maranhão,

assinou contrato com Julius Von Sohten, já conhecido no ramo açucareiro pernambucano,

para  a  instalação  da  primeira  Usina  Central  da  província.  O  intuito  era  centralizar  e

modernizar a produção local, atendendo as novas exigências do mercado internacional. Em

1920 são instaladas três pequenas usinas na região: Guanabara, de Antônio Basílio Dantas

Ribeiro e as usinas São Francismo e Ilha Bela, ambas criadas pelos filhos de Manoel Varela

do Nascimento,  o Barão de Ceará-Mirim,  senhor de engenho mais  próspero da região no

século XIX, em suas antigas propriedades (MORAIS, 2005, p.10).

A ascensão das usinas põe fim a tradição dos pequenos engenhos, notadamente a partir

de 1930. Muitos senhores de unidades menores não dispunham de recursos para modernizar

sua produção e passaram à condição de fornecedores de cana-de-açúcar às usinas e outros

foram postos em “fogo morto”, alguns foram ainda absorvidos pelas usinas. Os senhores de

engenho  perdem  poder  econômico,  mas,  apesar  disso,  mesmo  em  cenários  de  crise,  os

membros das famílias destes senhores conseguem continuar a deter poder político. Muitos dos
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prefeitos municipais na segunda metade do século XX são herdeiros das famílias do açúcar.

Para Arrais e Marinho: 

mesmo sem a opulência de outros tempos,  diante do enfraquecimento da
economia local e das modificações das relações da produção na economia
açucareira, os proprietários se mantém a frente do governo de Ceará-Mirim,
conferindo às  administrações da cidade aquilos que alguns veem como a
marca “aristocrática” da política local (ARRAIS; MARINHO, 2005, p. 80).

Osório Andrade também atenta para a herança de uma “aristocracia rural” fundada no

Ceará-Mirim a partir do açúcar

A mais nova aristocracia rural da história do açúcar do Nordeste brilhou por
pouco  tempo.  Teve  seus  dias  de  fastígio,  como  Goiana,  Nazaré,
Mamanguape,  mas  que  não  foram muito  além de  meio  século.  Famosas
ficaram as festas dos engenhos, notadamente as do engenho Guaporé. Onde
as  modas  européias  de  primeira  mão pavoneavam-se  à  revelia  inteira  de
Natal. Ainda há sobradões, no centro urbano, que testemunham a hora de
esplendor;  e  dentre  as  numerosas  casas-grandes  de  engenhos  do  vale
sobressai o sobrado do primeiro barão do Ceará Mirim, Manuel Varela do
Nascimento,  construído  exatamente  há  cem  anos  passados  ao  lado  da
almanjarra, e conservado ainda na "várzea enxuta" onde se levantou a usina
São Francisco.

[…]

Algumas das linhagens da nobreza rural do açúcar no Ceará Mirim — os
Varela, os Carrilho, os Leopoldo, os Pereira, os Câmara, os Dantas — deram
ao Império e à República vários nomes falados. Não apenas políticos; deram
também médicos, localmente famosos, bacharéis, magistrados e homens de
letras que hoje se projetam fora do Rio Grande. Da casa grande da usina Ilha
Bela, alçada panorâmicamente no meio do vale, avistam-se, em redor, três
engenhos ilustres: em cada um dêles nasceram o professor Nilo Pereira, o
historiador  Rodolfo  Garcia  e  o  escritor  Jaime  Adour  da  Câmara  (sic)
(ANDRADE, 2015, 128-129).

O período áureo do açúcar durou pouco, mas sua influência ainda hoje se faz presente

naquele lugar. Casarões bem conservados rememoram os momentos prósperos na cidade. As

ruínas dos engenhos no vale fazem lembrar a decadência de uma época. Alguns personagens

são  largamente  referenciados,  outros  silenciados.  Ao  ingressar  ainda  que  tardiamente  na

produção açucareira, Ceará-Mirim confere novos elementos à sua história e as marcas desta

época permanecem material e simbolicamente na cidade. 

1.2 Madalena Antunes, para além da Sinhá Moça
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O Brasil  do século XIX ainda era uma sociedade fortemente pautada nos valores

herdados do período colonial,  mantendo uma estrutura rural e patriarcalista. No interior da

Província do Rio Grande do Norte, num local cuja a atividade econômica vigente era a do

açúcar, encontramos nosso personagem principal.

Nossa protagonista é a primeira filha de um dos senhores do açúcar de Ceará-Mirim,

o senhor José Antunes de Oliveira, fundador do Engenho Oiteiro, que foi durante o final do

século XIX até as primeiras décadas do século XX um importante engenho da região. Nascida

em 25 de maio de 1880, Maria Madalena Antunes Pereira registrou em livro o fim do áureo

período do açúcar no vale do Ceará-Mirim. Sua obra se chama “Oiteiro: memórias de uma

sinhá-moça”, publicado originalmente em 1957 e relançado no ano de 2003.

A infância de Madalena foi vivida entre o Engenho Oiteiro, no Vale do Ceará-Mirim;

o Solar Antunes, casa da família na cidade, lugar em que ocorria os mais diversos eventos

sociais; e o Colégio São José, em Recife, destino de algumas das moças de famílias abastadas

da região. Nesse colégio, Madalena permaneceu até completar os dezesseis anos de idade. Na

obra Oiteiro, Madalena narra as suas memórias da infância, antes e depois do período em que

ela estudou em Recife. 

Apesar de ter publicado apenas um livro em toda a sua vida, as contribuições de

Madalena para a literatura potiguar estão dispersas em várias crônicas e poemas publicados

em diversos periódicos. Em Ceará-Mirim escreveu artigos para os jornais A Esperança (1903-

1909) e  O  Sonho,  bem  como  para  o  jornal O  Ceará-Mirim.  Neste  último,  usava  os

pseudônimos Corália Floresta e Hortencia. Em Natal, foi colaboradora da revista Ninho das

Letras (1925-1927), para a qual escrevia a sessão “Cartas Litorâneas”, que discutia, a partir do

uso de quatro pseudônimos femininos, o papel das mulheres na sociedade. 

No decorrer de sua vida, Madalena conviveu de perto com pessoas do meio literário,

seus irmãos mais novos, Etelvina e Juvenal Antunes, foram poetas, o irmão caçula, Ezequiel,

foi o único que não seguiu pela literatura e sim pela medicina. Além disso, ela era amiga

próxima de escritores destacados na literatura potiguar, como Palmira Wanderley1. 

1Nascida em Natal em 6 de agosto de 1894,  Palmyra Wanderley é originária de uma família de intelectuais.
Casou-se com Raimundo França, funcionário do Departamento de Correios e Telégrafos. Em razão da condição
financeira  do  marido,  foi  desprezada  pela  família.  Morreu  pobre,  em  1978.
Colaborou em jornais (entre eles, A República) e revistas da época (como A Cigarra e Via Láctea). Participou de
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No período em que residiu em Ceará-Mirim,  como dona do Solar  Antunes  e do

engenho Oiteiro, organizou bailes e saraus literários, reunindo personalidades artísticas do Rio

Grande do Norte. Posteriormente, quando passou a morar em Natal, no bairro de Petrópolis,

onde possuía uma casa com terraço, ela costumava organizar chás da tarde para discutir artes

e literatura.

Ainda  que  tivesse  essa  proximidade  com  o  meio  letrado,  Madalena  afirma  que

“Quando comecei a escrever minhas memórias, não foi com o intuito de publicá-las. Devo a

resolução de hoje ao incentivo dos conterrâneos Câmara Cascudo, Nilo Pereira e Palmira

Wanderley,  a  estrela  cinematográfica  de  nossa  poesia”  (ANTUNES,  p.14,  2003).  Essa

observação de Madalena nos instiga a pensar por que esses três autores estariam interessados

em sua obra e também os motivos em sua relutância em publicá-la.

O livro estava pronto desde 1947, no entanto, só foi publicado em 1958, um ano

antes da morte de sua autora. Oiteiro foi escrito ao longo de muitos anos, quando sua autora já

não residia no lugar que a inspirara. O olhar de Madalena sobre a Ceará-Mirim de sua infância

é o do saudosismo de um tempo que não mais existe. Ela narra histórias contadas pelos seus

antepassados, histórias que ela viveu na sua infância e na sua vida adulta.

O Oiteiro narra o período compreendido entre a infância (aproximadamente a partir

de  1887)  e  parte  da  sua  vida  de  jovem adulta  (1897,  quando retorna  definitivamente  do

Colégio São José). Outros aspectos que marcaram a vida de Madalena Antunes não estão

contidos no livro, como é o caso de seu casamento,  nascimento dos primeiros filhos e da

absorção do engenho Oiteiro pelo engenho Mucuripe. 

Essa absorção indicava uma concentração de engenhos e a decadência financeira dos

Antunes, ainda que socialmente tenham procurado manter o padrão de vida. Posteriormente,

nos anos 1950, os antigos engenhos foram incorporados pelas novas usinas instaladas em

Ceará-Mirim. A chegada das usinas trouxe o enfraquecimento das famílias proprietárias dos

várias entidades socioculturais da cidade de Natal. Foi considerada por Cascudo como a "poetisa oficial" da
cidade  do Natal.  Foi  pioneira,  em conjunto com outras  mulheres,  do jornalismo feminino em Natal.  Nessa
atuação,  participou  do  lançamento  da  revista  Via  Láctea,  em  1914.
Publicou,  em 1918,  seu  primeiro  livro,  "Esmeralda"  e,  em 1929,  "Roseira  Brava",  que  lhe  valeu  “menção
honrosa  no  Prêmio  de  Poesia  da  Academia  Brasileira  de  Letras.
No  teatro  também deixou  sua  contribuição  com a  opereta  “Festa  das  Cores".  Ocupou  a  cadeira  nº  20  da
Academia  Norte-rio-grandense  de Letras.  Para  seus  admiradores,  ficou a força  da sua poesia traduzida  nas
palavras do escritor e crítico Tristão de Ataíde: "Palmyra Wanderley - o maior poeta feminino do Nordeste"”.
(http://nataldeontem.blogspot.com.br/2009/03/precursora-do-jornalismo-feminino-no-rn.html Acessado  em:
10/01/2018). 

http://nataldeontem.blogspot.com.br/2009/03/precursora-do-jornalismo-feminino-no-rn.html
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engenhos ceará-mirinenses Essas famílias permaneciam com prestígio político e social, mas,

economicamente,  perderam grande parte  do seu poder.  Diante  dessa situação,  as  famílias

decadentes  utilizaram-se  de  estratégias  tais  como casamentos  com donos  de  usinas,  para

perpetuar seu poder na região.

O  livro  Oiteiro descreve  as  transformações  sociais,  econômicas  e  políticas

vivenciadas na região que a região na transição do século XIX para o XX. A obra demonstra

vários aspectos do quotidiano de Ceará-Mirim, a saber: a convivência das crianças da elite

com as crianças escravas (Madalena narra que convivia muito próximo das crianças escravas.

Elas brincavam juntas. Todavia, a autora recorda que foi para Recife para se tornar uma moça

refinada, diferente das escravas); as formas de sociabilidade (saber falar outros idiomas, os

comportamentos na igreja, tocar instrumentos musicais); os acordos políticos feitos no solar

dos Antunes em Ceará-Mirim (no livro, a autora deixa clara a diferença entre a residência do

Oiteiro  e  o  Solar  dos  Antunes.  Na  residência  do  Oiteiro,  a  família  desfrutava  de  sua

privacidade. Não recebia visitas, não promovia eventos. O solar dos Antunes estava aberto à

sociedade, aos eventos, aos acordos). 

O fato de Madalena escrever nas primeiras décadas do século XX apresenta uma

particularidade. Aquela era uma época em que as mulheres não tinham o protagonismo da

escrita. Sobre isso, Michelle Perrot afirma: “Escrever, para as mulheres, não foi uma coisa

fácil.  Sua escritura ficava restrita ao domínio do privado, à correspondência familiar  ou a

contabilidade de uma pequena empresa” (2010, p. 97).

Para construir sua afirmativa, Michelle Perrot apresenta as dificuldades vividas pelas

mulheres  para  se  expor  num  mundo  dominado  pelos  homens.  Durante  muitos  anos,  a

educação  feminina,  salvo  exceções,  era  destinada  apenas  ao  trabalho  doméstico  e  à

administração do lar. Corroborando com a afirmação e referindo-se especificamente ao caso

brasileiro, Telles, ao pesquisar sobre mulheres escritoras no Brasil, afirma: “a conquista do

território da escrita, da carreira de letras, foi longa e difícil para as mulheres do Brasil” (2010,

p. 409).

A arte de escrever era difícil de ser exercitada mesmo para as mulheres das classes

dominantes,  como  Madalena.  Mesmo  que,  de  acordo  com  Lejeune,  ao  tratar  sobre

autobiografias, “escrever e publicar a narrativa da própria vida foi por muito tempo, e ainda

continua  sendo,  em  grande  medida,  um  privilégio  reservado  às  classes  dominantes”
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(LEJEUNE, 2008, p. 113) o fator de gênero se apresentava como elemento limitador, uma vez

que tornar públicas memórias do privado era um desafio, principalmente quando uma mulher

as narra.

De  acordo  com  Câmara  Cascudo,  a  obra  de  Madalena  foi  a  primeira  obra  de

memórias escrita por uma mulher norte-rio-grandense e uma das pioneiras do tipo no Brasil

(CASCUDO, 1947). O que teria feito com que Madalena utilizasse a memória como única

fonte de inspiração? A autora, na apresentação de seu livro, deixa evidente que trabalhará só

com a memória em razão de limitações intelectuais suas. Nesses termos, afirma que

Este  livro  [Oiteiro]  não  tem  prefácio.  Solto-o  ao  vento  como  um  lenço
“côncavo  de  beijos”,  para  minha  tríplice  geração  [...]  Escrevi-o  sem [o]
preparo necessário ao escritor: cultura e conhecimento da língua. Mas isso
não obsta a que tenhamos contato com a poesia, essa flanela que aquece a
frieza da vida. (ANTUNES, 2003, p.13)

Teriam sido as limitações intelectuais mesmo? Não seria isso um recurso retórico? O

que realmente teria estimulado a autora a escrever a partir de suas memórias?

 No fim de sua obra, Madalena se refere especificamente às suas recordações. Ao se

referir  às  recordações,  Madalena  escreve,  no  final  do  seu  livro,  que  “bem  hajam  essas

recordações inolvidáveis com que encerro meu livro. De lembranças como única substância,

alimentou-se todo ele” (ANTUNES, 2003, p.331). 

A recordação, no caso de Madalena Antunes, associada à memória, nos faz pensar

em uma relação com a questão das identidades forjadas a partir deste elemento. Para  Jacques

Le  Goff,  a  memória  se  configura  enquanto  ferramenta  fundamental  na  constituição  das

identidades, seja ela individual ou coletiva (2000, p. 57). dimensão esta que podemos perceber

ao longo do Oiteiro. 

Outro autor que discute a relação de memória e identidade é Michel Pollak:

Nessa construção da identidade – e aí recorro à psicologia social, e, em parte
da psicanálise – há três elementos essenciais. Há a unidade física [...]; há a
continuidade do tempo [...];  finalmente, há o sentimento de coerência, ou
seja,  de  que  os  diferentes  sentimentos  que  formam  um  indivíduo  são
efetivamente unificados. De tal modo isso é importante que [...] podemos
dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade
tanto  individual  como  coletiva,  na  medida  em  que  ela  é  um  fator
extremamente importante do sentimento de identidade e coerência de uma
pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p. 5)
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Oiteiro é o lugar  das memórias  de Madalena e nele se estabelece sua relação de

identidade com o espaço ceará-mirinense. É também um espaço que remonta a um período

celebrado na história de Ceará-Mirim, por expressar o auge da atividade econômica açucareira

e  todas  as  modificações  que  o  açúcar  trouxe para  a  cidade.  Foi  a  partir  do  advento  dos

engenhos  que  se  formaram novos  grupos  sociais  e  se  construíram prédios  grandiosos  na

cidade.  Os engenhos e as estruturas  a eles relacionadas remontam aos períodos prósperos

daquele  lugar.  Não  é  apenas  o  engenho,  é  a  sua  representação  e  as  estruturas  a  ele

relacionadas (casas, maquinários, escravidão, etc.) 

Oiteiro narra não só a vivência de Madalena Antunes em sua infância em Ceará-

Mirim. Sua obra relaciona-se com o contexto de um lugar com o qual se identifica e possui

relações de pertencimento, não só ao engenho de nascença, mas de toda a estrutura que o

cerca e que é fortemente apresentado ao longo de seu texto. Neste sentido, podemos entender

que a memória presente não é só de caráter individual e sim também coletiva. Para Monteiro:

Do  muito  que  Madalena  Antunes  narra,  vê-se  claramente  que  sua  vida
obedece ao ritmo – considerado comum para a época – de quem faz parte de
uma sociedade patriarcal-escravocrata-senhorial. Ou seja, embora tomada de
emoção e muita subjetividade, demonstrando através da larga adjetivação o
valor que tudo tem no decorrer dos anos, a autora permite ao leitor observar
no enredo de Oiteiro tanto aquilo que lhe é particularmente tocante, quando
conhecer também muito da Etnografia, da História e da cultura dos tempos
áureos dos engenhos norte-rio-grandenses (MONTEIRO, 2010, p. 20).

A obra Oiteiro não tem prefácio e nem apresentação, mas tem dois textos escritos por

dois norte-rio-grandenses famosos: Luís da Câmara Cascudo e Nilo Pereira. Esses textos têm

uma relação direta com a obra, uma vez que, ao terminar o livro, Madalena o encaminhou

para apreciação de Cascudo. Cascudo, por sua vez, em visita à Recife,  apresentou o livro

(ainda não publicado) a Nilo Pereira. Cascudo respondeu de imediato à autora, escrevendo,

em 1947, uma crônica n’A República se referindo ao livro. Nilo Pereira, que era sobrinho de

Madalena Antunes, enviou uma carta para a tia, comentando elogiosamente o livro.

No texto publicado n’A República,  Cascudo destaca que Madalena Antunes narra de

forma emocionante  a  trajetória  de uma Sinhá-Moça que viveu a  época dos  engenhos,  ao

mesmo tempo em que apresenta uma série de vestígios sobre a história de Ceará-Mirim. Para

Cascudo, a obra tem um caráter pioneiro, pois pela primeira vez, uma mulher do Rio Grande

do Norte escreveu as suas memórias. Ainda segundo Cascudo, até aquele momento (1947),
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ele conhecia apenas uma obra no Brasil semelhante à de Madalena Antunes: Minha vida de

menina, escrita Helena Morley2. 

Na longa carta escrita, em dezesseis de julho de 1947, por Nilo Pereira para sua tia

Madalena, são expressos uma série de sentimentos. Para Nilo, Oiteiro 

“  [...]  é  o  romance  do  ciclo  da  cana  do  açúcar,  da  paisagem  rural  dos
engenhos,  com  as  suas  casas  grandes,  as  suas  sinhás  donas,  as  suas
mucamas, todo um drama que nos é familiar porque é justamente nele que
temos mergulhadas as nossas raízes emocionais. É como a resumir trechos
definitivos, pinceladas fortes, características psicológicas e sociais de uma
época que ainda vive romanticamente em nossos espíritos [...]” (ANTUNES,
2003, p. 24). 

Entre as décadas de 1940 e 1950 e o final do século XX, poucas foram as menções à

Madalena. No final do século XX, algumas antologias literárias do Estado do Rio Grande do

Norte e alguns estudos acadêmicos retomaram a obra da escritora ceará-mirinense. Sobre esse

tema, escreve Monteiro:

Outrossim, faz-se importante lembramos que a autoria feminina, de modo
geral – não apenas a norte-rio-grandense – ficou muito tempo relevada ao
plano marginal, o que pode ter influenciado ou não a questão de Antunes ter
escrito  apenas  este  livro  de  memórias.  A  análise  da  escrita  feminina,
tomando  esta  autoria  como  espaço  em  alguns  aspectos  diferenciado  do
espaço masculino – nomeadamente no que diz respeito a escritoras do século
XIX e períodos anteriores – é recente. Magdalena Antunes publica já nos
meados do século XX, porém, é somente a partir do final deste século, mais
enfaticamente a partir  do início do século XXI que seu romance passa a
receber atenção mais destacada por parte da crítica literária do seu Estado
(MONTEIRO, 2010, p. 21).

A citação de Monteiro explicita possibilidades diversas de estudos sobre a vida e a

obra de Madalena Antunes. Nos limites deste trabalho, nos deteremos na articulação entre

ensino de história local a partir da vida e obra deste personagem, buscando formular caminhos

para um trabalho biográfico no ensino de história.

1.3 Algumas considerações sobre o Oiteiro

2 Helena Morley era o pseudônimo de Alice Dayrell  Caldeira Brant (1880-1970).  A obra narra Diamantina
(Minas Gerais)  entre 1893 e 1895. MORLEY, Helena.  Minha vida de menina.  São Paulo: Companhia das
Letras, 1999. 
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Natal,  1958. Na casa de número 700 da Avenida Hermes da Fonseca uma senhora

atende ao chamado da repórter carioca Maria Tereza, redatora-chefe da revista  Da mulher

para a mulher que veio do Rio de Janeiro com o intuito único de entrevistá-la. A senhora em

questão era Madalena Antunes Pereira que, naquele ano, lançara seu primeiro e único livro:

Oiteiro: memórias de uma sinhá-moça.

Em determinado momento da entrevista, a repórter formula a seguinte questão: “Como

a senhora se sente ao publicar o seu primeiro livro, com tantas manifestações de carinho,

notícias  em  jornais,  intelectuais  cercando-a  todo  instante?  E  esse  terraço,  haverá  uma

história?”.  Em  vez  de  responder  diretamente  à  questão,  Madalena  discorrerá  sobre  as

mudanças em sua vida, dando maior ênfase à mudança de Ceará-Mirim para Natal. A resposta

estabelece uma relação sentimental com o que ficou em Ceará-Mirim e cria uma identidade

limitada da autora com Natal. A capital, para Madalena, está afetivamente ligada ao terraço da

sua casa, espaço do seu refúgio. 

 “Saí de um vale encantado para a cidadezinha dos Reis Magos. Aqui, então,
fui  reunindo  as  minhas  reminiscências  e  encontrando  escritores  que  me
incentivaram na árdua caminhada. Deixar o Oiteiro e a velha Ceará-Mirim -
O Solar  Antunes,  para  morar  em Natal,  deu-me algumas vantagens  e  os
primeiros vislumbres intelectuais.  Por outro lado, venho sentindo falta da
minha paisagem de infância, da mansidão do vale, dos parentes e amigos que
lá ficaram. Quanto ao terraço, nele está a fronteira do meu pequeno grande
mundo, a minha “ilha”, o meu refúgio, a mangueira frondosa e bela! Afinal,
as  árvores  também saem dos  seus  lugares  e  dão  sombras  e  frutos,  e  os
pássaros pousam e cantam as suas lindas estrofes musicais! Sobre o meu
livro, creio que a vida vai escrevendo a nossa história e o Oiteiro vai me
levando de  volta  a  um tempo ameno,  cheio  de  poesia  e  beleza,  ao  meu
“templo” de gratas recordações que vou deixando para as novas gerações.”
(FERNANDES, 2000, p.05)

A  repórter  então  resolve  perguntar  sobre  os  sentimentos  presentes  no  livro.

Textualmente, a jornalista indaga: “Somente as recordações e saudades do vale levaram-na a

escrever um livro?” . A essa indagação, Madalena responde:

Foram  os  encantamentos  da  infância  que  enriqueceram  as  minhas
lembranças;  o  feitiço  do  Oiteiro  com  suas  perfumadas  auroras  e  os
crepúsculos enchendo-me de inspirações! O Oiteiro, o velho engenho com o
oitizeiro à beira da estrada! Aquele pedaço de céu foi o palco iluminado das
minhas recordações!  A fonte  perene dos meus sonhos de menina!  Saiba,
Maria  Tereza,  desde  criança  fui  aprisionando  no  coração  as  minhas
lembranças, o que não imaginava é que, um dia, elas seriam impressas nas
páginas  de  um livro.  Creio  que  isso  foi  seduzindo o  meu  espírito  e  me
privando da solidão comum desses novos tempos, na cidade. Escrever, pelo
menos para  mim,  é  um belo exercício  da alma,  uma forma de  suprir  as
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solidões e as saudades. E no Oiteiro, ficou o grande oitizeiro, o qual devo
bendizer:  Oh!  Velho  oitizeiro,  figura  do  passado,  templo  de  minhas
primeiras impressões! Quantas  coisas recordas!  Oh!  Árvore do pomar da
minha felicidade!" (FERNANDES, 2000, p.05)

A  resposta  de  Madalena  deixa  evidente  que  a  obra,  para  a  autora,  é  motivo  de

satisfação pessoal, de realização, de consolidação de um projeto de vida, de fixação de um

passado que lhe permite viver o presente com felicidade. Nesse sentido, a história de Ceará-

Mirim, o quotidiano da cidade, não parece ser o objeto maior da narrativa apresentada. Ao

que tudo indica, o que a autora desejou foi falar de si mesma e, para isso, precisou retomar

aspectos da vida daquela cidade. 

Existe  na  tradição  oral  em  Ceará-Mirim  pessoas  que  afirmam  que  Madalena  não

gostaria de ter publicado  Oiteiro e que ela só o fez em razão dos festejos de emancipação

política  da  cidade.  Não  temos  uma  fonte  que  legitime  essa  interpretação,  mas  há  fortes

indícios de que ela pode ser correta, até porque a própria Madalena afirma que só a publicou

em razão da insistência de Câmara Cascudo, Palmira Wanderley e Nilo Pereira.

Independentemente das razões que levaram à publicação da obra, pode-se afirmar que

todo  o  texto  é  construído  em  torno  de  Ceará-Mirim  a  partir  das  memórias  afetivas  de

Madalena.  Mesmo quando ela escreve sobre a sua vida em Recife,  ela o faz a partir  das

referências de Ceará-Mirim. Nas memórias registradas por Madalena, encontram-se registros

sobre a economia açucareira e suas crises, sobre as diferenciações entre classes sociais, sobre

a presença  de escravos e sobre as histórias  contadas  oralmente  pela  população de Ceará-

Mirim. Todavia, encontram-se também as suas vivências pessoais, as suas experiências, as

suas relações com a família e as suas frustrações.

O Oiteiro foi lançado em 1958. Único livro publicado por Madalena Antunes. Para os

estudiosos  da  literatura  ceará-mirinense,  esta  obra  é  a  fundadora  da  chamada  “Escola  de

Ceará-Mirim”,  que,  segundo José  Lívio  Dantas  (2010),  se  apresenta  por  ter  como  “traço

característico dessa escola é a síntese que seus membros fazem do particular com o geral, da

aldeia  com o mundo,  do detalhe  com a macrovisão.  Nisso são magistrais.  Olham para o

pormenor  e  vêem  a  paisagem;  falam  de  sua  querência  –  para  nordestinizar  esse  bonito

vocábulo gauchesco – e se universalizam; voltam-se para dentro de si próprios e redescobrem

a  humanidade.  Não  é  sem  razão  que  são  chamados  de  humanistas,  ceará-mirimente

humanistas” (sic) (DANTAS, 2010).
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A “Escola de Ceará-Mirim”, assim denominada por Dantas, foi formada por autores

tais como Rodolfo Garcia, Juvenal Antunes, Edgar Barbosa, Nilo Pereira, Madalena Antunes,

entre  outros.  Apresenta  elementos  como  paisagem,  personagens  da  cidade,  tradições,

costumes  e  voltam-se  à  construção  da  memória  do  lugar,  produzindo  uma  literatura  de

aspectos memorialísticos e etnográficos. 

Franklin  Jorge,  escritor  do  Ceará-Mirim,  destaca  que  o  Oiteiro é  um  livro  que

representa uma “divisão de águas” na literatura potiguar. Jorge enfatiza o caráter fundador do

Oiteiro,  primeira  obra da chamada “Escola de Ceará-Mirim” e também o documentário e

registro de uma época, uma vez que é fruto da memória, da observação e da experiência, onde

se percebe um caráter do memorialismo, da etnografia e da sociologia (JORGE, 2010). Para o

autor:

“Oiteiro” – de subtítulo “Memórias de uma sinhá-moça” -, livro publicado
em 1958, um ano antes da morte da autora [1959], é, num certo sentido, um
divisor  de  águas:  antes  de  Maria  Madalena  Antunes  Pereira,  exceção de
Nísia Floresta,  nenhuma outra mulher escrevera no Rio Grande do Norte
obra em prosa dessa magnitude e singularidade. É uma precursora. Sem ser
de  fato  uma  estilista  e  ainda  afetada  pelo  espírito  da  época,  Madalena
Antunes, oriunda da burguesia rural do Ceará-Mirim, produziu uma obra em
seu gênero,  única,  sob dois aspectos:  1]  inaugura entre nós uma tradição
literária que singulariza sua terra-berço, onde nasceu em 1880; e 2] faz o
contraponto literário e etnográfico do livro de Joaquim Nabuco [1849/1910].
Oiteiro, engenho de açúcar e alambique, no extenso e verde vale primordial
de sua infância,  está para  a nossa literatura como Massangana para  a de
Pernambuco.

[…]

Cativa-nos,  o  livro  dessa  notável  escritora  do  Ceará-Mirim,  pela  palavra
fluente e a agilidade do pensamento que se desdobra em quadros sucessivos
da  sua  mocidade  numerosa,  cheia  de  vida,  na  casa  dos  seus  pais;  como
interna  em  colégio  de  freiras  no  Recife  que  lhe  fornece  uma  espantosa
galeria  de  tipos  humanos,  como “a  Poliglota”,  sobrinha  de  um bispo;  a
Tequinha;  “a  Cearense”,  pois  como o  irmão -  o  grande  satirista  Juvenal
Antunes, autor de um famosíssimo “Elogio da Preguiça” -, tem Madalena
também extraordinário talento para a caricatura; como observadora arguta da
vida  doméstica  e  cotidiana  numa  sociedade  rural  escravocrata.  Como
escritora, Madalena tem uma notável acuidade psicológica que singulariza o
seu  relato  de  um mundo  perdido,  reencontrado  pela  literatura.  Madalena
embebe as páginas do seu livro com aquele “leite da ternura humana”, como
diria Shakespeare; num livro que traduz com nitidez e fluência o “romance
de formação” de uma brasileira nascida em 1880, no Engenho Oiteiro, no
Vale  do  Ceará-Mirim,  contemporânea  da  abolição  da  escravatura  e  da
agônica  monarquia.  É  a  única  “sinhá  moça”  a  usar  a  memória  para  a
reconstituição  de  uma  época  histórica,  a  partir  do  seu  microcosmo
existencial.  Suas  memórias  transcendem  a  geografia  do  vale  uberoso,
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documentam e perenizam fatos e costumes então vigentes. (JORGE, 2012, p.
01-02).

Poderia o  Oiteiro ser considerado uma obra sob influência do “Romance de 30” no

Rio Grande do Norte? Este período da literatura brasileira tem por características abordar

aspectos  de  regiões  específicas  do  Brasil,  notadamente  o  Nordeste.  Os  escritores  dessa

geração  estavam preocupados em denunciar as desigualdades e injustiças sociais no país e

para isso criaram uma literatura de caráter ficcional crítica e revolucionária, cujo tema era a

vida rural, agrária. O romance de 30 teve como obra fundadora a publicação do romance A

Bagaceira (1928) do escritor José Américo de Almeida. 

Em análise sobre o “Romance de 30” em terras potiguares, Tarcísio Gurgel enfatiza a

participação de Antônio de Souza, em Flor do Sertão (1928), Aurélio Pinheiro, por  Macau

(1934) e José Bezerra Gomes, nas obras  Os Brutos (1938),  Por que não se casa, Doutor?

(1944) e A Porta e o Vento (1974). Não se inclui nesta Introdução à Cultura do Rio Grande do

Norte – Literatura, nenhuma menção à Madalenas Antunes e o Oiteiro enquanto pertencente

ao “Romance de 30” no estado (GURGEL, 2003, p. 25-26).

Ainda  que  tenha  elementos  que  possam  ser  considerados  próximos  ao  romance

regionalista de 30, principalmente no que diz respeito as “literatura do açúcar”, ou seja, de

uma literatura sobre os engenhos, às referências feitas ao Oiteiro nas antologias literárias do

Estado do Rio Grande do Norte destacam o seu caráter memorialista. Não há, nestas obras,

elementos  que  busquem  interligar  a  obra  da  Sinhá-Moça  com  momentos  específicos  da

literatura nacional. 

Tarcísio Gurgel, em suas “Informações sobre a Literatura Potiguar”, inclui o  Oiteiro

no campo dos livros  memorialísticos  do Estado,  ao lado de autores  como Elói  de  Souza

(Memórias), Clementino Câmara (Décadas), Câmara Cascudo (O Tempo e Eu, Ontem e Na

Ronda do Tempo), João Maria Furtado (Vertentes), Augusto Severo Neto (Ontem Vestido de

Menino), Raimundo Nonato (Memorias de um Retirante), Artéfio Bezerra (Memórias de um

Sertanejo),  Geraldo  Batista  (Moleque  de  Acari)  e  também o  outro  exemplar  de  livro  de

memórias escrito por uma mulher no Rio Grande do Norte na segunda metade do século XX:

Menina Feia e Amarelinha, a autobiografia de Chicuta Nolasco, lançado em 1973, quatorze

anos após o lançamento do Oiteiro.
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Sobre Oiteiro, Gurgel escreve

obra  de  qualidade  literária  excepcional  e  que  é,  certamente,  a  mais
interessante entre as aqui escritas no campo da memória é Oiteiro, da ceara-
mirinense Madalena Antunes Pereira […] que já na maturidade, revelava-se
aquela que se tornaria a mais importante memorialista potiguar [...].  Esta
afirmativa se justifica pela análise dessa obra enquanto da transcendência do
registro meramente biográfico. E o seu livro como nenhum outro do gênero,
em nossa literatura, revela-se, em vários trechos, como ótima e em muitos
outros como excelente literatura. Como uma atenta observadora do universo
marcado pelo fausto da cultura canavieira,  refletida no poderio de alguns
senhores de engenho, na incomparável beleza do vale, no romantismo das
sinhazinhas,  tão  familiares,  essa  escritora  temporã  e  de  um só  livro,  vai
registrando, movida por grande sensibilidade, tudo sob o que por sua ótica
tenha  importância  […].  Oiteiro  contém  a  marca  de  uma  observadora
perspicaz que não abre mão de consignar aspectos interessantes da sociedade
que  viveu  e  os  resgata,  enfatizando,  pela  via  literária,  sua  importância
etnográfica, sociológica, genealógica, historiográfica, folclórica” (GURGEL,
2007, p. 113-114).

Para  Constância  Duarte  e  Diva  Cunha  em sua  “Antologia  das  Escritoras  do  Rio

Grande do Norte”

Oiteiro pode ser considerado o primeiro livro de memórias feminino do Rio
Grande do Norte,  que sabe até do Nordeste. O título remete ao nome da
fazenda em que viveu – espaço e paisagem da sua infância - , e o subtítulo
“memórias  de  uma  sinhá-moça”,  por  sua  vez,  antecipa  as  impressões  e
lembranças de uma menina rica, e de um tempo aristocrático de senhores de
engenho que  floresceu  nos  vales  verdes  sustentados  pela  cana-de-açúcar.
[…]. A nosso ver, a obra Oiteiro preenche com competência certa carência
de escritos memorialísticos a partir de uma ótica feminina, e que se inscreve
num gênero literário privilegiado pela crítica. (DUARTE; CUNHA, 2012, p.
97).

Oiteiro está dividido em vinte e sete capítulos, articulados em torno de uma cronologia

não  linear,  cujo  fio  condutor  temático  são  as  experiências  da  própria  autora.  São  várias

histórias que descrevem personagens e paisagens. O livro é sequenciado da seguinte forma: as

primeiras lembranças da infância; a partida para o colégio em Recife e a vida naquela cidade;

os personagens queridos da infância; os personagens que marcaram sua vida escolar; o retorno

para Ceará-Mirim; as práticas culturais de Ceará-Mirim, como a feira, a festa de padroeiro

(enfaticamente a procissão), a relação entre doutores e escravos existentes nos engenhos. 

O primeiro capítulo de  Oiteiro apresenta a infância de Madalena na casa grande do

engenho, batizado de Oiteiro devido à árvore centenária que ficava em frente à propriedade.
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Nesse capítulo, a autora escreve sobre os pais e os irmãos, os escravos (sobretudo sobre a sua

ama  Patica  e  Tonha,  uma  criança  escrava  que  brincava  com  ela  quotidianamente),  os

primeiros anos de vida escolar (ainda em casa e não em uma instituição escolar. Um professor

vinha da cidade para o engenho, com o intuito de dar aulas a ela e aos seus dois irmãos) e as

lendas que circundavam o velho engenho.

O capítulo  dois narra a relação de Madalena com as escravas  que viviam na casa

grande. Narra a relação de sinhá Lica (apelido carinhoso dado por Patica à Madalena) com

Patica, Tonha e os outros escravos. É nesse capítulo que se percebe como Madalena fazia de

suas mucamas plateia para suas leituras. Segundo a autora,  ao ler para as escravas, ela se

sentia superior, uma vez que, em relação aos irmãos, mesmo sendo a mais velha, era a mais

“atrasada” na vida escolar.

No capítulo três, é narrada a ida definitiva de Madalena para o colégio do Recife. O

capítulo é composto por descrições da paisagem potiguar no fim do século XIX. A autora

descreve todo o seu roteiro de viagem entre Ceará-Mirim e Natal, onde embarcou no navio

Uno com destino a Recife. A autora mostra a beleza e o tamanho da Lagoa de Extremoz, as

dificuldades  de  travessia  do  Rio  Potengi,  as  casas  de estrada  (alojamento  que  hospedava

viajantes. Naquele contexto, não era possível fazer uma viagem de Ceará-Mirim para Natal

sem pernoitar na estrada), a chegada à cidade de Natal, as primeiras luzes que ela identificava

e a movimentação do porto de Natal e dos navios que ali trafegavam.

O capítulo cinco versa sobre as lendas  contadas  por Patica à Madalena e a outras

pessoas que moravam no engenho. As histórias de Patica iam além da narrativa,  pois ela

interpretava os personagens, fazia mímicas,  mudava a entonação da voz. As narrativas de

Patica foram marcantes para Madalena e ficaram impregnadas no imaginário ceará-mirinense.

É nesse capítulo também que surge Tonha, uma criança escrava da mesma idade de Madalena

e que foi sua amiga de infância. Madalena se lembra de Tonha e questiona onde ela estará,

uma vez que após a libertação dos escravos, a avó de Tonha a levou para a região de Angicos,

e dela nunca mais houve notícias.

Quando se refere às escravas que fizeram parte de sua infância, Madalena usa marcas

de  determinação  social.  Ao  se  referir  à  Tonha,  por  exemplo,  Madalena  escreve  “Negra

Tonha”.  O “negra” é geralmente usado antes dos nomes das escravas. Ao se referir  à Lei

Aurea, Madalena destaca que essa lei trouxe um estado de visível felicidade para os negros,
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entretanto, para os antigos senhores de engenho, essa lei trouxe preocupações, uma vez que,

sem a mão de obra escrava, não teriam condições de manter os seus engenhos e engenhocas

em plena crise do açúcar.

Do  capítulo  dois  até  o  capítulo  dezenove,  Madalena  narra  sua  vida  em  Recife,

destacadamente sua experiência como interna no Colégio São José, no Recife. No período em

que esteve em Recife, Madalena saiu apenas uma vez da escola para visitar a cidade. Mesmo

assim,  essa  visita  se  deu em situação  muito  específica:  a  pessoa  que  a  traria  para  Natal

precisava pegar o irmão dela, que estudava em outra escola e, por isso, tiveram que andar

pelas  ruas  do  Recife.  Toda  sua  narrativa  está,  portanto,  restrita  à  vida  na  escola  e  às

lembranças de Ceará-Mirim. A autora narra que na escola recordava muito de Ceará-Mirim e

podia reviver a cidade nos doces feitos por sua escrava ama Patica que lhes eram enviados

continuamente pelos pais. Nas recordações de Ceará-Mirim, se referia às pessoas, às suas

amigas que permaneceram na cidade, aos familiares, mas também vislumbrava a sua volta ao

quotidiano daquele lugar.

Sobre  a  vida  no  colégio  propriamente  dita,  Madalena  fala  de  sua  relação  com as

madres  e  com as  colegas.  A autora  narra  as  suas  dificuldades  em acompanhar  o  ensino

ministrado  na  escola.  Descreve  o  sofrimento  que  sentia  ao  não  receber  as  medalhas  de

condecoração pelas boas notas, ao passo que não gostava de estudar e não se empenhava em

receber tais medalhas. A maior honraria que ela recebeu nesse período foi uma fita de Filha de

Maria, isso por que a presidente da Associação de Filhas de Maria era uma aluna com a qual

ela tinha amizade. 

Nessa conjuntura, Madalena descreve que as outras alunas do colégio São José tinham

muito mais condições de estudar e de ter uma educação mais qualificada do que ela. Segundo

Madalena, as outras meninas da escola tinham grandes bibliotecas em casa, enquanto que ela

tinha  à  disposição,  em sua  casa,  apenas  algumas  poucas  estantes  com livros  meramente

decorativos. Madalena ainda descreve que as suas amigas de colégio falavam vários idiomas.

Uma delas, inclusive, falava quatro idiomas, enquanto que Madalena afirmava que só falava o

português e, mesmo assim, com pouca profundidade.

A partir do capítulo vinte, Madalena descreve a sua volta para Ceará-Mirim após os

anos de estudo em Recife. Nessa descrição, ela apresenta o seu olhar sobre a arquitetura da

cidade,  a  religiosidade,  o  mercado,  as  feiras,  as  sociabilidades,  a  moda.  Nessa  ocasião,
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Madalena  reconhece  que a  estrutura que ela  havia  deixado já  não era a  mesma.  O Solar

Antunes estava fechado, e a família voltou para o engenho Oiteiro, não havia mais senhores e

escravos e as negociações eram necessárias para que os engenhos continuassem ativos.

1.4 Madalena Antunes na sala de aula de História

Atentando  para  as  particularidades  da  trajetória  de  Madalena  Antunes,  como

transformar vida e obra deste indivíduo em recursos a serem utilizadas  enquanto material

didático no ambiente escolar?

Para Antônia Terra “todo material (textos, imagens, objetos, mapas, músicas, filmes,

etc) utilizado em sala de aula, para mediar a relação do aluno com o conhecimento, pode ser

considerado  material  didático  e  intermediário  no  processo  de  descoberta  do  mundo  por

estudantes de diferentes idades” (2012, p.92). 

Transformar fontes em materiais didáticos exige um forte trabalho de problematização

e de interpretação da realidade local. Olha-se para o passado a partir de indagações presentes

e o local passa a ser articulado com questões mais amplas. Como nos afirma Terra

são  favoráveis  situações  didáticos  envolvendo  questionamentos  e
problematizações  da  realidade,  possibilitando  aos  alunos  indagarem  a
respeito de suas especificidades sociais, geográficas, ambientais e históricas,
sem  deixar  de  avaliar  a  importância  de  estabelecer  parâmetros   para
reflexões sobre suas relações com outras localidades, com a região, com o
país e com outros tempos (2012, p.107).

O uso de um material não deve ser considerado de forma isolada. Devem-se buscar

outros elementos capazes de complementar as informações perceptíveis, abrindo o leque para

maiores  descobertas  e  possibilidades.  Ao  iniciar  com  uma  determinada  fonte,  abre-se  a

possibilidade de se criar uma pesquisa em torno do tema, que leva a outras fontes que juntas

apresentam elementos da história de uma localidade.

Devem-se destacar as possibilidades de problematizações acerca da questão local É

necessário  entender  as  questões  locais  com  profundidade,  mas  também  contemplando

questões mais amplas, relacionando-as a outras questões e dimensões do regional, nacional e

mundial. 
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O intuito deste trabalho é utilizar a biografia de Madalena Antunes e articulá-la ao

ensino de História. Entendemos que o uso destes materiais apresenta benefícios significativos

para a cultura escolar, como a introdução aos procedimentos de pesquisa, o uso de métodos de

coletas de dados, o desenvolvimento de posturas questionadoras, perceber relações sociais,

interpretar  discursos  e  analisar  representações,  o  que  permite  a  produção  de  narrativas

próprias, realizadas a partir das atividades propostas.
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CAPÍTULO 2 

A CONSTRUÇÃO DE UMA NARRATIVA HISTÓRICA EM SALA DE AULA A
PARTIR DE UM INDIVÍDUO

2.1 Madalena Antunes e o protagonismo da mulher na narrativa histórica em sala de aula

“Escrever a história das mulheres é sair do silêncio em que elas estavam confinadas”,

nos afirma Michelle Perrot (2008, p. 16). A que se deve a exclusão, durante tantos anos, das

mulheres no campo da história? Para a referida autora, o processo de exclusão se deu, em

primeiro  lugar,  pelo fato das mulheres  estarem privadas,  durante muito tempo, do espaço

público, que foi por um longo período o espaço que recebeu o interesse dos relatos. Para a

referida autora

os modos de registro das mulheres estão ligados à sua condição, ao seu lugar
na  família  e  na  sociedade.  O  mesmo  acontece  com  seu  modo  de
rememoração,  da encenação propriamente dita do teatro da memória. Por
força das coisas, ao menos para as mulheres de outrora e para o que resta do
passado nas mulheres hoje (e que não é pouco), é uma memória do privado,
voltado para a família e para o íntimo, aos quais elas estão de certa forma
relegadas por convenção e posição. Cabe às mulheres conservar os traços
das infâncias em que elas são governantas. Cabe a elas a transmissão das
histórias de família, feita geralmente de mão para filha [...], cabe às mulheres
o culto aos mortos[..] (2012, p. 39-40).

O primeiro motivo culmina no segundo: o silêncio das fontes. Sendo pouco vistas,

pouco delas era relatado, o que causa um dos vestígios diretos, materiais ou escritos. Mesmo

os vestígios deixados por terceiros geralmente reduzem as mulheres a estereótipos. Perrot nos

diz que dentre esses silêncios, o mais profundo é o do relato. (2008, p. 17-18).

É apenas a partir da década de 1960 a história das mulheres ganha maior relevância,

no âmbito  acadêmico,  inicialmente  na  Grã-Bretanha e  Estados Unidos,  posteriormente  na

França. Perrot atribui este advento a três fatores. Primeiro, os fatores científicos, ligados à

renovação  das  questões,  que  estão  relacionadas  às  críticas  dos  sistemas  de  pensamento

vigentes.  Houve  uma  modificação  nas  alianças  disciplinares  e  uma  proeminência  do

subjetivismo. Em seguida, os fatores sociológicos, em que se destaca o acesso das mulheres a

Universidade  e  a  ocupação  desse  espaço,  principalmente  enquanto  docentes.  Por  fim,  os
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fatores políticos, destacando o movimento de liberação das mulheres, principalmente a partir

de 1970, que culminaram na busca de um relato de outra história (2007, p. 19-20).

Apesar  desses  fatores  permitirem  uma  quebra  no  silenciamento  da  história  das

mulheres, a ato de escrever essa história ainda esbarra, muitas vezes, na questão das fontes.

Segundo  Perrot  “sua  presença  é  frequentemente  apagada,  seus  vestígios,  desfeitos,  seus

arquivos  destruídos.  Há um déficit,  uma falta  de vestígios  [...]  No teatro  da memória,  as

mulheres são uma leve sombra” (2008, p. 21-22).

Se romper este  silenciamento  no âmbito das pesquisas históricas  realizadas  pelos

grandes centros da produção historiográfica demorou décadas, na esfera do ensino de história

na Educação Básica brasileira essas mudanças passaram a ocorrer apenas nas últimas décadas.

Durante  muito,  as  histórias  ensinadas  nas  escolas  do  país  atenderam a  projetos  políticos

específicos, que não buscavam a promoção de um ensino problematizador, mas legitimador

de determinadas situações. É perceptível que as disputas pelo currículo, as dificuldades da

aproximação  dos  professores  da  Educação  Básica  com os  conhecimentos  produzidos  nas

Universidades,  materiais  didáticos  que  perpetuam  um  tradicionalismo  dos  conteúdos,

dificultam que a  história  ensinada  nas  escolas  passe,  de  fato,  por  uma renovação  e  uma

ressignificação do que se quer e como ensinar.

Foi refletindo sobre estas questões que escolhi a figura de Madalena Antunes Pereira

como protagonista de uma narrativa didática a ser construída junto a alunos do 6º Ano do

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Ceará-Mirim. Esse alunado conta na

sua  grade  curricular  a  disciplina  “História  de  Ceará-Mirim”.  A  iniciativa  da  Secretaria

Municipal de Educação de Ceará-Mirim (SME-CM) em inserir no currículo uma disciplina

voltada  ao  ensino  de  história  local  é  válida,  no  entanto,  não  houve,  até  o  momento,  a

preocupação em criar materiais capazes de auxiliar aos professores da rede e lhes oferecer um

suporte mínimo para o bom uso desse espaço.

As orientações consistem apenas na reprodução de uma história política tradicional,

que enaltece homens e monumentos. Guarda-se o silêncio às minorias e aos eventos “não-

grandiosos”. A disciplina, que deveria ser utilizada como forma de criação de um sentimento

de identificação do educando com seu lugar, é hoje um mecanismo de reprodução de uma

história cristalizada sobre o município. Discutem-se as grandes figuras, o apogeu da economia

açucareira,  os  eventos  políticos.  Silencia-se  escravos,  mulheres,  trabalhadores,  eventos

cotidianos.
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Como promover uma educação em história a partir do elemento local? Como tornar o

processo de aprendizagem em algo prazeroso a partir da iniciação da pesquisa no ambiente

escolar? Como criar nos alunos um sentimento de reconhecimento em si no que se estuda?

Essas  reflexões  me levaram a pensar  no uso do biográfico  como estratégia  pertinente  ao

Ensino de História.

Decidida  a  ferramenta,  faltava  a  escolha  da  protagonista.  Dentre  tantos  nomes

analisados, Madalena Antunes foi escolhida por ser uma das poucas personagens daquela que

deixou vestígios de sua trajetória, por meio de documentos conservados pela família, pelos

escritos  publicados em jornais e principalmente por ter  escrito  um livro de memórias,  na

década de 1950, que versa sobre a sua trajetória de sinhá-moça no interior do Rio Grande do

Norte, mais precisamente na cidade de Ceará-Mirim, num contextos de fortes transformações

políticas e sociais, que foi a passagem do século XIX para o século XX.

A trajetória de Madalena se relaciona com o fim do período áureo do açúcar naquele

espaço até a sua decadência e estes elementos, assim como tantos outros, se fazem presentes

em seus registros.

Os caminhos e descaminhos de Madalena relacionam-se com os de muitas outras

mulheres de elite no Brasil em fins do século XIX e que permaneceram em muitos sentidos

nas  primeiras  décadas  do  século  XX.  Neste  contexto,  ainda  vigorava  no  país  a  ordem

patriarcal, que, segundo Scott, “pressupunham a ideia de submissão de todos (parentes e/ou

dependentes) que estivessem sobre o poder do pater famílias. Na ordem patriarcal, a mulher

deveria obedecer ao pai e ao marido, passando da autoridade de um para o outro através de

um casamento monogâmico e indissolúvel” (2012, p. 16-17).

O Brasil  do século XIX é marcado por lentas  transformações,  que alteraram, aos

poucos,  a  estrutura  daquela  sociedade,  que  muito  ainda  tinha  dos  elementos  do  período

colonial.  A estrutura social tornou-se mais complexa e houve modificações importantes na

base produtiva e demográfica. Nesse quadro, as mulheres foram excluídas “de uma efetiva

participação na sociedade,  da possibilidade  de ocuparem cargos públicos,  de assegurarem

dignamente sua própria sobrevivência e até mesmo impedidas de acesso à educação superior,

as  mulheres  do  século  XIX  ficavam  trancadas,  fechadas  dentro  de  casas  ou  sobrados,

mocambos e senzalas, construídos por pais, maridos, senhores” (TELLES, 2012, p. 408).

O quadro das mulheres da elite não diferia deste cenário. De acordo com Habner,

As mulheres da elite faziam parte de um seguimento da população brasileira
do século XIX diferenciado da grande maioria das pessoas por conta de sua
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condição econômica privilegiada e por sua “raça” (a chamada “raça branca”,
considerada superior às demais). Como em qualquer outro lugar do mundo
ocidental à época, essas mulheres viviam em estruturas culturais, sociais e
econômicas majoritariamente criadas por homens e para favorece-los, já que
baseadas em ideias de superioridade masculina e de subordinação feminina
(2012, p.43).

Madalena se assemelha a estes aspectos, sua infância entre o engenheiro Oiteiro e o

Solar dos Antunes, sua adolescência no colégio interno, sua vida adulta no terraço no bairro

de Petrópolis, na capital potiguar. Mesmo tendo acesso a uma educação de qualidade, sua

figura  estava  sempre  atrelada  a  lugares  específicos  e  privados,  ainda  que  com  algumas

inserções no espaço público.

Os espaços em que residia eram os locais de encontro com pessoas do seu meio

social,  principalmente da intelectualidade potiguar. Seus irmãos também se destacaram no

campo da literatura, Etelvina Antunes, como poetisa e Juvenal Antunes, radicado no Acre,

conhecido como o “Poeta do Rio Branco”. Mesmo com a proximidade do ambiente literário,

foi  apenas  no  fim  de  sua  vida  que  Madalena  sentiu-se  confortável  para  publicar  suas

memórias.

Sua obra trata  de suas lembranças sobre a infância no engenho de nascença,  seu

período no internato em Recife e do seu retorno à cidade natal. As memórias encerram no

momento  em que  seu  pai  declara  falência  e  eles  voltam ao  lugar  de  origem,  o  Oiteiro.

Elementos como questão econômica, sociabilidades, classes sociais, costumes perpassam por

toda a sua obra.

Elaborar uma narrativa histórico-didática da trajetória de vida de Madalena Antunes

e transformá-la em um produto de ensino é um desafio que pretendemos cumprir por entender

que essa personagem apresenta em sua trajetória uma série de elementos que se relacionam

fortemente  com  a  história  ceará-mirinense.  Questões  pouco  estudadas  até  o  presente

momento, como a presença da escravidão, os arranjos familiares e suas implicações políticas,

o lugar das mulheres naquela sociedade,  as sociabilidades.  Trazendo estas questões à luz,

esperamos tornar a história daquele local algo que de fato impacte na formação dos discentes,

para  que  a  disciplina  deixe  de  ser  um  espaço  de  conhecimentos  dados  para  um  de

conhecimentos construídos.

2.2 Sobre ensino de história, história local, biografia e gênero
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As  narrativas  históricas  são  hoje  um  elemento  importante  na  produção  e

disseminação do conhecimento histórico.  Mas,  como esta pode relacionar-se ao ensino de

história voltado à Educação Básica?

Primeiramente,  temos  que  entender  que  há  no  cenário  brasileiro  um  constante

desencontro entre o que se produz no âmbito acadêmico e o que se ensina nas escolas. Mais

ainda, para Schmidt, “o que se observa é a continuação de um descompasso entre o que os

governos desejam, os professores fazem e os jovens sonham. A crise da escola continua e os

modos de ensinar História na perspectiva da construção da consciência histórica, cuja essência

é o modo humano de viver, permanecem ausentes da sala de aula...” (2002, p. 205).

Esse  quadro acaba  por  dificultar  ainda  mais  o  despertar  do interesse  em realizar

mudanças  no que tem sido feito  até  então,  ou seja,  a  continuação de ensino que prioriza

conteúdos. Muitos são os fatores que resultam nesse quadro, como o desestímulo profissional

e as disputas pelo currículo.

Como romper  as  barreiras  de  um ensino  tradicional?  Como equalizar  tradição  e

inovação? Para Nóvoa

O equilíbrio entre inovação e tradição é difícil. A mudança na maneira de
ensinar tem de ser feita com consistência e baseada em práticas de várias
gerações. Digo que nesta área nada se inventa, tudo se recria. O resgate das
experiências pessoais e coletivas é a única forma de evitar a tentação das
modas  pedagógicas.  Ao  mesmo  tempo,  é  preciso  combater  a  mera
reprodução  de  práticas  de  ensino,  sem  espírito  crítico  ou  esforço  de
mudança. É preciso estar aberto às novidades e procurar diferentes métodos
de trabalho, mas sempre partindo de uma análise individual e coletiva das
práticas (2001, p. 136).

Percebemos  que  para  fazer  sentido,  a  história  ensinada  nas  escolas  precisa  ser

significativa para os alunos. As narrativas, a depender das formas a serem abordadas, podem

ser uma estratégia eficaz na construção de uma aprendizagem em história. A própria noção de

narrativa histórica está presente no ambiente escolar. O professor de história narra eventos em

suas aulas e muitas vezes solicitam narrativas aos alunos sobre conteúdos estudados. 

O livro de Madalena Antunes é uma narrativa literária,  trata de memórias que se

vinculam a  um caráter  pessoal,  na  medida  em que  relata  suas  vivências,  mas  também é

testemunho de uma determinada sociedade, em um dado período. Mesmo sendo uma obra

literária,  Oiteiro pode ser entendido como uma fonte para o trabalho histórico, não apenas

para  a  construção  da  história  de  vida  de  Madalena,  como  também  para  a  percepção  de
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elementos pouco lembrados na história de Ceará-Mirim, como a presença de escravos, de

mercadores-viajantes, do papel das mulheres naquele espaço.

Incentivar  a  produção  de  narrativas  no  contexto  escolar  como  objeto  de  ensino

contribui  na  construção  de  alunos  capazes  de  entender  as  diversidades  de  experiências

estudadas por uma perspectiva crítica que transforma e reconfigura sua visão de mundo.

A disciplina de história é privilegiada no diálogo com outras áreas do conhecimento

e é umas das principais ferramentas na construção do projeto de Nação previstos na CF e na

LDB. De forma que se faz necessário ampliar o leque da prática, em busca de novas práticas e

abordagens. Para as DCNs

Ao se debruçar sobre uma área de conhecimento ou um tema de estudo, o
aluno aprende, também, diferentes maneiras de raciocinar; é sensibilizado
por algum aspecto do tema tratado, constrói valores, torna-se interessado ou
se  desinteressa  pelo  ensino.  Assim,  a  aprendizagem  de  um  componente
curricular ou de um tema a ser investigado, bem como as vivências do aluno
no ambiente escolar, contribuem para formar e conformar as subjetividades
dos alunos, porque criam disposições para entender a realidade a partir de
certas referências, desenvolvem gostos e preferências, levam os alunos a se
identificarem  com  determinadas  perspectivas  e  com  as  pessoas  que  as
adotam, ou a se afastarem de outras.  Desse modo a escola pode contribuir
para que eles construam identidades plurais (BRASIL, 2013, p. 116)

No âmbito do ensino de história, especificamente, Jaime e Carla Pinsky ressaltam

que os diferentes elementos que compõem a história são capazes de abrir, no corpo discente,

novos  horizontes,  que,  estimulados  inicialmente  pela  curiosidade,  se  tornam  objetos  de

análise, e a partir do entendimento, o aluno poderá fazer as relações necessárias e se entender

como participante do processo histórico (2010, p. 35). As biografias podem ser utilizadas como

recursos didáticos por promoverem uma articulação entre personagem, lugar e contexto. A narrativa

construída junto aos alunos auxilia na compreensão de questões chaves no ensino de história, como

localização  temporal  e  a  compreensão  dos  diversos  contextos  em  que  as  ações  humanas  são

desenvolvidas.

Ora,  se  cabe  ao  professor  e  a  instituição  escolar  as  escolhas  de  conteúdos  e

estratégias  de aprendizagem, de acordo com as orientações  oficiais,  o uso da pesquisa no

âmbito do ensino pode ser uma estratégia para um ensino que para além de conteúdos, forneça

ferramentas  para  a  construção  do  conhecimento  histórico  de  forma  autônoma,  ainda  que

direcionada. 

Entendemos que o elemento principal na formação de um corpo discente capaz de

pensar historicamente perpassa pela aprendizagem em torno dos procedimentos da história
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enquanto  área  do  conhecimento.  Ao  se  aproximar  das  particularidades  que  compõem  a

disciplina, os seus modos de fazer, o conhecimento é praticado de forma efetiva e permite

uma maior abertura para leituras e interpretações de variados elementos.

Pode a história local  ser pertinente ao Ensino de História? Que contribuições  ela

poderia  trazer  a  professores  e  alunos?  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  –  história,

abordam a história local no ensino da seguinte maneira

Os estudos de história local conduzem aos estudos dos diferentes modos de
viver  no presente  e  em outros  tempos,  que existem ou que existiram no
mesmo espaço.  Nesse sentido a proposta  para  os  estudos históricos  é  de
favorecer  o  desenvolvimento  das  capacidades  de  diferenciação  e
identificação,  com  a  intenção  de  expor  as  permanências  de  costumes  e
relações sociais, as mudanças, as diferenças e as semelhanças da vivências
[…] (PCNs, 1997).

Nesta  perspectiva,  para  Flávia  Caimi,  em  consonância  com  os  Parâmetros

Curriculares Nacionais, o uso da história local favorece o fortalecimento das identidades dos

indivíduos com o lugar em que estão inseridos, o que possibilita uma resistência as constantes

tentativas  de  padronizações  impostas  pela  globalização.  Para  a  autora:  “O  ensino-

aprendizagem de história local configura-se como um espaço-tempo de reflexão crítica acerca

da realidade social  e, sobretudo, referência  para o processo de construção das identidades

desses sujeitos e de seus grupos de pertença” (CAIMI, 2010, 67).

Considerando estas especificidades da trajetória do ensino de história, em sua função

enquanto elemento  fundamental  na formação de uma sociedade mais igualitária  e em sua

dimensão na promoção de uma educação significativa, entendemos não ser suficiente para o

processo de aprendizagem em história a repetição de uma série de conteúdos trabalhadas de

forma generalista que não causam uma relação de identificação entre os objetos estudados e a

vida do educando. O ensino de história deve propiciar a compreensão do que somos e do que

queremos ser a partir das reflexões sobre o passado.

Nesse sentido, ao se debruçar sobre o local (bairro, região, município), espera-se que

se crie uma reflexão sobre as culturas ali existentes, de modo a ressignificar o lugar para as

pessoas e permiti-las que se enxerguem nesse processo. A história local tem a capacidade de

dar a uma determinada territorialidade uma contextualização a eventos ocorridos em outras

áreas.
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De acordo com Resnik, historiador brasileiro com pesquisas relacionadas ao Ensino

de História e história local, pode se considerar “a abordagem sob o recorte da história local

como um campo privilegiado de investigação para os diversos níveis em que se trançam as

relações de poder entre indivíduos, grupos e instituições” (2010, p.92). Esse campo de atuação

permite a análise do processo de formação dos grupos e suas relações sociais.

Nosso  trabalho  visa  promover  uma  relação  entre  ensino  de  história,  biografia  e

gênero, atrelados pelo elemento local. Percebemos que o uso do biográfico pode auxiliar na

aproximação  do  que  se  produz  no  âmbito  acadêmico  na  realidade  da  educação  básica,

evidentemente com suas devidas ressalvas, como nos alerta Pereira e Seffner

O que se ensina na escola não é o mesmo que se ensina na academia, e nem
poderia  ser.  Isso  se  explica  por  duas  ordens  de  fatores:  os  processos  de
mediação didática que buscam construir o conhecimento escolar, a partir de
várias  fontes,  sendo  uma  delas  o  conhecimento  produzido  pela  pesquisa
histórica;  e  os  interesses,  circunstâncias  socioculturais  específicas  e  o
contexto  político  específicos  daqueles  que  são  os  receptores  da  história
ensinada na escola, alunos e comunidade de pais e professores. (2008, p.118)

A produção  biográfica  ao  longo  das  últimas  décadas  passou  por  transformações

significativas,  mas  devemos  entender  que  não há  um modelo  único  de  biografias.  Antes

considerada um “gênero menor”, hoje a biografia é um dos gêneros mais lidos da produção

historiográfica. 

De acordo com Azevedo, atualmente a biografia já é um modelo historiográfico com

definições nítidas e metodologia explicita, cujo caráter não mais consiste a julgamentos dos

autores sobre o biografado e sim sobre a construção de hipóteses que poderão ser ou mão

confirmadas. Para este autor, as biografias têm por objetivo compreender uma determinada

época  através  de  uma vida,  buscando perceber  o  que  é  ou  não relevante,  percebendo  os

problemas  sociais,  buscando  diferenças,  buscando  entender  um  determinado  contexto.

(AZEVEDO Apud AVELAR, 2009, p. 02).

As  análises  das  trajetórias  individuais  permitem  a  avaliação  das  ações  de

determinados  atores  em  distintas  situações  e  localizações  sociais  e  a  análise  de  seus

movimentos,  recursos,  formas  de  relacionar-se  permitem  a  reflexão  sobre  padrões  e

mecanismos mais amplos em que esses indivíduos se inserem.

Mesmo com a grande visibilidade das biografias históricas nos últimos anos,  sua

relação com o ensino ainda aparece de forma tímida, e apresenta-se, principalmente, como um
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instrumento didático passível de análise dos alunos. São escassas as propostas de construir

ferramentas que permitam aos alunos analisar fontes e construir a narrativa. 

Para Monteiro e Mendez

Se a biografia tradicional concebe o indivíduo de forma homogênea e retrata
sua trajetória de forma linear,  contínua e sem sobressaltos,  na  sua forma
renovada  os  indivíduos  podem ser  analisados  e  compreendidos  nas  suas
múltiplas faces através de um estudo de trajetória que abre espaço para a
contradição e o descontínuo já que os indivíduos seguidamente se vêem em
meio  às  encruzilhadas  da  vida.  Ver  o  indivíduo  atuando  em  diferentes
espaços  sociais  possibilita  ao  historiador  o  exame  da  constituição  e  da
manutenção de suas redes de relações num contexto sempre em devir.  O
contexto,  neste  caso,  passa  a  ser  entendido  como  um  “campo  de
possibilidades historicamente determinadas” (GINZBURG, 1989) no sentido
de  que  é  aí  que  se  defrontam  as  regras  sociais  e  as  manifestações  de
liberdade  individual.  As  relações  e  tensões  entre  a  ação  individual  e  o
contexto  social  apresentam-se,  pois,  como  uma  das  problemáticas  mais
importantes referentes ao gênero biográfico no campo do saber histórico e
pode  ser  um  elemento  relevante  de  compreensão  de  uma  determinada
sociedade  por  intermédio  da  história  ensinada.  (MONTEIRO;  MENDEZ;
2012, p. 91).

Percebemos que a biografia histórica no ambiente escolar pode ser considerada uma

estratégia  na  produção do conhecimento  histórico.  A análise  da  trajetória  de vida  de um

indivíduo,  relacionada a um contexto social  específico e suas relações  tem potencial  para

despertar no alunado o interesse pela produção do conhecimento histórico, na medida em que

o diálogo com as fontes, o contato com textos e contextos referentes ao sujeito analisado

oferecem margens para a compreensão de uma realidade mais ampla.

2.3 Madalena: uma biografia a partir do “Oiteiro”

2.3.1 Algumas notas fora do Oiteiro

Como já  discutido,  o  Oiteiro é  um livro  de  memórias.  São dessas  memórias  que

Madalena se utiliza para escrever importantes momentos de sua trajetória. Mas sua publicação

não  foi  tão  simples.  Não  pela  falta  de  incentivos,  vindos  de  inúmeros  setores  da

intelectualidade potiguar e sim pela relutância da autora em publicá-lo. Para Diva Cunha, essa

hesitação  tem  uma  justificativa  plausível.  Para  esta  estudiosa  das  letras  potiguares,

notadamente das letras femininas, Madalena “relutou em relatar suas histórias ao público. O

que não é novidade.  A moral daquela época era a mulher,  depois de casar,  abandonar as

‘veleidades culturais’ para cuidar do lar” (CUNHA, 2017). A partir dessa referência, abre-se a
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perspectiva  de se fazer  uma investigação  a  partir  das  fontes.  No entanto,  optamos,  neste

momento, por não seguir esse caminho neste momento, mas vislumbramos isso como uma

possibilidade concreta de estudo. 

A grande obra literária da vida de Madalena foi entregue em sua velhice. Aos 78 anos

de idade ocorreu o lançamento do seu livro. No ano seguinte, 1959, ela morreria.

Oiteiro imortalizou a sinhá-moça na medida em que a colocou no lugar das grandes

escritoras potiguares. Mais ainda. Ela se tornou a primeira norte-rio-grandense a publicar um

livro de memórias. Um livro que dialogava indiretamente ou mesmo diretamente com outros

da “literatura do açúcar” e trazia algo novo: a visão do feminino sobre as relações sociais da

sociedade em que ela viveu, notadamente marcada pelo açucar. E esse é o elemento novo que

diferencia o Oiteiro de outras obras sobre o período do ciclo do açúcar.

Mas a  Madalena autora não era a mesma menina do engenho, a menina do Solar

Antunes,  a menina do Colégio São José,  amplamente trabalhados em sua obra. Madalena

narra sua trajetória de um período de 1887 a 1897. Termina de escrever o Oiteiro em 1947.

publica em 1958. Do início dos fatos narrados até a publicação do livro se passaram sete

longas décadas. Madalena havia sido muitas e a forma que ela trabalha a sua memória se

constrói a partir de suas impressões do presente. Como nos afirma Bosi

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir,
repensar,  com  imagens  e  ideias  de  hoje,  as  experiências  do  passado.  A
memória  não  é  sonho.  É  trabalho.  Se  assim  é,  deve-se  duvidar  da
sobrevivência do passado, ‘tal como foi’, e que se daria no inconsciente de
cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída por materiais que estão
agora a nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa
consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato
antigo,  ela  não  é  a  mesma  imagem  que  experimentaremos  na  infância,
porque  nós  não  somos  os  mesmos  de  então  e  porque  nossa  percepção
alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e de valor. O
simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a identidade entre as
imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de
vista (BOSI, 1994, p. 55)

Os elementos trazidos no Oiteiro são parte do trabalho da memória de sua autora. Os

elementos  não  trazidos  também os  são.  Antes  de  iniciarmos  uma biografia  das  vidas  de

Madalena  presentes  no  Oiteiro,  faremos  algumas  considerações  sobre  elementos  não  tão

destacados neste livro de memórias. Silenciar memórias nos revela tanto quanto expô-las. 
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Destacaremos  duas  ausências  sensíveis:  a  falta  de referência  a  questões  amorosas,

notadamente a seu casamento, que se dá em pouco tempo após seu retorno à Ceará-Mirim e à

tragédia que vitimou o seu pai.

No Ceará-Mirim no final do século XIX, casamentos realizados por meios de arranjos

familiares  eram ainda  uma realidade.  Não  foi  diferente  para  Madalena  Antunes.  Não  há

registros  conhecidos  sobre a  data  exata  em que Madalena  casou-se com Olympio  Varela

Pereira, neto do Barão de Ceará-Mirim e membro da mais tradicional família da cidade. O que

se sabe é que no ano de 1900 eles já eram casados e juntos tiveram cinco filhos. Em todo o

Oiteiro, Madalena não faz nenhuma referência a possíveis paixões ou interesse amoroso. As

imagens aqui trazidas ilustram momentos de Madalena com sua familía, ainda que estes não

estejam repesentados no Oiteiro.

Madalena Antunes Pereira e Olympio Varella Pereira datada de 28 de maio de 1900  Fonte: Acervo Gibson Machado

Madalena  Antunes, Olympio Varela e filhos – sem data Fonte: Acervo Gibson Machado
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Essa ausência pode ser explicada como uma estratégia  para proteger  os elementos

mais íntimos de sua história. Mesmo narrando uma parte significativa de sua vida, Madalena

tem cuidado para não adentrar em temas que porventura poderiam ser mal interpretados em

seu meio.  A abertura dada em  Oiteiro, os tratar de temas da esfera pessoal, não passa do

saudosismo.

Uma figura presente por toda a extensão de Oiteiro é o pai de Madalena, José Antunes

de Oliveira. A escritora reserva inúmeras páginas elogiosas a figura paterna, ressaltando seu

caráter amoroso e principalmente trabalhador. Um homem que não media esforços pelo bem-

estar  de  sua  família  e  de  sua  propriedade.  Mas  alguns  elementos  sobre  seu  pai  foram

silenciados. 

José Antunes  de Oliveira,  oriundo da Província  do Ceará,  chegou às  terras  ceará-

mirinenses com o intuito de assumir uma função na Guarda Nacional da vila. Casou-se com

dona  Joana,  que  também  não  era  do  Ceará-Mirim  e  sim  integrante  de  uma  família  de

comerciantes da cidade de Macau, na costa salineira da Província do Rio Grande do Norte. 

Antes  de  fazer-se  senhor  de  engenho,  foi  o  tenente-coronel  da  Guarda  Nacional

daquela vila e foi nesta função que ele estabeleceu relações com a elite do lugar, alcançando

prestígio naquela sociedade a ponto de construir na principal rua da cidade aquele que seria o

centro das discussões politicas e eventos sociais do Ceará-Mirim: O Solar Antunes e edificar,

no lugar do antigo engenho “Cumbe-Novo” o lugar memorado pela sua filha primogênita: o

Engenho Oiteiro. 

A trajetória de trabalho de José Antunes chega ao fim por um ato próprio. No ano de

1910, quando as cheias do rio Ceará-Mirim destruíram grande parte da produção açucareira,

já debilitada pela falta de investimentos, cria-se um ambiente de crise econômica, que impacta

muitos  senhores  de  engenho  da  época,  principalmente  dos  pequenos  engenhos,  como  o

Oiteiro. 

Não se sabe ao certo o motivo mas neste mesmo período ocorre um evento pouco

comentado nos livros da história ceará-mirinense: do alto do Solar Antunes, seu fundador se

joga. Nilo Pereira foi o único a relatar brevemente o ato, em publicação de 1982: “Um dia -

um triste dia - se abateu a desgraça sobre aquela casa alegre,  onde se respirava euforia e
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felicidade („..) Quando menos se viu foi o baque surdo na calçada do sobrado: o coronel José

Antunes atirou-se da janela, pondo termo à vida.” (1982 p.166-167).

A esta altura, Madalena já possuía sua própria família. O Solar Antunes, que já estava

sendo pouco utilizado devido aos elevados custos de manutenção, fecha as suas portas por

décadas, só voltando a funcionar em 1920, sob a responsabilidade da própria Madalena.

O suicídio é um ato mal visto historicamente nas sociedades cristãs e Ceará-Mirim é,

ainda hoje, um lugar onde o catolicismo se faz presente de forma intensa, como se percebe no

forte  apelo  popular  em  celebrações  religiosas,  que  paralisa  inclusive  serviços  públicos

básicos, como as escolas, em períodos de festa de padroeiro. Em fins do século XIX essa

presença é ainda mais sensível. Talvez, por esta razão, sejam escassas as informações sobre o

ato que pôs fim a vida do senhor do Oiteiro. Não se sabe da repercussão do caso ou sobre

motivações.

Em grande medida, o livro de Madalena busca resgatar a memória do pai enquanto um

homem de bem, de família, trabalhador, amoroso e muito religioso. Se sua morte não é citada,

o tom melancólico e de admiração quando esta fala em seu pai nos permite inferir  que a

mesma buscava, em alguma medida, reabilitar a imagem de seu pai perante aquela sociedade.

É provável que este tenha sido um fator para a demora da publicação do livro. 

2.3.2 Uma história narrada entre o Oiteiro e o Solar Antunes

Podemos  considerar  que  determinados  espaços  possuem um lugar  privilegiado  na

narrativa do Oiteiro: são estes o Solar Antunes e o Engenho Oiteiro. Ambos os espaços foram

construídos  com o esforço de José Antunes.  O solar  era  a  moradia da família  na cidade,

destinado  as  ações  públicas.  O  engenho  era  o  espaço  do  trabalho  e  da  família,  onde

resguardavam-se em um ambiente privado.

De acordo com os memorialistas locais, o solar era a casa mais conhecida da cidade:

era lá que ocorriam festas, encontros políticos, apresentações diversas. De tão imponente, era

constantemente confundido pelos recém-chegados à cidade como a Igreja, o que levou seu

dono, segundo a tradição popular, a conseguir recursos para a construção das torres da Matriz,

para  que  não  mais  encontrasse  pessoas  rezando  em seus  portões.  A  Opulência  do  Solar
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contrastava com a simplicidade do Oiteiro, engenho de proporções modestas que se manteve

em funcionamento até o fim da primeira metade do século XX.

O  solar  é  anterior  ao  engenho.  Foi  construído  em  1888  e  manteve-se  sob  a

administração de José Antunes até 1910, quando este veio a óbito. Segundo Nilo Pereira

Suas linhas sóbrias e corretas denotavam o bom gosto de quem o concebeu.
E o lugar onde foi elevado por si só já era uma impressão do domínio urbano
e rural. Por ali passaram os intelectuais da cidade e os de Natal, os homens-
bons da terra, os rapazes e as moças do tempo, os bacharéis e médicos que
tanto realce  tinham nessa velha sociedade de estruturas  ainda patriarcais.
(PEREIRA, 2015, p. 201).

Rodrigues, estudioso da história de Ceará-Mirim, corrobora com a afirmativa de Nilo

ao expor que “o prédio é de grande importância histórica para o município por ter sido um

cenário de reuniões entre políticos, intelectuais e comerciantes, na época de maior pujança

econômica  e  política  do  município.”  (2005,  p.  51).  Contudo,  nem sempre  o  solar  foi  de

prosperidade e alegria. Durante os períodos de crise do açúcar, seu dono o mantinha fechado

em uma tentativa de conter gastos e após a morte do seu fundador naquele espaço, o mesmo

foi lançado ao silêncio e portas fechadas.

Em 1920, Madalena e sua família voltaram a morar no solar e nos dez anos seguintes

aquele espaço voltou a ser ponto de encontro entre a intelectualidade potiguar.  Os saraus

literários e bailes festivos voltaram a ocorrer com frequência. No entanto, a partir de 1930, o

quadro sofre um novo revés. A revolução ocorrida naquele ano atingiu diretamente a muitos

produtores de açúcar da região, não apenas na questão econômica, mas também pela questão

política, uma vez que estes representavam o quadro político municipal. 

Olympio Varela deixou suas propriedades aos cuidados de seus filhos e seguiu para

Natal,  junto a Madalena,  para o terraço na avenida Hermes da Fonseca.  Os encontros da

intelectualidade promovidos por Madalena mudaram de local e o Solar Antunes voltou ao

silêncio e, estruturalmente, passa a sofrer uma forte deterioração.

Na década de 1970 o solar passa por uma restauração, devolvendo-lhe o brilho de

outrora  e  seu  último  dono,  Rui  Pereira,  neto  de  Madalena,  doou  o  prédio  à  prefeitura

municipal  e  este,  após  algum tempo,  passa  a  ser  a  nova sede  do  município,  função que

permanece até hoje. A seguir, apresentamos uma imagem atualizada do solar. Ainda hoje é
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um prédio de destaque no município em relação à arquitetura, pois é um dos únicos em bom

estado de conservação.

Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim – Solar dos Antunes Fonte: Acervo Gibson Machado, 2012

O Engenho Oiteiro não teve o mesmo destino do solar. Este foi fundado oficialmente

em  1889,  mas  sua  existência  é  um  pouco  anterior.  O  Engenho  Oiteiro  foi  fruto  da

desmembração de um outro engenho, o “Cumbe-Novo”, que já pertencia a José Antunes. Por

isso mesmo, nas memórias de Madalena, quando ela fala das lembranças do Engenho Oiteiro

na primeira infância, na verdade ela refere-se ao lugar que deu origem a este engenho.

Este engenho nunca foi um dos maiores de Ceará-Mirim, mas era grande o suficiente

para  garantir  à  família  Antunes  uma  posição  de  destaque  naquela  sociedade.  Também

permitiu a José Antunes pagar a educação dos seus quatro filhos (Madalena, Juvenal, Etelvina

e Ezequiel) no Recife. A união de Madalena com um dos herdeiros do Engenho Guaporé, este

sim um dos mais importantes da cidade, garantiu ao Oiteiro uma sobrevida, até a absorção das

terras do mesmo pela usina Mucuripe.

Como podemos observar nas imagens, a casa grande do referido engenho era muito

simples e pouco foi modificada entre as décadas de 1920 a 1940. Também era limitada a sua

capacidade de produção.
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Casa Grande do Engenho Oiteiro, em 1923  Fonte: Acervo Gibson Machado

Engenho Oiteiro, 1946   Fonte: Acervo Professor Frutuoso

O fortalecimento  das  usinas  na  década  de 1940 incidiu  na absorção das  terras  do

Oiteiro,  como  já  explicado  anteriormente,  pela  Usina  Mucuripe.  Diferentemente  do  que

aconteceu com muitos pequenos engenhos da região, a casa grande e a área do engenho não

foram demolidas. A área de plantação foi utilizada e as demais relegadas ao abandono. Hoje

apenas as ruínas e o oitizeiro rememoram o lar rural dos Antunes. Nas imagens abaixo, temos

a atual situação do engenho oiteiro: ruínas.
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Ruínas do Engenho Oiteiro, 2014      Fonte: Acervo Gibson Machado

O Engenho Oiteiro e o Solar dos Antunes são representativos porque a história desses

espaços não trata apenas da família  Antunes ou das memórias de Madalena e sim de um

complexo processo de transformação de uma sociedade, marcada a partir do século XIX e ao

longo do século XX pelo ritmo da produção açucareira. As mudanças aconteciam na produção

açucareira se refletiam na estrutura urbana da cidade e na condição de vida dos cidadãos.

2.3.3. Em família

Logo na apresentação de seu livro, Madalena deixa claro: “Este livro não tem prefácio.

Solto-o  ao  vento  como  um  lenço  ‘côncavo  de  beijos’,  para  a  minha  tríplice  geração,

representada na minha última filha Joana D’Arc Pereira Couto, última neta, Maria Alice de

Oliveira Pereira e primeira bisneta, Marildinha Varela Raulino” (ANTUNES, 2003, p.13). De

fato, não havia um prefácio convencional, mas existe essa espécie de guia de leitura destinada

a filha, neta e bisneta.

Oiteiro não é só um livro de memórias. É também parte da herança de Madalena a

suas descendentes. Oferecer suas memórias as filhas, netas e bisnetas é simbólico e marca a

forte  relação  de  Madalena  com  sua  família.  De  alguma  forma,  seu  livro  oferece  a

possibilidade  de  seus  descendentes  mais  novos  entrarem  com  contato  com  os  seus
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antepassados, apresentados de forma gentil e comovente ao longo da obra. Assim se apresenta

o primeiro vislumbre das relações familiares no Oiteiro.

O primeiro ente querido apresentado no livro é a figura de seu pai. José Antunes. A

primeira vez que ela narrou seu pai foi no dia do seu aniversário de sete anos de Madalena,

vinte  e  cinco  de  maio  de  1887.  Nossa  personagem descreve  o  engenho  oiteiro  em seus

mínimos detalhes. Das janelas às flores. Do altar improvisado e da capela rústica nas orações

do mês mariano. Da árvore do oitizeiro, um lembrete de sua infância, da qual afirma

No pátio de areia fofa,  ao lado esquerdo de nossa velha casa de campo,
crescia, um oitizeiro, que dava sombra às crianças e abrigava os xexéus de
peito  amarelo  e  “encontros”  vermelhos.
Nas belas manhãs de sol, reuniam-se aos outros pássaros numa orquestração
de  notas  maravilhosas.  As  grossas  raízes  saídas  do  tronco  do  Oitizeiro
rasgavam  a  terra  contornando  as  areias;  cinzentas  e  lustrosas,  pareciam
velhos polvos lodosos sobre algas marinhas, espreguiçando-se ao sol.
Pelas  noites  enluaradas,  os  ramos  da  frondosa  árvore  refletiam  sombras
fantásticas  nos  muros  da  Casa  Grande,  envolvendo-a  em  misteriosa
penumbra. Aquelas retorcidas vergônteas seculares lembravam envelhecidas
formas humanas. Uma delas,  qual  braço estendido para frente, formava à
extremidade uma garra que as escravas apontavam às crianças, asseverando
ser a mão de um frade à espreita dos gurís mal criados, para estrangulá-los
sem  piedade.
Foi sob a sombra daquela frondosa árvore que recebi, na manhã de meus 7
anos, as felicitações e lembranças de minha família. Agradaram-me todos os
mimos, menos o de meu pai, que foi uma carta de ‘a-b-c’.
Comparando-os aos dos anos anteriores, exclamei, indignada: Que presente
horrível!  E,  no  auge  da  indignação,  piquei  a  carta  de  “a-b-c”  em  mil
pedacinhos, soltando-os ao ar. Erguendo para o alto os olhos marejados de
lágrimas,  vi  então  agarrados  à  mão do  “frade”,  estilhaços  de  papel,  que
certamente o vento conduzira até alí. Estremeci de medo pensando que fora
o  monge  que  os  apanhara.  Horrorizada,  esperei  pelo  castigo.
Vitoriava a superstição.
Ó  velho  oitizeiro!  Figura  do  passado!  Templo  de  minhas  primeiras
impressões! Tu que em criança me assombravas e hoje me inspiras respeito e
saudade! Quantas coisas recordas, ó árvore do pomar de minha felicidade!
Tudo que abrigaste naquele tempo em tua dadivosa cúpula, já morreu, como
já se extinguiram em mim o temor das superstições, a angústia dos mistérios
e  o  prêmio  da  reprodução.  Ambos  estamos  fanados:  “Tu  com  o
envelhecimento  da  nervura,  eu,  com  o  envelhecimento  dos  tecidos.”
(ANTUNES, 2003, p. 33-34)

Este fragmento faz parte do primeiro capítulo,  “Reminiscencias”,  Madalena faz do

velho oitizeiro uma testemunha de sua infância e também estabelece relações entre a velhice

de  ambos.  Neste  sentido,  o  Oitizeiro  se  transforma  em  uma  representação  da  vida  de

Madalena.
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A apresentação que Madalena faz do engenho Oiteiro é voltada para a rememoração

de  momentos  da  primeira  infância,.  Já  a  apresentação  do  seu  pai  é  algo  inesperado  :

inconformada com seu presente, a carta de a-b-c, Madalena tem uma reação violenta ao rasgá-

la e lançá-la aos céus. Na continuidade do capítulo madalena descreve que de longe, seu pai

tudo observava, aproximou-se da filha e deu-lhe uma pulseira de coral, afirmando “não era só

uma  carta  de  a-b-c”.  Diferentemente  do  esperado,  a  jovem  criança  não  sofre  nenhuma

punição, apenas uma branda repreensão, que a deixou extremamente triste, pois, segundo a

mesma, esse evento a apresentou ao remorso (ANTUNES, 2003, p.35).

Ainda no primeiro capítulo do livro, inicia-se uma série de elogios e declarações ao

seu pai. Para Madalena, aquele dia foi sua primeira aula, não de educação formal, mas de

aprendizado para a vida. É assim que a figura de José Antunes aparecerá por todo o Oiteiro,

sempre como uma imagem de sabedoria, trabalho e boas intenções. 

Se a figura paterna é mencionada constantemente ao longo do livro, o mesmo não

pode  ser  dito  sobra  a  mãe  de  Madalena,  Joana  Soares  de  Oliveira.  A  figura  materna  é

rememorada sempre ao lado da figura paterna, como aquela que apoia o marido e cumpre sua

função de cuidar da família. 

Uma das  poucas  referências  de  admiração  explicita  de  Madalena  para  sua  mãe  é

quando ela narra o esforço da mesma para ser alfabetizada: “Os pais não a puseram na escola

para não aprender a escrever a namorados. Inteligente, conseguiu às ocultas tomar lições com

uma vizinha que morava na mesma praia [...] onde ela nasceu, e assim, vencendo dificuldades

aprendeu a assinar o nome e ler qualquer livro” (ANTUNES, 2003, p. 41). Madalena destaca

ainda o orgulho que Joana sentia dos filhos e como ela se emocionava com suas conquistas.

Madalena era a filha primogênita. No decorrer do livro são inúmeras as referências a

seus irmãos. A autora tem todo o cuidado de apresentá-los de modo que seja perceptível as

diferenças que os tornavam únicos. O seu irmão mais próximo é Juvenal Antunes. Este, poeta

conhecido na vida adulta, é apresentado no Oiteiro pelos olhos de encantamento de sua irmã

mais velha. Juvenal é a figura cativante, aquele que domina todos os grupos, o que quando foi

a escola no Recife conquistou a todos, apesar de não ser o melhor dos alunos. Já Ezequiel

Antunes, poucas vezes citado no livro, tem como marca ser o oposto à Juvenal: era tímido,

estudioso  e  sério.  É  a  inteligência  de  Ezequiel,  que  na  vida  adulta  tornou-se  médico  do

Exército, o elemento que o caracteriza na obra de sua irmã.
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A única  irmã de Madalena  era  Etelvina  Antunes  e  esta  também é apresentada  no

Oiteiro como um ser de rara sensibilidade e inteligência. O último capítulo do livro, chamado

“Fim da jornada” é uma homenagem à família e principalmente à Etelvina. A autora retrata

que apesar da diferença de idade entre ambas as afinidades eram niveladas. Madalena credita a

Etelvina sua inspiração em escrever, uma vez que sua irmã se tornou uma conhecida poetiza na região

Seria ela a Vitória Régia, eu, a flor do vale sem perfume.
A seu exemplo, comecei a escrever nos jornais femininos da terra.
Ceará-Mirim  se  esmerava  no  cultivo  das  boas  letras.  Além  das  folhas
impressas  nas  quais  brilhava  a  pena  de  Sinézio  Ferreira,  havia  dois
manuscritos: o ‘Sonho’, da exímia poetisa conterrânea Adelle de Oliveira e a
“Esperança”,  dirigido  pela  inteligência  de  Isaura  Carrilho  e  Dolores
Cavalcanti.
Nas páginas deste último saiu o meu primeiro artigo, tão fanadinho de ideias,
que nem foi percebido…
Minha irmã se tornara conhecida e apreciada, escrevendo em prosa e verso.
(ANTUNES, 2003, p. 330)

Em muitos momentos Madalena se compara aos seus irmãos como no trecho acima,

apresentando-se  como  inferior  em inteligência  a  estes.  Não  parece  ser  um caso  de  falsa

modéstia. A sinhá-moça de fato admirava os feitos intelectuais dos irmãos mas duvidava de

suas próprias aptidões no campo da intelectualidade, ainda que tenha passado a maior parte de

sua vida adulta ladeada por este meio.

O último capítulo do Oiteiro é todo uma homenagem a família. Ela inicia o capítulo

com uma consideração sobre a educação por meio do exemplo e de figuras de referência e

como isso traz felicidades ao lar. Apresenta uma citação de Coelho Neto, que trata da família

enquanto núcleo de formação dos valores e do caráter, bem como das relações estabelecidas

entre os entes (ANTUNES, 2003, p.327).

Em  família,  essa  é  imagem  desenhada  por  Madalena  ao  longo  do  Oiteiro.  É

perceptível o esforço de mostrar a união familiar, em torno da figura paterna. A representação

do pai é a de força, honestidade, bondade e empenho, ladeado por uma família amorosa que

reconhecia seus esforços.

Madalena Antunes configura sua narrativa de forma a deixar perceber que sua família

é uma de suas principais fontes de inspiração, notadamente a figura paterna. Para a autora,

destacar os aspectos positivos da sua família é uma forma de reafirmar aquilo que ele defende

na conclução de seu livro: é por meio do exemplo familiar e das relações estabelecidas entre
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seus  membros  que  os  seres  humanos  crescem  individualmente.  Percebemos  ainda  que  a

estrutura representada por Madalena reflete os aspectos da sociedade patriarcal existente na

Ceará-Mirim  no  final  do  século  XIX,  em  que  o  patriarca  é  o  responsável  não  só  pelos

proventos mas também pela educação moral, formal e religiosa de sua prole. As mulheres da

família Antunes, mesmo que apresentadas como figuras inteligentes e cheias de qualidades,

são bem menos citadas do que a figura do pai.

2.3.4 A sinhá Lica

Uma relação presente em Oiteiro e um dos seus aspectos mais discutido desta obra é a 

questão da escravidão desde a relação de Madalena com as escravas Tonha e Patica até suas 

impressões sobre a Lei Áurea.

Nos manuscritos apresentados por Madalena ao historiador Luís da Câmara Cascudo 

em 1947, o mesmo já fazia referência a essas figuras:

Ninguém deixará de amar a negra Patica, Patiquinha, mãe-preta contadora de
histórias  encantadas,  Sheerazade  de  ébano,  a  namorada  do  carreiro,  que
tange as juntas lentas fazendo gemer o eixo do carro sonoro. Nem Tonha,
uma espécie de boneca Emília, uma boneca de carne, de olhos de jabuticaba,
cheia de imaginação e credulidade.  (CASCUDO, 1947).

De fato, a relação que se apresenta em Oiteiro entre Madalena e as duas escravas é de

cumplicidade.  Uma,  por  ser  sua  ama de leite  e  a  outra  por  ser  sua  primeira  amizade  na

infância. O capítulo cinco de Oiteiro é todo dedicado as duas. Sobre Patica, especificamente

Como conheci a Patica? No alvorecer da minha primeira infância, guiando-
me os incertos passos com entranhada dedicação. Penteava-me os cabelos,
vestia-me com esmero, zelava pelo meu asseio corporal, cuidava da higiene
alimentar  e  foram  sem  contar  as  noites  passadas  em  claro,  quando  eu,
doente,  embalando-me o punho da rede,  sonolenta,  cantarolava,  maviosa:
„Dorme,  filhinha  Que  eu  tenho  que  fazer  Vou  engomar,  vou  costurar
Camisinha pra você Ah!... Ah!... Ah!... É... É... É...‟ (ANTUNES, 2003, p.
75) 

Madalena descreve como Patica tornou-se tão próxima a sua pessoa

Patica foi batizada por Francisca. Minha mãe chamava-a de Chica, cabendo-
me,  no  balbucio  das  primeiras  palavras,  crismá-la  de  Patica.  Era  alta  e
corpulenta,  pele de ébano, descendente de africanos. Os cabelos negros e
pixains, presos ao casco da cabeça, semelhavam um maço de linha de crochê
desmanchando. A fronte estreita sumia-se dentro de rosquinhas miudinhas a
brilharem  após  o  banho,  quando  pingos  d’água  ficavam  presos  àquela
semelhantes a arame. [...] De gênio bom e serviçal, conquistou cedo a estima
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e  complacência  dos  senhores.  Vindo  ao  mundo  a  primeira  filha  destes,
destinaram-na para minha mãe-preta. (ANTUNES, 2003, p. 76 - 77) 

A narrativa de Madalena no trecho acima deixa perceber que apesar de uma relação de

carinho existir entre as duas, o lugar de fala era bem marcado. Por mais próximas que fossem,

Madalena era a Sinhá Lica e Patica sua serviçal. 

Algo que atrai a atenção de Madalena sobre a figura de Patica era sua capacidade de

contar histórias de outrora: “Nas noites calmas do Oiteiro, a Patica sentava-se no chão do

alpendre da nossa casa de campo, punha no colo o menor dos meus irmãozinhos, os maiores

em roda,  e  passava  a  contar  histórias  de  Trancoso,  invariavelmente  começadas:  ‘Foi  um

dia...’” (ANTUNES, 2003, p. 78). As narrativas de Patica resgatavam sua ancestralidade e

despertaram o interesse de Madalena de tal  forma que o capítulo  sete  é todo dedicado a

transcrição das lendas de sua mãe-negra. Este personagem aparecerá ainda em outros trechos

do Oiteiro.

Ainda que as  diferenças  sociais  marcassem essa relação,  a  forma como Madalena

descreve os últimos momentos de Patica é comovente

Em  1919  perdi  a  minha  inesquecível  Patica.  Não  lhe  faltaram,  na  hora
extrema, os cuidados e carinhos de que era merecedora num justo tributo do
arraigado  amor  da  minha  parte.
Pus-lhe nos últimos momentos a vela na mão. Também ela iluminara-me a
infância e, ao perdê-la na idade madura, sentia-me órfã pela segunda vez,
visto  que  perdera  meus  pais.
Sepultei-a condignamente ao lado daquele que fora tudo na vida para mim.
A minha proteção abrangeu o esposo que deixara, alquebrado e doente, o
querido  "carreiro",  seu  único  amor.
Ambos só deixaram o Oiteiro por morte. (ANTUNES, 2003, p. 181).

Também  Tonha  era  figura  próxima  a  Madalena,  parceira  de  brincadeiras  e  que

também ouvia e contava histórias

Tomava parte em nossos serões a negrinha Tonha,  esparramada no chão,
coçando os pés e não perdendo uma só história de Patica. Nos lances às
vezes aterradores, de passagens de jiboias engolindo incautas crianças, [...]
cutucava-me  a  Tonha:  -  Sinhá  Lica,  estou  toda  arrepiada!  Mas  os  seus
grandes  olhos de jabuticaba cresciam mais  e  arredondavam-se,  oscilando
como pêndulo de relógio, de um lado a outro, quando nas novelas aparecia
um “lobisomem” e Patica,  encarando-a sisuda,  dizia:  “Era o homem que
comia barro... (ANTUNES, 2003, p. 81) 



64

Nos  dizeres  de  Madalena,  Tonha  era  espevitada,  sincera  e  atrevida.  A  amizade

persistiu enquanto a menininha esteve no Engenho. Quando foram divulgados os primeiros

rumores sobre a libertação dos escravos era Tonha que dava as informações a Madalena, que

não entendia ao certo a complexidade daquele quadro. Tonha dizia: “Sinhá Lica, os negos está

dizendo na cozinha que vai tudo se libertá. Cada quá vai pra onde quisé... A Emília dixe que

vai  pro  Pará...  Minha  avó  Tetê  já  dançou  na  cozinha,  dizendo  que  vai  pro  sertão  e  me

carrega!” (ANTUNES, 2003, p. 95). Madalena narra as vésperas do 13 de maio de 1888,

dizendo

Os  negros  mostravam-se  nas  senzalas  vizinhas  com  semblantes
alegres, refletindo o que confusamente ouviam pelos cafés, no mercado da
cidade,  nas  “vendas”  e  espreitavam,  à  surdina,  o  interior  das  casas  dos
senhores. [...] Tonha chegava, esbaforida, da feira dos sábados, e desabafava:
- Sinhá Lica, é verdade, mesmo... Eu ouvi se dizê no mercado, que um tá de
Joaquim Quimbuco é o mais danado de todo a favô dos nego.  A criolinha
agitava-se de um lado a outro, demonstrando, sem o saber, o frêmito da raça.
Mas, ao mesmo tempo estava tristonha, porque ia me deixar... Anseios de
libertação?

Liberdade! Nunca fora cativa, apenas era filha e neta de escrava; a
mãe morrera no poder de outro senhor e a avó conseguira ficar com ela
complacência  dos  senhores.
Mas, Tonha era livre! Bem liberta de preconceitos, de tudo! Sim, bem ao
contrário  de  mim,  a  eterna  escrava  das  injunções  sociais,  do  meio,  das
épocas, obrigada ainda aos mistérios de minha consciência... Como teria de
invejar,  mais  tarde,  a  independência  de  Tonha!
Quando brincávamos  de "dona de  casa",  ela  escolhia  sempre  o papel  de
senhora, e eu ficava sendo a escrava... Então obedecia-lhe cegamente. Se não
arrumava direito a sala das bonecas, ela tomava ares de nobreza, advertindo-
me. "Eu não sei aonde estou que não te dou-te uns cocorotes..." E eu os
receberia, se ela nos tivesse dado, passiva e conformadamente, porquanto
achava tão suave o jugo da minha "Senhora Tonha"! 

O 13 de Maio aproximava-se  veloz.  Os  escravos  tinham no olhar
brilho  estranho  e  nas  fisionomias  tonalidades  benditas,  olhos  abertos  à
esperança... A liberdade é como o sol, espalhando reflexos mesmo antes de
aparecer no horizonte.  (ANTUNES, 2003, p. 96-97) .

Madalena foi uma das poucas a descrever a libertação dos escravos em Ceará-Mirim.

A autora se mostra empática ao desejo de liberdade dos escravos, principalmente porque ela

tinha consciência das agruras que sofriam, mesmo não sendo esta uma realidade dos poucos

escravos que existiam pelo Oiteiro. Apesar disto, a autora também não deixa de fazer uma

reflexão  sobre  como a  libertação  seria  sentida  pelos  produtores  da  região,  que  além das

dificuldades existentes não teriam mais o trabalho escravo como mão de obra, o que lhes

traria, consequentemente, prejuízos de ordem financeira.
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2.3.5 A estudante

A  relação  de  Madalena  com  a  vida  escolar  não  foi,  de  início,  harmônica.  A

rememoração sobre sua conflituosa relação com os estudos se faz presente no capítulo dois do

Oiteiro, persistindo nos demais capítulos, quando das narrativas sobre o período de internato.

Essa história conflituosa se inicia com a seguinte informação: “Por muito tempo ainda, fui a

maior  preocupação  de  meus  pais,  por  não  ter  amor  ao  estudo.  Em casa  diziam  que,  se

quisessem esconder uma coisa de mim, guardassem nos meus livros...” (ANTUNES, 2003, p.

37).

Madalena relata que todos os dias o seu pai acompanhava as atividades escolares dos

filhos e, caso o trabalho não lhe permitisse estar presente, o mesmo pedia para que os filhos,

no período noturno, repetissem a ele tudo o que tinham aprendido no dia. Era um ritual. A

maior preocupação de José Antunes, de acordo com sua primogênita, era garantir a todos os

filhos e filhas a maior educação possível. Nas sessões de oitiva, Madalena afirma que o pior

desempenho era sempre o seu. Da escola de seus irmãos, apesar de ser a mais velha, era a que

apresentava  mais  dificuldades  na  aprendizagem.  Seu  interesse  pela  literatura,  naquele

momento, dependia da beleza das gravuras e história contidas nos livros (ANTUNES, 2003,

p. 37).

Se,  perante  a  figura  dos  seus  irmãos,  o  desempenho  escolar  da  sinhá-moça  era

limitado, perto das escravas que a rodeavam pedindo que contasse as histórias lidas, Madalena

sentia-se mais confiante: “tomava ares de literata e exibia os meus conhecimentos perante o

único  auditório  que  achava  que  eu  sabia… Mas  eu  não  sabia… gaguejava,  soletrava  as

palavras e não sabendo pronunciá-las pulava trechos inteiros” (ANTUNES, 2003, p. 37-38).

 A alfabetização de Madalena ocorreu aos nove anos de idade, mas outra dificuldade

se apresentou: as aulas de “argumento”, ou seja, de conhecimentos matemáticos, que também

não eram do interesse da jovem Antunes.  Seus irmãos mais  novos tentavam ajudá-la  nos

exercícios, sem lograrem êxito. 

A  exigência  de  seu  pai  não  diminuía.  Madalena  narra  que  no  dia  da  festa  pelo

levantamento das torres da Matriz, com direito a sinos vindos da Inglaterra e toda a pompa

pelos  senhores  de  engenho da região,  incluindo José  Antunes,  que  foi  um dos principais

doadores, o filho mais destacado nos estudos, Ezequiel, pediu para que folgasse naquele dia,

tendo obtido do seu pai a seguinte resposta: “Não, meu filho, hoje, mais do que nunca, desejo
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ver-te e aos teus irmãos, ao pé de mim, com o livro na mão. Essa atitude dirá algo do que

pensarão amanhã sobre a hora presente, de tanta emoção para mim.” (ANTUNES, 2003, p.

39).

Os  anos  passaram e  os  filhos  do  coronel  Antunes  continuavam  a  ter  uma  rígida

educação em ambiente familiar com os melhores professores da cidade. Madalena tinha então

onze anos de idade, no ano de 1892, e continuava com um desempenho abaixo do esperado.

Ouvia sua mãe reclamar a seu pai, ao fim de um dia: “ela não pegou no livro, brincou o dia

inteiro” (ANTUNES, 2003, p. 37).

Neste momento Madalena se afasta da narrativa e reflete sobre a situação escolar da

sua mãe. Dona Joana não foi autorizada pelos seus pais a ter aulas ou frequentar escolas, para

que se evitasse troca de cartas com namorados. Aprendeu a ler burlando o sistema rígido dos

pais, tomando aulas escondida com uma vizinha. Anos mais tarde, com o sucesso do “Elogio

da Preguiça” de seu filho Juvenal Antunes, Madalena via sua mãe recitando os versos pela

casa. Também a via sempre lendo os clássicos nacionais, como A Escrava Isaura e outros,

mas  seu  predileto  era  O  Ciúme,  do  escritor  romântico  potiguar,  Segundo  Wanderley.

Madalena reflete que não podia entender sua aversão as letras, com a presença de uma mãe

leitora e um pai ávido pelo saber. 

Madalena retorna a sua narrativa, revelando um embuste criado para mostrar a seu pai

que  seu  desempenho  havia  melhorado.  Ela  passou a  usar  translados  de  caligrafia  de  um

professor da cidade, o “seu” Duarte, que as fornecia gentilmente, sem saber dos interesses da

sinhazinha. Pouco tempo depois, Madalena foi descoberta pelo pai, que havia marcado suas

folhas ao desconfiar de sua estratégia.

Ainda  que  possivelmente  este  ato  não  tenha  sido  o  elemento  crucial  para  que

Madalena fosse internada em um colégio,  foi  desta forma que ela o percebeu: como uma

punição.  A  notícia  que  iria  para  um  internato  foi  para  Madalena  o  pior  dos  castigos:

“Censurada, acerbadamente, fui condenada a entrar para um colégio. Espavorida com a ideia,

gritava,  intimamente:  -  Meu Deus!  Que fiz  para merecer  tamanho castigo?” (ANTUNES,

2003, p. 42).

O processo  foi  rápido.  Tomada  a  decisão  de  internar  a  primogênita  dos  Antunes,

começaram  a  chegar  estatutos  de  estabelecimentos  de  ensino  de  diversos  lugares,
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principalmente  Rio  de  Janeiro,  Bahia  e  Recife.  O  enxoval  de  Madalena  foi  preparado

rapidamente, assim como também não tardou a escolha do colégio, o São José, no Recife,

como uma forma de homenagear duas cultas senhoras do Ceará-Mirim que haviam passado

pela Instituição, donas Yayá e Carlotinha, “exemplos de bondade e cultura. Falavam francês.

Sabiam mais que o professor da cidade. Uma tocava piano admiravelmente e a outra bordava

a ouro. Tudo aprenderam no Colégio São José. Eu seria uma dona Yayá! Eu Seria uma dona

Carlotinha!” (ANTUNES, 2003, p. 43).

Percebemos aqui a importância da questão dos modelos naquela sociedade. Yayá e

Carlotinha eram como as filhas das elites deveriam se assemelhar. Eram os padrões que se

desejariam as filhas das elites: falar, francês, tocar piano, bordar a ouro.

As  lamentações  de  Madalena  não  surtiram  efeito  e  a  revolta  deu  lugar  ao

conformismo. Logo sua viagem estava pronta. Partiram numa noite de maio de 1892 rumo ao

Recife Madalena, seus pais e sua irmã mais nova. No navio que os levara, o Una, Madalena

conheceu a avó da poetisa potiguar Auta de Souza, dona Silvina, de quem a jovem sinhá faz

uma breve descrição, principalmente sobre sua bravura ao assumir a criação dos netos após a

morte de sua filha.

Chegando a Recife, Madalena deslumbra-se com a cidade e com as pessoas que entra

em contato, desde a jovem filha pianista da pensão em que se hospedaram até a visita de

parceiros de negócios de seu pai. A elegância das pessoas foi algo que cativou Madalena.

Uma destas  visitas,  a  senhora Helena Carneiro causou um verdadeiro deslumbramento  na

jovem. Ao saber que a mesma também havia frequentado a escola em que ela se estabeleceria,

Madalena  vislumbra  novas  possibilidades,  nas  palavras  da  própria,  dona  Yayá  tinha

conseguido  uma  forte  concorrente  (ANTUNES,  2003,  p.  66).  Percebemos  que  neste

momento,  Madalena  se  abre  para  novos  exemplos  além  das  conhecidas  senhoras  ceará-

mirinenses.

Estar interna em um colégio católico confere a Madalena um pouco de conforto com o

lugar. Os fortes vínculos católicos da jovem Antunes se tornam ainda mais estreitos naquele

espaço. A primeira recordação de Madalena sobre o Colégio São José refere-se ao momento

de sua Primeira Comunhão, realizada em outubro naquele mesmo ano.
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Outra lembrança são as dos eventos realizados na escola. Poucos, segundo Madalena,

resumindo-se às comemorações do dia de São José, em 19 de março, que coincidia com o

aniversário  da  superiora.  Nossa  autora  diz  que  feriados  e  domingos  passavam  de  forma

tediosa.  Aliás, boa parte da narrativa de Madalena no período do internato era justamente

sobre  o  tédio  nas  paredes  dos  quartos,  nas  irmãs  dorotéias,  no  refeitório.  Pequenos

acontecimentos ganhavam grandes proporções mediante a inércia dos dias.

Passado algum tempo, Etelvina, a irmã mais jovem de Madalena também chega ao

Colégio São José e apesar da considerável diferença de idade, partilham de momentos ternos

naquela instituição.

Boa parte do Oiteiro é destinada a escrever tipos que Madalena conheceu no tempo de

internato. Tequinha, a criatura cativante que sempre a consolara quando as outras meninas de

sua  turma  a  caçoavam,  chamando-a  “papa-jerimum”  e  que  a  apresentou  a  personagens

históricos  do  seu  estado,  que  a  própria  não  conhecia,  como  Felipe  Camarão  e  Frei

Miguelinho.  A Cearense,  a  menina  mais  adiantada  da escola,  apelidada  por  Madalena  de

“poliglota”, por falar fluentemente o francês, inglês e italiano. A irmã Camargo, inimiga de

Madalena. A mineira Elvira, que perdoou-a pelo furto de ameixas, fruto que Madalena nunca

havia provado e ao ver as frutas dentre os pertences trazidos pela família da moça, não resistiu

em subtrair algumas para si,  até que foi descoberta por uma colega,  que imadiatamente a

denunciou a dona das  frutas,  que gentilmente  disse que ela  tinha  oferecido as  ameixas  a

Madalena, livrando-a de um constrangimento.

Figura importante das memórias escolares de Madalena foi a Madre Portugal. Era a

pessoa que, para Madalena, inspirava mais respeito no Colégio São José. Essa irmã dedicou à

Madalena  muito  carinho,  confortando-a  nos  momentos  difíceis.  Sua  ausência  foi  muito

sentida pela jovem, quando a irmã resolvera voltar para a Itália. 

A relação de Madalena com a escola mudou sensivelmente após férias tiradas ao final

de 1895. Há três anos estava interna e era a primeira vez que seu pai mandara buscar os quatro

irmãos que a essa altura encontravam-se estudando no Recife para as festas de fim de ano e

férias na terra Natal.

As dificuldades  financeiras  experimentadas  pelos  seus pais  para manterem-lhes no

colégio  incentivaram Madalena  a  se  dedicar  mais  em seus  estudos.  Outro  fator  fonte  de
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estímulo  foi  alguns  constrangimentos  passados  no  período  de  férias,  o  primeiro,  quando

convidada  em seu próprio  baile  de  recepção a  tocar  piano  e  não foi  capaz  de  tocar  três

músicas, sendo superada pela filha do marceneiro, que tinha um papel, na visão de Madalena,

inferior ao seu. O outro caso foi durante um almoço de domingo, onde Etelvina, a irmã mais

nova  e  com  menos  tempo  de  escola  resolveu  exibir  em  suas  blusas  todas  as  inúmeras

medalhas ganhadas naquele período. Envaidecido, José Antunes pede que Madalena faça o

mesmo e a vergonha dela é muita ao ter que apresentar sua única medalha conseguida em três

anos: a medalha pelo trabalho com agulhas! (ANTUNES, 2003, p. 229).

O último ano de internato de Madalena foi o que em nível  de estudos foi o mais

compensatório.  Madalena  fez  um curso  de  línguas,  aprendendo  o  francês  e  também  aos

dezesseis já era possível a ela escolher com maior liberdade os livros que gostaria de ler,

sendo apresentada a obras mais modernas, auxiliando-a naquilo que ela chamou de abertura e

discernimento das percepções.

O principal feito de Madalena em seu último ano foi conseguir ingressar na Ordem das

Filhas de Maria. Um mérito destinado a poucas alunas e que para Madalena marca a vitória

em sua  trajetória  religiosa  e  escolar.  Em sua  despedida,  Madalena  afirma:  “Ao deixar  o

colégio no ano de 1896, despedi-me para sempre de minhas mestras e colegas, levando a alma

impregnada daquela fé que me tem feito forte diante da adversidade, que só se consegue pelos

princípios da moral cristã e católica.” (ANTUNES, 2003, p. 244).

Para Madalena,  sair  do colégio foi ingressar em uma nova vida, como descrito no

capítulo vinte e três

Minha vida fora do colégio constituiu uma nova vida. Aprazia-me notar que
meu pai estava satisfeito comigo, embora simples portadora de um modesto
curso de letras que não correspondera aos seus sacrifícios. O que importava é
que ele estava contente comigo. 
Notara-me profundamente religiosa e, ao seu ver,  eu havia conquistado a
verdadeira ciência. (ANTUNES, 2003, p. 287).

A experiência  no  colégio  garantiu  a  jovem Antunes  a  possibilidade  de  abrir  seus

horizontes para além do vale do Ceará-Mirim. É neste ambiente que, além da fé, Madalena se

espelha  nas  colegas  para  melhorar  seus  modos.  É  no  Colégio  São  José  que  ela  ganha

sofisticação e instrução bem como as experiências vividas moldam o seu caráter a partir da fé

cristã.
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2.3.6 A moça da sociedade

A estreia  de  Madalena  enquanto  moça  da  sociedade  ceará-mirinense  se  dá  quase

quatro  anos  após  sua  ida  ao  internato.  Inesperadamente,  ao  fim  do  ano  letivo  de  1895,

Madalena foi surpreendida pela chegada de um amigo de seu pai, que veio com a missão de

levar os quatro filhos do Coronel Antunes para desfrutarem das férias em seu lar. 

Na tortuosa viagem para casa, Madalena pensava em como seria a repercussão do seu

retorno após tanto tempo. Escreve-nos

O  trem  continuava  marosamente  vencendo  distâncias   e  eu  pensava  no
sucesso que iria causar em Ceará-Mirim, perante minhas amiguinhas com o
meu penteado novo. No domingo, para exibi-lo na missa, iria sem chapéu.
Um pequeno escândalo porque só se ia à igreja de chapéu. […] Exibiria sim,
o  meu penteado chic  de mocinha  recifense,  apresentando-se  de bedengó,
última moda de cabelo […] Eu trazia penteado de moça e sapatos de salto
alto […] Em casa todos iriam ver que eu não tinha mais nada de Tonha!
(ANTUNES, 2003, 184-185).

E assim Madalena desenhava seu retorno às terras ceará-mirinenses. Imaginava que a

cultura adquirida, a nova aparência e a convivência com jovens da mais alta estirpe garantir-

lhe-ia a admiração de seus conterrâneos. Suas expetativas começaram a ser quebradas desde a

chegada a estação de Natal, onde encontrou seu pai. Este passou a lhe explicar as difíceis

circunstâncias financeiras que a família enfrentava para manter os quatro filhos internos no

Recife.

Ao chegar em Ceará-Mirim a jovem e seus irmãos deparam-se com uma recepção de

boas-vindas,  no  Solar  Antunes,  onde parentes  e  amigos  se  faziam presentes.  Observar  o

quadro de um francês na sala de sua casa foi o suficiente para Madalena querer exibir a todos

seus novos conhecimentos: passou a discorrer freneticamente sobre a França, para mostrar

erudição. Após o chá, começou a sessão de música, iniciada pela filha do marceneiro, que

tocava  muito  bem.  Os  convidados  começaram  a  pedir  que  Madalena  mostrasse  suas

habilidades e esta tentou escapar de toda forma, tinha consciência que sua aptidão ao piano

era  apenas  para  músicas  de  pouca  complexidade,  pois  com a  preguiça  que  tinha  em ler

partituras fazia suas aulas de piano apenas de ouvido, acompanhando as colegas. O pai foi-lhe

implacável, disse que ela não podia fazer desfeita a seus convidados, que queriam ouvi-la.

Madalena encheu-se de coragem e se dirigiu para tocar ao piano as únicas três músicas que
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sabia.  Não  chegou  a  terminá-las.  A  decepção  dos  convidados  foi  evidente.  Madalena

lamentou-se: “No dia seguinte estava ao par de que a filha do marceneiro, sem ir ao colégio,

tocava piano melhor que a filha do Coronel...” (ANTUNES, 2003, p. 198).

A  estreia  na  sociedade  ceará-mirinense  de  Madalena  começou  bem,  mas  depois

tomou, naquele momento, ares trágicos. No entanto, aquilo não durara muito. Madalena tinha

apenas mais um ano de colégio e em seu retorno definitivo, como esperado, a mesma ocupa

seu lugar na sociedade, cumprindo, em partes, um caminho comum às moças de sociedade.

Ela retorna de Recife em 1896 e em 1900 já estava casada com Olympio Varella, ligando

desta  forma a família  Antunes a  família  Varella  Pereira,  que era herdeira  das terras  e do

prestígio do Barão de Ceará-Mirim. Mas não há referências no livro ao casamento ou ao

início  da  construção  de  sua  própria  família,  o  foco  está  em  situações  anteriores  ao

matrimônio.

2.3.7 As impressões sobre o Ceará-Mirim

Oiteiro é um livro cheio de descrições de espaços, como, por exemplo, os já citados

Engenho Oiteiro, Solar Antunes e Colégio São José. No entanto, em alguns trechos do livro

podemos observar outros lugares ceará-mirinenses brevemente descritos sobre a autora.

Um espaço recorrentemente citado é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Madalena faz uma descrição detalhada do altar-mor e em muitos outros momentos enfatiza a

construção das torres da igreja, isto porque foi o seu pai um dos maiores doadores para a

construção da mesma.

Quando Madalena retorna pela primeira vez do Recife após ingressar no internato, ao

chegar na “Rua Grande” de Ceará-Mirim, ela se decepciona, pois a rua não lhe parecia mais

tão grande quando antes e imediatamente rememora os grandes edifícios do centro de Recife,

fazendo uma comparação entre as duas cidades. Naquele momento, Madalena afirma que o

único prédio que não a decepcionou foi o Mercado do Café, construção imponente no centro

da cidade que marcava a riqueza do Vale.

Quando do retorno definitivo, Madalena escreve

Eis-me na terra amada.
Parece  incrível  que  uma pequena  cidade,  que mais  parecia  um burgo da
Idade Média, pudesse exercer tanta sedução no meu espírito!
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Encontrei-a  mais  ou  menos  a  mesma  ‘mirim’  de  sempre,  cumprindo  a
sentença da ‘santa’ que, ao meu ver trocarem-lhe o nome de Santa Águida
pelo de Ceará-Mirim prognosticou que a cidade seria sempre ‘mirim’, apesar
da fartura de seus vales e da beleza farfalhante de suas messes. Mas já se
falava na estrada de ferro…(ANTUNES, 2003, p. 251).

Do capítulo vinte um até o capítulo vinte e sete, o último, é repleto de impressões  da

autora sobre Ceará-Mirim. Madalena descreve com requinte a feira, as procissões, os sinos da

Igreja. Escreve também sobre os personagens conhecidos do lugar, das figuras que marcaram

a vida da cidade. 

Volta-se mais uma vez ao engenho e fala das figuras que ali existiram. Faz ainda uma

grande reflexão sobre o engenho sem escravos, destacando a situação miserável de grande

parte  dos trabalhadores  livres.  Para Madalena,  os antigos  escravos,  ao se tornarem livres,

vivenciaram um período de muitas privações, pois não contavam mais com a “benevolência”

dos antigos senhores e se sujeitavam a trabalhar em troca de uma remuneração que não era

suficiente  para  manter  o  necessário  à  sobevivência  digna.  Obviamente,  a  percepção  de

Madalena  é  a da filha do senhor de escravos e,  nesse caso,  ela  analisa  a  situação destes

trabalhadores a partir do seu lugar social;

Podemos perceber que o Oiteiro, carrega em suas páginas mais do que as memórias de

uma sinhá-moça: é fonte de indícios sobre um período específico da história do lugar. E são as

especificidades deste espaço que permitem o diálogo com outros lugares e histórias. Quantas

sinhás-moças existiram no interior brasileiro no século XIX/XX? Quantas deixaram registros

tão detalhados sobre a vida das mulheres nesses espaços e temporalidades?

Oiteiro capturou alguns dos momentos da vida de Madalena, silenciou outros. Mas

não é um livro apenas de si.  É sobre uma sociedade com seus espaços e personagens em

transformação,  uma  família  tradicional  em  meio  a  essas  mudanças  e  as  percepções  da

memorialista sobre espaços e pessoas.  Oiteiro é a obra que permitiu a Madalena, no fim de

sua vida, a imortalidade dela e daqueles que ela narrou.
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CAPÍTULO 3

O PORTAL VIRTUAL “MADALENA ANTUNES: MEMÓRIAS DE UMA SINHÁ
MOÇA”: UMA PROPOSTA DIDÁTICA

3.1 Uma memória dispersa em “blogs”

Ceará-Mirim é uma cidade que muito se orgulha do seu passado histórico. Muitas são

as referências físicas e simbólicas da presença dos tempos áureos do açúcar. Durante muitos

anos, notadamente na segunda metade do século XX, muitos intelectuais do lugar se voltaram

a escrever as suas memórias sobre aquele espaço, tendo sido Madalena Antunes a primeira

entre estes.

Outra forma de se ter acesso à história daquele lugar é por meio dos memorialistas

ainda  vivos.  Esses  indivíduos  são  figuras  constantes  em eventos  escolares,  particulares  e

públicos sempre que o assunto é história e cultura de Ceará-Mirim. Também a Academia

Ceará-mirinense de Letras e Artes tem desempenhado nos últimos anos um importante papel

na produção de novas obras sobre a história do lugar.

Apesar desta diversidade de informações e de suportes para pesquisa, o gênero que

mais  se  popularizou nos  últimos  anos foi  o  “Blog”,  sobretudo aqueles  que se dedicam à

história do município de Ceará-Mirim. No início dos anos 2000, com a popularização do uso

da internet, muito mais pessoas começaram a utilizar esta ferramenta para suas pesquisas. No

entanto,  aqueles  que  desejam  publicar  seu  trabalho  na  rede  mundial  de  computadores

enfrentavam mais dificuldades na produção de um site, pois critérios eram complexos e pouco

acessíveis ao público leigo.

Nesse  contexto  é  que  surgem os  chamados  “Bloggers”,  um serviço  que  passou a

oferecer ao usuário comum a possibilidade de criar um ambiente virtual para a publicação de

seus textos na Internet. Esse serviço popularizou-se rapidamente e em cidades como Ceará-

Mirim, foi evidenciado uma propulsão de “Blogs” criados para fins de jornalismo local, da

história da cidade, sobre a literatura do lugar, dentre outros elementos.

Muito da história ceará-mirinense está hoje registrada nesses blogs, que são inúmeros.

O mais  conhecido “blog” de história  da cidade  de Ceará-Mirim é o de Gibson Machado

“Ceará-Mirim – Cultura e Arte”. Machado é um memorialista, que detém sob sua guarda uma
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infinidade  de documentos  da história  daquela cidade.  Umas das principais  ferramentas  de

divulgação de seu acervo é o seu “blog”, que até dezembro do ano de 2018 contabilizou um

total de 154377 acessos desde a sua fundação. Por ser um “blog” que trata exclusivamente da

história de Ceará-Mirim esse número de acessos demonstra que existe naquela cidad uma

busca significativa por este conteúdo.

Além deste, existem muitos outros “blogs” que se dedicam à história local, também

bastante conhecidos e acessados. Juntos formam um fantástico acervo de informações e fontes

sobre a história do município. É uma memória fragmentada, mas que é hoje fundamental para

o acesso e informação à memória local.

Essa  gama  de  informações  contidas  nos  “blogs”  locais  são  a  principal  fonte  de

pesquisa do alunado ceará-mirinense. Sempre que são solicitadas aos alunos pesquisas sobre a

história local o comum é os alunos apresentarem cópias fiéis do que encontram nestes espaços

virtuais, o que passa também a ser um problema, pois nem sempre as informações contidas

estão corretas e os alunos não dispõe de um acervo de autores locais nas bibliotecas escolares

do município.

Por  isso,  o  produto  aqui  apresentado corresponde ao  “Portal  Madalena  Antunes  –

Memórias de uma sinhá-moça”, que pode ser acessado pelo endereço https://portal-madalena-

antunes-memorias-de-uma-sinha-moca.webnode.com/. Esta página foi criada com um intuito

de criar um espaço virtual destinado à figura de Madalena e a própria cidade de Ceará-Mirim,

dialogando com professores e alunos da Educação Básica daquele município. 

3.2 Elaboração do Portal

Não é uma novidade o impacto das novas tecnologias  da informação no ambiente

escolar. Nas últimas décadas o uso dessas tecnologias foram massificadas em todas as esferas

da sociedade e a escola não saiu incólume deste quadro. Muito pelo contrário. Estas novas

tecnologias  ampliaram  as  possibilidades  de  pesquisa  entre  os  alunos,  bem  como  de

aperfeiçoamento para professora. Neste sentido

[…] o termo Novas Tecnologias de Comunicação e Informação (NTCI) é
utilizado  para  designar  os  recursos  tecnológicos  que  envolvem o  uso  de
computadores  e  internet,  tendo  como  pressuposto  todas  as  implicações
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decorrentes da aplicação dessas tecnologias no contexto social. Portanto, ao
falarmos em inovação, estamos falando não só de uso de computadores e
internet e softwares no processo de ensino-aprendizagem, mas em inovações
pedagógicas  advindas  da própria  utilização desse  maquinário (ARRUDA,
2004, p.69). 

A inserção das NTCI’s nas escolas promoveu, entre professores e alunos, um encontro

com uma gama  intensa  de  informações  e  possibilidades  e  tamanha  carga  acaba  por  não

promover,  na maioria  das vezes,  o melhor  uso do que se tem à disposição.  No ambiente

escolar,  a  inovação  não  pode  nem  deve  ser  entendida  como  a  simples  existência  de

laboratórios modernos ou recursos tecnológicos nas aulas. É preciso que haja uma integração

entre o ensino e as novas tecnologias. 

O contato com tantas informações trazidas pelas NTCI’s uma preocupação relativa ao

cuidado com o uso da informação. Não basta ter acesso as informações, é imprescindível que

se criem instrumentos que permitam selecioná-las, analisá-las para o que aluno seja capaz de

fazer uma leitura própria do que lhe foi apresentado. 

Trata-se,  assim,  de  capacitar  os  alunos  a  selecionar  informações,  mas,
principalmente, a internalizar instrumentos cognitivos (saber pensar de modo
reflexivo para aceder ao conhecimento. A escola fará, assim, uma síntese
entre  a  cultura  formal  (dos  conhecimentos  sistematizados)  e  a  cultura
experimentada. Por isso, é necessário que proporcione não só o domínio de
linguagens  para  busca  da  informação,  mas  também  para  a  criação  da
informação. Ou seja, a escola precisa articular sua capacidade de receber e
interpretar informação com a de produzi-la, a partir do aluno como sujeito do
seu próprio conhecimento (LIBÂNEO, 2000, p. 26). 

Desta  forma,  o  professor  precisa  ser  o  mediador  da  relação  entre  as  NTCI’s  e  o

alunado. O acesso desenfreado as informações proporciona inúmeros equívocos por parte do

alunado, que muitas vezes levam essas informações para a sala de aula sem ter o cuidado

necessário de examinar  a origem e a veracidade das informações.  Também é comum que

trabalhos de pesquisa sejam cópias integrais de páginas da Rede Mundial de Computadores. O

professor que se adapta e passa a fazer uso das NTCI’s tem nestas uma importante ferramenta

para um melhor desempenho no trabalho possibilitando um melhor diálogo com o seu alunado

bem como oferecendo a estes uma leitura crítica das informações que recebe e quais as formas

adequadas de utilizá-las no espaço escolar. Professores a alunos adquirem novas habilidades

nesse processo.
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Como professora da disciplina “História de Ceará-Mirim” na rede municipal de ensino

daquela cidade, percebi que a grande maioria dos trabalhos de pesquisa solicitados aos alunos

eram entregues pelos discentes sem cuidado: eram apenas cópias impressas de páginas da

internet.

O “Portal  Madalena Antunes – Memórias de uma sinhá-moça” foi pensado não só

como mais um recurso de disponibilização de textos, mas também de informações de como o

aluno poderá proceder ao realizar pesquisas na internet. Os professores do município também

terão a opção de acompanhar sugestões de atividades neste portal.

A plataforma escolhida para a elaboração deste site foi a “Webnode”. Este dispositivo,

criado na Suíça no ano de 2008 tem o intuito de ser uma plataforma de produção de sites de

uma  forma  descomplicada,  utilizando  de  modelos  previamente  estabelecidos,  oferecendo

planos gratuitos ou pagos, a depender da necessidade de cada usuário. Hoje a empresa conta

com mais de vinte e dois milhões de usuários.

Nesta  plataforma,  são utilizados  layouts feitos  pelos  próprios  usuários,  que podem

autorizar o uso do seu  design na plataforma. Quando isto acontece os direitos autorais são

garantidos, pois por mais editável que seja a plataforma, ao fim de cada página eletrônica  se

faz presente o nome do idealizador do projeto gráfico.

Escolhemos  esta  plataforma  pela  praticidade  da  mesma  e  por  acreditar  que  esta

oferece  a  praticidade  necessária  para  que  professores  e  alunos  possam desenvolver  seus

ambientes  virtuais  de  acordo  com  os  seus  interesses  mais  variados,  principalmente  os

educacionais.

3.3 O Portal Madalena Antunes

A modalidade “portal da memória” tem ganhado força no ambiente virtual nos últimos

anos.  Instituições  conhecidas  no  país  inteiro,  como  a  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil

utilizam desse suporte para divulgar sua história, trajetória e documentos. O intuito maior de

um portal de memórias é construir por meio virtual um espaço de troca sobre a história de

uma  organização,  de  um  lugar,  de  um  personagem.  Esses  espaços  são  constantemente

mudados para que se divulguem novos materiais de interesse sobre o tema. 
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Uma página eletrônica na Rede Mundial de Computadores não deve ser estática e sim

dinâmica,  constantemente  modificada  para  atender  as  solicitações  dos  seus  usuários  sem,

contudo, perder em vista os objetivos para qual foi criada.

Para  construir  o  “Portal  Madalena  Antunes  –  Memórias  de  uma  sinhá-moça”,

hospedado  no  endereço  https://portal-madalena-antunes-memorias-de-uma-sinha-

moca.webnode.com/,  optamos,  como  já  referido,  ao  uso  da  plataforma  Webnode.  Após

realizar  um  cadastro  simples,  aderimos  ao  plano  gratuito,  que  dispõe  das  ferramentas

necessárias para a construção de uma página eletrônica a partir de modelos preestabelecidos.

Ao criar esta página, idealizamos elaborar um ambiente que apresentasse elementos

referentes a história da cidade de Ceará-Mirim, notadamente do período vivenciado por nossa

personagem, informações biográficas sobre Madalena Antunes, uma discussão sobre o livro

Oiteiro e sua importância; um espaço destinado a orientar alunos em pesquisas na internet e,

por  fim,  um  lugar  de  diálogo  com  professores,  onde  oferecemos  elementos  que  podem

auxiliar  no  início  do  trabalho  com  biografias  nas  aulas  de  história  no  nível  do  Ensino

Fundamental II, especificamente ao sexto ano.

A página inicial  é constituída da apresentação do portal.  Neste campo se descreve

origem e interesses desse ambiente. Explicita-se que o site é o produto final de um trabalho de

dissertação  voltado  a  profissionais  do  ensino  de  história.  Apresenta-se  uma  imagem  de

Madalena Antunes e ao lado um texto contendo objetivos do site, que é conectar estudantes e

professores de Ceará-Mirim em torno da figura de Madalena Antunes, buscando perceber em

sua vida e obra elementos pertinentes à história ceará-mirinense.

Na página inicial  temos ainda a apresentação das demais páginas,  com uma breve

descrição de quais elementos serão encontrados nos campos subsequentes e a importância de

cada um. A seguir, apresentamos uma captura da tela inicial do portal e suas características.
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Fonte: Portal da Memória Madalena Antunes, 2018.

Optamos por manter um design simples de fácil leitura e acesso. Os cinco campos de

ação encontram-se localizados no campo direito da tela. Ao centro encontramos o título do

site, a imagem de Madalena Antunes e a descrição geral da página. Abaixo encontramos o

logotipo do Mestrado Profissional em Ensino da História para que seja identificado logo no

primeiro acesso o contexto de criação do produto.

Após a página inicial, apresentaremos cada campo que compõe a página. O primeiro

se chama “Sobre Ceará-Mirim”. Esta guia do portal corresponde as informações sobre o ciclo

da cana-de-açúcar daquela cidade, desde o século XIX até a sua influência na atualidade. O

objetivo aqui foi de apresentar informações consistentes sobre esse período da história do

lugar, uma vez que é comum no acesso aos “blogs” locais um desencontro de informações.

Esse campo também é necessário pois contextualiza o recorte histórico no qual Madalena
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Antunes se insere, o que permitirá aos leitores uma maior aproximação com os elementos

apresentados.

Fonte: Portal da Memória Madalena Antunes, 2018.

A imagem acima apresenta uma parte da guia “sobre Ceará-Mirim”, com título e a

imagem da ruína de um dos primeiros engenhos da região. Abaixo desta imagem se encontra

um texto sobre a produção açucareira na cidade a partir de século XX e fazendo algumas

inferências sobre a relação da influência desta economia em vários aspectos da vida do lugar. 

O segundo campo se intitula “Madalena Antunes”. Neste, apresenta-se uma biografia

de  Madalena  Antunes,  trazendo  informações  sobre  suas  vivências,  detalhes  sobre  sua

trajetória de vida e de que forma esta personagem se construiu enquanto escritora, a partir de

um longo processo de descobertas de interesse pela literatura e pela escrita. 
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Fonte: Portal da Memória Madalena Antunes, 2018.

Apresentamos uma imagem de Madalena ao centro, seguida de um texto que traz a

figura de Madalena Antunes não só da perspectiva de uma sinhá-moça, mas de uma mulher

que constantemente se reinventa enquanto escritora, apesar de sua relutância. Neste campo os

visitantes da página terão acesso não só a informações sobre a elaboração do livro  Oiteiro

como também de outras vertentes da escrita de Madalena, bem como da sua relação com a

intelectualidade potiguar.

Nosso terceiro campo chama-se “O livro Oiteiro”. Neste nos debruçamos sobre a obra

Oiteiro, trazendo aspectos históricos e literários desta obra, bem como uma breve descrição

dos seus capítulos.
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Fonte: Portal da Memória Madalena Antunes, 2018.

Além do texto  analítico  sobre  a  obra,  trazemos  imagens  interessantes  deste  livro.

Acima, em um tamanho menor, temos a imagem da capa da versão original do livro, de 1958.

Ao  lado,  temos  a  capa  da  segunda  edição,  datada  de  2003.  Abaixo  das  capas,  temos  a

reprodução  de  um  mapa  da  revista  Superinteresssante  do  ano  de  2017  que  fez  um

levantamento,  naquele ano, da obra literária  mais representativa de cada estado brasileiro,

levando como critério a recepção dessas obras, a participação de seus autores em Academias

de Letras e a relevância histórica de cada um para sua respectiva unidade federativa. O livro

que representou o Rio Grande do Norte neste levantamento foi Oiteiro.

Estas três primeiras sessões têm um caráter de complementaridade entre elas. Trata-se

de uma contextualização entre espaço, personagem e obra, uma indissociável da outra. Com o

conteúdo  das  três  primeiras  sessões,  os  visitantes  se  tornam  aptos  a  fazem  uma  leitura

dialogada entre elas, buscando construir sua síntese sobre o assunto.

As duas últimas sessões são específicas para alunos e professores e não se constituem

enquanto temas de análises e sim de sugestões para uma maior efetividade nas pesquisas na

Internet, por parte dos alunos e uma sugestão de atividade para o início do uso do trabalho

biográfico como estratégia no ensino de história.
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O  penúltimo  campo  tem  o  título  “Para  estudantes”.  Essa  guia  foi  criada  com  o

propósito de auxiliar  os alunos na pesquisa em rede. A popularização da internet também

chegou as escolas e hoje é comum que grande parte dos alunos da Educação Básica utilizem

dessa ferramenta fomo fonte de pesquisa. O único problema é que, muitas vezes, o aluno não

tem  a  informação  necessária  para  a  elaboração  de  um  trabalho  que  atente  para  as

especificidades da internet como fonte. 

Pensando nisso,  foi  elaborado  um roteiro  de  dicas  sobre  pesquisas  na  Internet.  O

intuito é de alertar para questões como o plágio, a importância de referenciar as informações,

sobre a necessidade de não usar apenas uma página como fonte de pesquisa e também informa

algumas  ferramentas  que  otimizam  e  qualificam  a  busca  de  temas  na  Rede  Mundial  de

Computadores. 

Fonte: Portal da Memória Madalena Antunes, 2018.

Por fim, o último campo, “Para professores”, trata do uso da biografia como estratégia

no Ensino de História. A atividade sugerida é, na verdade,  um estímulo inicial  ao uso do

biográfico no ensino de história, no âmbito do Ensino Fundamental II. A atividade sugerida se
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chama “Escrita  de si,  escrita  do outro” e usa metodologia  das caixas  de memória  para a

produção autobiográfica e biográfica entre os alunos. 

Nesta guia há o passo a passo da atividade,  explicando os materiais  necessários e

como o professor deve proceder em cada etapa. A atividade em questão foi testada em cinco

turmas de sexto ano e em todas elas os resultados obtidos foram positivos e permitiram a

essas turmas conseguirem realizar atividades mais complexas envolvendo biografias em um

momento posterior, de modo que confiamos nesta estratégia como uma forte aliada no uso do

biográfico voltado ao ensino. 

Fonte: Portal da Memória Madalena Antunes, 2018.

Este produto foi idealizado após um longo processo de tentativas e erros. Inicialmente,

foi  pensado uma exposição itinerante  sobre a  vida de Madalena Antunes  a circular  pelas

escolas  da  Rede  Municipal  de  Ensino  da  cidade  de  Ceará-Mirim,  buscando  despertar  o
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interesse do alunado por este personagem, já que hoje, grande parte deste público desconhece

essa figura e a importância de sua obra.

A exposição  itinerante  tornou-se  inviável  pela  grande  extensão  desta  rede  ensino,

pelos gastos envolvidos e pela dificuldade que os professores da rede teriam em tentar replicar

esta estratégia. Outro problema é o fato de exposições, ainda mais quando não apresentam um

material interativo, não despertam o interesse necessário para que o aluno se envolva com o

tema.

Desta forma, buscando uma coesão entre atratividade, objetividade e principalmente,

facilidade  no  acesso,  optamos  por  desenvolver  uma  ferramenta  em  ambiente  virtual.

Inicialmente, pensamos em produzir um “blog”, pois esta plataforma é bastante conhecida e

acessada  naquela  cidade  como  fonte  de  pesquisa.  No  entanto,  um  dos  problemas  desta

plataforma está na localização dos conteúdos, que são lançados como se fossem folhas de um

diário,  em que as postagens mais antigas vão ficando ofuscadas na medida em que novas

postagens vão surgindo.  Numa sociedade imediatista,  dificilmente um aluno irá dispor de

tempo e interesse de olhar cada postagem a fim de conseguir ter acesso ao conteúdo de seu

interesse.

Elaborar um site foi a opção escolhida como produto. E para torná-lo viável a qualquer

educador, ou seja, para demonstrar a professores que é possível criar um ambiente virtual de

qualidade e sem custos, optamos por escolher uma plataforma de hospedagem gratuita, para

que este não fosse só uma fonte de pesquisa, mas também de inspiração na produção de outros

sites voltados à temática do ensino de história.

O  “Portal  da  Memória  Madalena  Antunes  –  memórias  de  uma  sinhá-moça”  se

apresenta como um ambiente virtual, voltado principalmente para educadores e educandos da

cidade de Ceará-Mirim,  que apresenta informações  e estratégias que podem ser adaptadas

para as mais variadas realidades escolares.
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CONCLUSÃO

De acordo com Fonseca e  Silva,  na atual  conjuntura do debate sobre o ensino de

História,  há  uma  preocupação  em  localizar  questões  problematizadoras  sobre  o  tempo

presente e passado de forma dialogada e crítica com uma multiplicidade de culturas, tempos e

sujeitos.  Para  estes  autores  cabe  ao  ensino  de  História  “um  papel  educativo,  formativo,

cultural e político, e sua relação com a construção da cidadania perpassa diferentes espaços de

produção de saberes históricos” (FONSECA; SILVA. p. 25, 2010). 

Ensino e aprendizagem, nesta perspectiva, ultrapassam os muros das escolas pois o

saber  pode  ser  produzido  nos  mais  diversos  espaços.  Da  mesma  forma  que  as  próprias

orientações curriculares são constantemente modificadas de acordo com novas situações que

emergem dos mais variados grupos e situações.

Ainda na perspectiva destes autores

No  final  da  primeira  década  do  século  XXI,  pesquisadores,  formadores,
gestores  e  professores  possuem uma  clara  compreensão  de  que  a  escola
constitui espaço complexo de disputas políticas, debates intelectuais, fontes
históricas  e  diferentes  propostas  de  saber.  A  escola  pode  constituir  um
espaço democrático, onde diversas possibilidades de ensinar e aprender estão
presentes. Nesse sentido, a concepção de História como disciplina formativa
aponta para a construção de novas práticas e possibilidades metodológicas
que potencializam, indicam outras relações educativas no ensino de História,
desde  o  processo  de  alfabetização  da  criança  nos  primeiros  anos  de
escolaridade.  O  professor  não  está  sozinho  perante  os  saberes.  Ele  se
relaciona com alunos que trazem consigo saberes, valores, ideias, atitudes.
[...]

É nas relações entre professores, alunos, saberes, materiais, fontes e suportes
que  os  currículos  são,  de  fato,  reconstruídos.  Assim,  devemos  valorizar,
permanentemente,  na  ação  curricular,  as  vozes  dos  diferentes  sujeitos,  o
diálogo, o respeito à diferença, o combate à desigualdade e o exercício da
cidadania. Professores e alunos fazem história! (FONSECA; SILVA. p. 31,
2010). 

Uma das grandes dificuldades do ensino de história hoje é torná-la atraente ao público

discente, e, mais ainda, elaborar estratégias que permitam a este público uma identificação

com o tema.
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As  análises  das  trajetórias  individuais  permitem  a  avaliação  das  ações  de

determinados  atores  em  distintas  situações  e  localizações  sociais  e  a  análise  de  seus

movimentos,  recursos,  formas  de  relacionar-se  permitem  a  reflexão  sobre  padrões  e

mecanismos mais amplos em que esses indivíduos se inserem.

Mesmo com a grande visibilidade das biografias históricas nos últimos anos,  sua

relação com o ensino ainda aparece de forma tímida, e apresenta-se, principalmente, como um

instrumento didático passível de análise dos alunos. São escassas as propostas de construir

ferramentas que permitam aos alunos analisar fontes e construir a narrativa.

Buscamos, a partir de uma trajetória individual, a de Madalena Antunes, estabelecer

relações entre ensino de história, história local, gênero e biografia, viabilizando uma estratégia

de ensino e aprendizagem em história. 

Nossa abordagem resultou na elaboração de um site, “O portal Madalena Antunes:

memórias de uma sinhá-moça”, que textos sobre Ceará-Mirim nos tempos do açúcar, com

uma biografia de Madalena Antunes, um texto de análise sobre o livro Oiteiro e uma sessão

destinada  aos  alunos,  com dicas  de  sobre como pesquisar  na  internet  e  uma sessão  para

professores, com uma sugestão de atividade sobre biografias em sala de aula.

Nosso produto foi idealizado numa tentativa de tornar prática a discussão teórica

feita  ao  longo  do  trabalho,  tornando  esses  elementos  acessíveis  e  aplicáveis  a  qualquer

público.
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	INTRODUÇÃO
	CAPÍTULO 1
	O VALE DAS MEMÓRIAS: CEARÁ-MIRIM, MADALENA ANTUNES E O OITEIRO
	1.1 A cana-de-açúcar e o Ceará-Mirim: alguns apontamentos
	Falar de Ceará-Mirim é, em grande medida, evocar sua tradição açucareira, Este é o traço mais específico do lugar, é o elemento rememorado nas comemorações municipais, o que se ensina nas escolas, o que remete a um passado dito glorioso. Este elemento de identidade foi construído ao longo do século XX, quando muitos dos intelectuais do lugar, como Nilo Pereira, Edgar Barbosa, Madalena Antunes e tantos outros dedicaram parte de sua criação, e no caso de Madalena sua única obra, a exaltar o vale açucareiro, as histórias e personagens do lugar, a aristocracia de outrora.
	Esse vale tardio do açúcar, uma vez que este tipo de cultura produzida em seu solo ocorreu de forma posterior ao de outras localidades da pronvíncia, nem sempre foi tão verde. A produção açucareira do Ceará-Mirim foi marcada por condições ambientais específicas, bem como por uma inconsistente política de investimento do poder público. O período do apogeu durou pouco, as dificuldades dos senhores de engenho foram muitas. Mas, de fato, a produção do açúcar redefiniu o papel daquele lugar na Província do Rio Grande do Norte. Se antes Ceará-Mirim era apenas um povoado anexado à vila de Estremoz, o açúcar deu-lhe uma importância econômica e garantiu-lhe uma nova paisagem, repleta de torres de engenho e casas grandes no vale e de mansões e solares na cidade.
	Como teve início o cultivo da cana em terras ceará-mirinenses? Por qual motivo este processo foi iniciado quase dois séculos depois de regiões como Pernambuco e Paraíba?
	O cultivo cana-de-açúcar foi, em grande medida, elemento fundamental para consolidação da colonização portuguesa no nordeste colonial. No Rio Grande do Norte, este processo teve início nos engenhos de Ferreiro Torto, em Macaíba, Cunhaú, em Canguaretama e Pitigi, em São Gonçalo do Amarante. O quadro do início da produção açucareira nesta província foi assim descrito por Gilberto Osório Andrade
	Insinuou-se timidamente, porém, no Rio Grande do Norte, tolhido pelo progressivo agravamento das condições climáticas segundo a latitude e pela rarefação daqueles solos quaternários úmidos que lhe permitiram rápida eclosão em Pernambuco. De sorte que até meados de oitocentos os engenhos não desempenhariam ali um papel econômico e social realmente importante; em número restrito, permaneceram confinados a algumas das pequenas várzeas meridonais da zona Litoral-e-Mata, tanto que o Ceará Mirim, malgrado suas privilegiadas condições naturais para o cultivo da cana, viu retardar-se de dois séculos e meio o surto agro-industrial canavieiro. (ANDRADE, 2015, p. 123)
	Andrade é claro: não havia na região do Ceará-Mirim condições ambientais propícias para a instalação de engenhos movidos a água. Essas más condições eram representadas principalmente pelas irregularidades nas cheias do rio Ceará-Mirim, que não era perene em grandes partes de seus trechos. O autor acrescenta ainda que investimentos na criação bovina, na cotonicultura e na produção de gêneros de subsistência levou os produtores locais a adiarem os investimentos na produção da cana (ANDRADE, 2015, p. 124-125).
	Ainda com as inconstâncias do rio Ceará-Mirim, as terras do vale eram férteis e propícias à agricultura. O cultivo da cana tem início na região da Boca da Mata, nome pelo qual Ceará-Mirim era conhecida, se inicia em 1845, quando o português Antônio Bento Viana, inaugura a primeira moenda de ferro horizontal, dando origem ao primeiro engenho da região, o Carnaubal.
	.
	Ruínas do Engenho Carnaubal Fonte: Acervo Gibson Machado, 2011
	Engenho Carnaubal na década de 1930 Fonte: Acervo Gibson Machado
	
	O início da produção açucareira foi descrito da seguinte forma por Andrade:
	O Ceará Mirim jamais viria a ter engenhos d'água, e foi êsse o handicap que diferiu, na várzea, a introdução do ciclo. Os primeiros montados, aí por 1845, eram de tração animal, mas o registro de seu aparecimento não tem apenas interêsse cronológico, pois a ênfase econômica da agro-indústria no vale já se começa a acentuar antes de 1865; o ano das primeiras moendas horizontais no vale movidas a vapor. Eram já freqüentes, com efeito, desde aquele tempo das toscas almanjarras e a despeito delas, os registros acêrca da florescente povoação que se adensava ao redor do "olheiro" da Bôca da Mata, embrião da futura Ceará Mirim. O cultivo da cana para as engenhocas movidas à fôrça de bestas ocupava a maior parte da população em que ao elemento português, diligente e pioneiro, acrescentavam-se por emulação, naturais do país, inclusive numerosos mestiços, todos muito empenhados no aproveitamento do vale. Provàvelmente as grandes sêcas sertanejas cíclicas contribuiram para a concentração demográfica; tal como aconteceu quando da de 1877, ano em que começou a ser povoado e explorado o vale do Maxaranguape, até então inculto e mesmo deserto . Os "alagadiços" ,do Ceará Mirim não eram bem-de-família, ninguém os disputara dantes como principal espólio hereditário; de sorte que o massapê da várzea se oferecia às iniciativas quase como res nullius. Daí a rapidez com que as terras férteis foram repartidas e exploradas. Em 1847 as seis ou sete mil arrôbas do solitário Cunhaú de 1614 subiam a quatrocentas mil no Rio Grande; e a maior parte fabricava-se nos engenhos da Bôca da Mata, daí saindo em tropas para o interior e para o norte da província, onde funcionava como moeda ou se trocava por sal nos entrepostos. Cêdo o Rio Grande do Norte deixaria de importar açúcar de Pernambuco  (sic) (ANDRADE, 2015, 126-127).
	A instalação do Engenho Carnaubal propiciou o surgimento de novos engenhos e engenhocas. Em 1884 Manuel Raposo da Câmara inaugura a segunda moenda movida a vapor no Engenho Porão. Estima-se que em 1861 a região possuía cinquenta e um engenhos, sendo três destes movidos a vapor.
	A nova dinâmica econômica proporcionou a autonomia política de Ceará-Mirim. A região detinha a condição de freguesia da vila de Extremoz desde 1759, no entanto, em 1858 houve um desmembramento de parte do território de Extremoz e ocorreu a transferência da sede do município para a agora vila do Ceará-Mirim. Em 1888, a comarca da cidade foi criada. Se estabelece, desta forma, uma relação entre o poder e o açúcar, em que membros da elite açucareira passam a ter cada vez mais importância no cenário político não só local, mas também a nível estadual e até mesmo federal (ARRAIS; MARINHO, 2005, p. 79).
	O período de 1864 a 1920 marca a época de maior impulso na economia açucareira. Porém, não houve estabilidade econômica neste recorte temporal, pois ocorreram momentos de intensas crises, como, por exemplo, a de 1910, que marcou a falência de inúmeros senhores de engenho da região.
	De fato, em 1912 iniciam tentativas de modernização da produção no vale e de resolução das crises. Em agosto daquele ano o governador da Província, Alberto Maranhão, assinou contrato com Julius Von Sohten, já conhecido no ramo açucareiro pernambucano, para a instalação da primeira Usina Central da província. O intuito era centralizar e modernizar a produção local, atendendo as novas exigências do mercado internacional. Em 1920 são instaladas três pequenas usinas na região: Guanabara, de Antônio Basílio Dantas Ribeiro e as usinas São Francismo e Ilha Bela, ambas criadas pelos filhos de Manoel Varela do Nascimento, o Barão de Ceará-Mirim, senhor de engenho mais próspero da região no século XIX, em suas antigas propriedades (MORAIS, 2005, p.10).
	A ascensão das usinas põe fim a tradição dos pequenos engenhos, notadamente a partir de 1930. Muitos senhores de unidades menores não dispunham de recursos para modernizar sua produção e passaram à condição de fornecedores de cana-de-açúcar às usinas e outros foram postos em “fogo morto”, alguns foram ainda absorvidos pelas usinas. Os senhores de engenho perdem poder econômico, mas, apesar disso, mesmo em cenários de crise, os membros das famílias destes senhores conseguem continuar a deter poder político. Muitos dos prefeitos municipais na segunda metade do século XX são herdeiros das famílias do açúcar. Para Arrais e Marinho:
	mesmo sem a opulência de outros tempos, diante do enfraquecimento da economia local e das modificações das relações da produção na economia açucareira, os proprietários se mantém a frente do governo de Ceará-Mirim, conferindo às administrações da cidade aquilos que alguns veem como a marca “aristocrática” da política local (ARRAIS; MARINHO, 2005, p. 80).
	Osório Andrade também atenta para a herança de uma “aristocracia rural” fundada no Ceará-Mirim a partir do açúcar
	A mais nova aristocracia rural da história do açúcar do Nordeste brilhou por pouco tempo. Teve seus dias de fastígio, como Goiana, Nazaré, Mamanguape, mas que não foram muito além de meio século. Famosas ficaram as festas dos engenhos, notadamente as do engenho Guaporé. Onde as modas européias de primeira mão pavoneavam-se à revelia inteira de Natal. Ainda há sobradões, no centro urbano, que testemunham a hora de esplendor; e dentre as numerosas casas-grandes de engenhos do vale sobressai o sobrado do primeiro barão do Ceará Mirim, Manuel Varela do Nascimento, construído exatamente há cem anos passados ao lado da almanjarra, e conservado ainda na "várzea enxuta" onde se levantou a usina São Francisco.
	[…]
	Algumas das linhagens da nobreza rural do açúcar no Ceará Mirim — os Varela, os Carrilho, os Leopoldo, os Pereira, os Câmara, os Dantas — deram ao Império e à República vários nomes falados. Não apenas políticos; deram também médicos, localmente famosos, bacharéis, magistrados e homens de letras que hoje se projetam fora do Rio Grande. Da casa grande da usina Ilha Bela, alçada panorâmicamente no meio do vale, avistam-se, em redor, três engenhos ilustres: em cada um dêles nasceram o professor Nilo Pereira, o historiador Rodolfo Garcia e o escritor Jaime Adour da Câmara (sic)(ANDRADE, 2015, 128-129).
	
	O período áureo do açúcar durou pouco, mas sua influência ainda hoje se faz presente naquele lugar. Casarões bem conservados rememoram os momentos prósperos na cidade. As ruínas dos engenhos no vale fazem lembrar a decadência de uma época. Alguns personagens são largamente referenciados, outros silenciados. Ao ingressar ainda que tardiamente na produção açucareira, Ceará-Mirim confere novos elementos à sua história e as marcas desta época permanecem material e simbolicamente na cidade.
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