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OIÁ EU AQUI DE NOVO! 

 

     Passados quase dois anos da primeira edição do meu HISTÓRIA DO RN PARA INICIANTES, aqui estou 

novamente, numa segunda edição onde ampliei muitas questões focando inclusive no ENEM e lamentando 

que a UFRN tenha adotado o ENEM como única forma em 2014 para acesso ao nível superior, pois se nossa 

História e Cultura já era desvalorizada, provavelmente nossos alunos só vão lembrar do que estudaram no 4° 

ano do Ensino Fundamental, outros irão estudar quase por obrigação, com certeza, pois há ainda alguns 

concursos que tem o Rio Grande do Norte como parte de seus conteúdos programáticos! Quem sabe a UFRN 

não muda a opinião! Já a UERN poderia dar mais espaço a História e Cultura locais, pois esta instituição 

pertence inclusive ao nosso estado!  

     Mas vamos para coisas boas também, de 2010 para hoje digito com prazer e mando aquele abração para a 

galera do OVERDOSE COLÉGIO E CURSO na figura de Carlos André (o Boooooooy muitooooooooooo 

pawwww...), os professores Bruce Lee e François, dois feras nas Humanas e toda a equipe do melhor isolado 

do estado do Rio Grande do Norte, ainda mando aquele abraço para o Edson Carlos de português, Claudinho 

de geografia e o Miranda de inglês. No Marista uma força imensa me foi dada pelos amigos Washington (meu 

VDE), irmão Nilton (meu eterno Diretor), Irmão Costa (amigão de ótimas prosas e debates legais), Vivaldo 

(meu VDA), Ester, Regiere, Rose de português e Rose do Serviço Social e Elionai em 2011, um ano decisivo 

na minha vida. Ainda no Marista não posso passar em branco sem agradecer ao Flávio Mariz numa viagem 

que parecia infinita entre Natal/Marista e o IFRN/Parnamirim, só estou esperando para soltar o grito de 

realização maior na minha carreira docente, quase que choro no meio do caminho da viagem, kkkkkk.  

     Mas este caminho só foi possível por pessoas que me apoiaram para vi a Natal trabalhar, é o caso dos 

amigos (as) Elizabeth que hoje esta no Salesiano (abração também para o esposo Júnior e o filhão Guilherme), 

Fátima Guilmo que esta no Auxiliadora, Jaqueline e sua trupe que estão em Brasília na Gestão Educacional da 

UNBEC/Marista, sem vocês nada do que estou vivendo seria possível, Deus os abençoe sempre! Já a galera da 

PREMIUM CONCURSOS é show de bola, quer passar em concurso público? Só é ir lá e assistir as melhores 

aulas preparatórias do estado! 

     Já aos amigos de História do Marista sempre estarão comigo, Kamila, Fabiano, Elmo, João Maria e 

Wellington, este último me deu uma força que pessoas da mesma área não costumam dar, assim também 

agradeço ao François, ambos foram como irmãos, o único problema é a bobeira em serem torcedores do 

América, kkkkk! 

     Ao meu amigo Marcos Antônio Bezerra, advogado dos melhores da minha Mossoró, também lecionou em 

Biologia e trabalhou no INSS/Mossoró e hoje esta na AGU/Mossoró só posso dedicar uma poucas palavras, 

mas que ele saiba que devo muito pelo que ele fez ao meu pai Sinêzio Câmara. Também ao grande Canindé 

que tem seu Sebo no Shopping Oásis em Mossoró quando ajudou meu velho recentemente, valeu “Uga, Uga, 

Homem das Cavernas”, kkkkkk Ainda tem o amigo Joabe, quando esteve em Natal tratou meus pais como se 

fossem dele, aí amigo velho te considerar uma irmão não é difícil! As suas famílias desejo tudo de bom e a 

benção de Deus! 

     Este ano também fui aprovado no Concurso da SEEC/RN em Natal e ganhei muitos novos amigos e 

amigas nas Escolas Poeta Castro Alves em Nova Descoberta e Severino Bezerra de Melo em Mãe Luíza, por 

isso que confio em Deus e sei que Ele muito me ama! 

     Um abração também aos amigos Carmelo do CEI/Romualdo, Bruno Balbino da UNP/UFRN, Ricardo de 

Baraúnas, Fredson da PM em Mossoró, Saul Estevam, Cerzinha (amigão de críticas via e-mail) e Walcley, 

estes três últimos do Contemporâneo, além de Orestes meu eterno vice-diretor! Também tenho que mencionar 

o Eros de Química e o Julhierme de Matemática! O Sávio Marcellus e Glauco em Mossoró e a Preta Íris, a 

promoter mais legal de Natal, viva ao samba, heim? 

     Posso afirmar que esta segunda edição tá um verdadeiro mix de História e Cultura no geral sobre nosso 

RN! 

     Outra coisinha legal é a possibilidade de lançar em breve com vários amigos outro livrinho sobre a nossa 

cultura popular e religiosidade, acerca das MENINAS DA COVINHA de Rodolfo Fernandes/RN, em breve se 

assim Deus quiser, no mais abração, espero que gostem da leitura fiquem com Deus e mais uma vez...   

 

 

 

 

      Boa leitura (acrescentei um monte de coisas, kkkk)! 

 

 O AUTOR 



 

OI GALERA, SEJAM TODOS BEM VINDOS... 

 

     Esta obra do humilde patuense de nascimento, mossoroense por adoção e potiguar de coração é uma 

proposta de voltarmos nosso olhar para “nossa própria casa”, afinal de contas é muito comum vermos nas 

salas de aula de todos os níveis escolares o maior conhecimento e interesse por História Geral ou História do 

Brasil do que pela História do nosso estado, que é a nossa própria História. 

      Contribuem para esse quadro a má divulgação das obras acerca da História do Rio Grande do Norte, a 

adoção apenas nas séries iniciais da temática conjunta ou separada a Geografia (antigamente era a disciplina 

de Estudos Sociais, alguém lembra?); o desinteresse por parte das instituições de nível superior quando 

formulam poucas questões (ou nenhuma) nos seus vestibulares ou ainda dos concursos promovidos no estado 

que não abordam tal temática, conseguindo desestimular ainda mais seu estudo; e para piorar, não há 

obrigatoriedade curricular nas escolas dos Ensinos Fundamental II e Médio. Pelo menos, vemos um início de 

valorização com as disciplinas de Cultura do RN e Economia do RN. 

      Não vou longe para ver a valorização da História local. Quando vejo nossos vizinhos Ceará e Paraíba, as 

“Histórias” são bem diferentes. “O que contribuiu para isto?” Responderei rapidinho.   

      Sem sombra de dúvidas, que eles conheceram antes sua própria História e como ela foi construída, e hoje 

estudam não só para os vestibulares nas respectivas Histórias dos seus estados, mas o fazem parte desde as 

séries iniciais do currículo escolar até o nível médio, incluindo aulas específicas. Somamos ainda obras 

agradáveis de serem lidas e a preocupação de não deixarem apenas para as universidades a responsabilidade 

de analisar, debater, construir e escrever a História. Esta responsabilidade é de todos nós, inclusive sua.  

      Acrescento ainda que muitos dos livros que tratam das Histórias desses estados não se atém apenas a 

datas, fatos e “heróis” que as construíram. Fazem uma análise crítica e séria, sem negar que o povo também 

escreve a História. Pode parecer exagero, mas chego a invejar o bairrismo que esses estados possuem, por isto 

e por outros motivos não temos tempo a perder.  

     Já ouvi várias vezes alguns alunos, ex-alunos e amigos comentarem que: 

      “A História do Rio Grande do Norte é muito chata”; 

      “Por que devo estudar essas besteiras?... Para que servem?”; 

      Ou ainda “prefiro a História Geral, já que ela tem mais heróis”! “Blá, blá, blá, blá...” 

      Não os culpo. Inclusive nós, professores e pesquisadores, temos cooperado bastante para tal quadro. Em 

nossas aulas, na maioria das vezes, deixamos apenas para o 3° ano do Ensino Médio espaço para abordar a 

temática numa revisão ou aulão. Preferimos falar ou escrever sobre as Histórias, Geral ou do Brasil, afinal de 

contas é mais fácil repetir e não inovar. Vale citar que é necessário que a História não seja apenas contada e 

sim reescrita.  

     O desconhecimento sobre a História do Rio Grande do Norte é tanto que poucos de nós ouvimos falar 

sobre os povos Potiguares e Tarairiús, a Guerra dos Bárbaros, o Sindicato do Garrancho, a Revolta do Quebra-

Quilos, a Campanha de Pé No Chão Também Se Aprende a Ler, a primeira tentativa de Revolução Comunista 

no continente Americano que ocorreu em Natal através da Intentona em 1935, as Meninas das Covinhas de 

Rodolfo Fernandes, o Messianismo de João Ramalho, o Cangaceiro Romântico Jesuíno Brilhante, que há uma 

tese sobre ser o Rio Grande do Norte o local da Conquista inicial de Portugal e não a Bahia na colonização do 

Brasil, que a primeira mulher a ter o direito a votar foi Celina Guimarães Viana e ainda que Alzira Soriano foi 

a primeira prefeita da América Latina, dentre outras questões, fatos, peculiaridades, curiosidades do nosso 

povo e da nossa História. 

      Teremos durante nossa conversa textos, gráficos e questões (atividades) para proporcionar uma leitura 

agradável para os olhos e para a mente, contei com as charges do futuro geógrafo Geancarlo, João Carlos (um 

ex-aluno de 13 anos que é fera no desenho). Dos professores e grandes amigos Lucilo Brito, de Matemática, e 

Alexsandro, professor de Filosofia e História. A revisão de texto ficou a cargo do meu amigo Alesandro, do 

Colégio Darwin, e Alderi do CEAMO, e para seguir as regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) a cinéfila Magnólia do IFRN, Campus de Mossoró. 

      Agradeço também a todos os meus professores, desde as séries iniciais lá na Escola Estadual Manuel 

Justiniano de Melo, passando pelo Pereira Lima, Centenário, Abel Coelho e por fim, na UERN. Alguns me 

marcaram bastante como o Cabeção Arimatéia de História (ele me perdoe por chamá-lo assim já que na época 

que estudei no Abel apelava), e Carlinhos, de Matemática. Lembranças felizes e saudades de Calúzio, de 

Química, sempre me incentivando, e também, o Pirocão, José Maria, de Língua Portuguesa, que Deus os 

tenha. No IFRN/Mossoró, a Chagas e seus valiosos carões (diga-se de passagem, não foram poucos), a 

Aleksander, com seu apoio como professor no Abel e colega de trabalho, ainda no IFRN, Campus Mossoró, 

nesta instituição agradeço aos professores Giann de Música, Jean de Inglês, que sempre me incentivaram e 



 

incentivam torcendo e muito por mim, Charles e Glauco, ambos de História! Saudades também dos meus 

colegas na UERN nas turmas de História e Direito. 

      Foram valiosas as pesquisas na UERN junto ao professor Emanuel Bráz na monitoria de História do Brasil 

I (e as dicas para o IFRN em 2012) e a professora Soraya no PRONERA (Projeto Nacional da Educação na 

Reforma Agrária), ambas as experiências gratificantes e que contribuíram muito para este trabalho existir.  

      Não poderiam faltar às escolas em que trabalhei e que me abriram espaço, com carinho recordo do 

Instituto Primeiro Passo (foi lá onde tudo começou), ótimas lembranças também da Dinâmica, CEAMO, CPP, 

Jerônimo Rosado, CEIPEV, ICC-Apodi, Darwin, GEO Garcia e Brito, Mater Christi, CMAC, Convesti, Abel 

Coelho, CEDEC, Colégio Padrão e o Instituto Sementes dentre outras instituições de ensino fundamental, 

médio e cursos preparatórios.  

      Agradeço demais a todos os meus alunos por me apoiarem sempre e um abraço imenso, especial aos do 

IFRN/Mossoró onde eram torturados com minhas aulas de História e os do PROFORMAÇÃO (UERN) onde 

lecionei as disciplinas Fundamentos da Educação de Adultos e Ensino de História I e II. Muito, mas muito 

obrigado do fundo do coração a todos os meus alunos, abração imenso aos alunos da turma de Upanema 

(guardem um “Peba” pra quando eu for aí, viu? Só quem é de lá sabe o que estou dizendo, kkkk). 

      Em 2009, agradeço demais a acolhida dos meus novos alunos e equipes no Colégio Marista, de Natal, e na 

Escola Champagnat. Acrescento ainda as muitas oportunidades que me deram no decorrer destes dois anos. E 

em 2010, acrescento os meus novos alunos do Contemporâneo.   

      Aos meus amigos Marcos César e Alysson, este inclusive é mais que um amigo, é um irmão. Um abração 

para as amigas Rosa e Cláudia de Fortaleza, a galera da Escola Marista Champagnat de Natal, que faz o 

escritório nas sextas após o fim das aulas (Josilan “Kbção” de Geografia, André do IFRN de Matemática, 

Rodrigo que foi pro IFRN também de Matemática, Dinarte de Inglês, DJ Jonhy de Matemática e Freud de 

Física, com os novos componentes Ciron de Matemática e Fabiano Moura de História). 

      Ao meu irmão Sinésio Câmara Filho que Deus levou, mas sempre está presente em tudo que faço de bom 

e sei que está lá em cima torcendo por mim. 

      E por fim, aos meus pais, Sinésio Câmara e Maria Vilani de Oliveira Câmara de Oliveira e aos meus dois 

outros pais, Maria Salete de Oliveira e João de Oliveira. Quatro pais? Sim, sou filho adotivo, aprendi muito a 

História do nosso estado conversando com meu velho pai Sinésio, principalmente sobre Aluízio Alves. 

      Agradeço também os demais membros da minha família e claro, que principalmente a Deus, Todo 

Poderoso, que nunca me deixou faltar nada, mesmo muitas vezes faltando com Ele. A família Barra Menezes, 

de Severiano Melo, por muito ter me apoiado. 

      Hoje, na minha casa (IFRN) de onde pretendo sair apenas aposentado, deixo um abração a todos da minha 

amada Apodi e seu campi! 

     Por fim o livro HISTÓRIA DO RN PARA INICIANTES é voltado para o público infanto-juvenil, podendo 

qualquer um lê-lo e o mais importante, entendê-lo. Caso você não esteja nessa faixa etária, não se preocupe, 

tenho certeza que também irá gostar da leitura. Sejam bem vindos! Obrigado por participarem desta iniciativa 

de conhecermos um pouco da nossa História de forma simples e prazerosa.  

      Boa leitura! 

 

 O AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFÁCIO: ESTUDAR HISTÓRIA É UM PORRE? 

 

Para quem não se liga em datas, ou não gosta de números, é um porre estudar História. E, ainda mais, 

sendo a História do Rio Grande do Norte ou do Brasil... 

Nosso passado de colonizados sempre deu mais importância à história de outros lugares, de outros 

Povos, de outras Nações. Lá é mais interessante, mais bem contada, mais heroica, mais bonita. Assim é 

divulgada. 

Esquecem, aqueles que acham a nossa História um ‘saco, vamos dizer assim, que ela é tão ou, quiçá, 

mais bonita e heroica quanto as dos nossos colonizadores... Sem esquecer que somos descendentes de uma 

grande parte daqueles. 

Afinal de contas, os filhos da ‘Terra Brasilis’ são, na verdade, nossos ancestrais mais antigos, aqueles 

denominados de Índios pelos portugueses, que aqui chegaram  nos idos de 1500, ou de antes com a chegada 

dos irmãos Pynzon, espanhóis, à foz do Rio Amazonas? Isto é outra História.  

Sem esquecer que nossa terra é a primeira, talvez única, no Mundo a ter seu nome dedicado a uma 

profissão... Pois ‘brasileiros’ eram aqueles homens que trabalhavam na primeira atividade econômica de 

nossas matas, o corte do Pau-Brasil (é um dos nomes populares da espécie Caesalpinia echinata Lam. 

(echinata significa "com espinhos"), uma leguminosa nativa da Mata Atlântica, no Brasil. Seu nome em tupi é 

ibira pitanga, ou "madeira vermelha") uma das riquezas de nossa terra transportadas para o Velho Mundo, e 

responsáveis pela cobiça de franceses, holandeses e espanhóis. Hoje praticamente em extinção na faixa 

litorânea do Brasil. 

Também não podemos esquecer que fazemos parte das três Raças, que deram forma e cor aos 

brasileiros d’agora: Índia, branca e negra. Somos frutos deste entrelaçamento, desta miscigenação. Sem contar 

com os aquelas, citadas acima, e outras que migraram até meados do século XX. 

O que sei, de agora, é que o Professor Tales Augusto de Oliveira consegue, neste livro didático, 

chamar e prender a atenção de aluno(a)s para o estudo da História do Rio Grande do Norte. Mostrando que 

esta não é composta apenas de datas e nomes, mas faz parte de uma multidisciplinaridade, onde entram 

arqueologia, geografia, ciências, - sociais e econômicas - sociologia, e uma série de outras ‘gias’ que 

compõem os estudos daqueles que, devem se orgulhar de nossa História do Brasil. Tá ligado? 

 

Santa Luzia de Mossoró – RN, novembro do ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de dois mil e 

dez (08/11/2010). 

 

Kydelmir Dantas 

Pesquisador, de Nova Floresta – PB, radicado em Mossoró – RN, e apaixonado pela História do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caesalpinia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caesalpinioideae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tupi


 

 

INTRODUÇÃO: 

SÍMBOLOS ESTADUAIS: MAS QUEM SOMOS E O QUE NOS REPRESENTA? 

 

      Bem, não vou mentir que colei um pouco pra responder a vocês estas perguntas, mas diga-se de passagem, 

é por uma boa causa. A exemplo da bandeira, brasão e símbolos nacionais, há também os estaduais. 

Interessante que já tem um bom tempo que as escolas abandonaram o momento cívico, ainda bem que no 

Marista continua! 

      A SEEC/RN podia introduzir aos poucos o Hino do nosso Rio Grande do Norte nas escolas, não? 

     Abaixo estão os principais símbolos potiguares: 

 

A Bandeira 

 

 
 

Um dos principais símbolos do Estado do Rio Grande do Norte, a bandeira foi instituída pela 

Lei n.o. 2.160, datada de 03 de dezembro de 1957. Idealizada por um grupo de pessoas ligadas 

à cultura potiguar, e coube a Luís Câmara Cascudo a missão de estudar a forma da bandeira.  

Composta por um retângulo dividido em duas partes horizontais, sendo a parte superior na cor 

verde, idêntica a da bandeira nacional, e a inferior branca. Ao centro, um campo amarelo em 

forma de escudo, servindo de fundo ao brasão do Estado. 

Com uma origem quase que exclusivamente extrativista, o Rio Grande do Norte expõe em sua 

bandeira o que é, principalmente o que foi a maior fonte de renda do Estado.  

 

O Brasão  

 
 

O escudo de armas do Estado do Rio Grande do Norte foi instituí do pelo Decreto n.o. 201 de 1 

de julho de 1909, e organizado e desenhado pelo escultor Corbiniano Villaça, sendo que 



 

durante o governo de Dinarte de Medeiros Mariz, em 1957, foi criada a Flor do Algodoeiro 

como Emblema Floral do Estado (Lei 2.160/1957).  

Seu desenho é um escudo de campo aberto, dividido a dois terços de altura, tendo no plano 

inferior o mar onde por ele navega uma jangada de pescadores, que representam as indústrias 

do sal e da pesca. No terço superior, em campo de prata, há duas flores lade ando os capulhos de 

algodoeiro ao centro.  

Compondo o brasão, há um coqueiro à direita e uma carnaúba à esquerda, tendo os troncos 

ligados por dois ramos de cana-de-açúcar, presas por um laço com as cores nacionais. Tanto os 

móveis do escudo, como os emblemas, em cores naturais, representam a flora principal do 

Estado. Sobre o escudo, há uma estrela branca que simboliza o Rio Grande do Norte na União 

Brasileira. 

 

Fonte:  http://www.guiadoturista.net/rio-grande-do-norte/sobre-o-estado/simbolos/ Visitado em 15/07/12 

 

      Já o nosso hino traz várias alusões sobre a nossa História, mas sabemos que Nossa Identidade é 

desvalorizada e se já não conhecemos ou não cantamos corretamente o Hino Nacional Brasileiro, imagine o 

do nosso estado! Assistindo a final da Copa do Brasil de 2012 fiquei emocionado quando o hino do Paraná 

tocou na final e aqui no nosso RN? Podiam obrigar (Lei é Lei) nos jogos de futebol e (ou outras) competições 

termos nosso hino cantando, antes entregariam a todos os presentes a letra, o que acham? 

      Para já ir treinando aí vai o nosso Hino: 

 

O Hino do Estado foi declarado oficial pela Lei 2.161/1957, no governo de Dinarte Mariz. Ele é de autoria do 

senador José Augusto Meira Dantas, com música de José Domingos Brandão, ambos de Ceará Mirim. O Hino 

é constituído de três estrofes de doze versos cada uma e um estribilho. Ex-chefe da Casa Civil durante a 

gestão Mariz, o professor Antônio Soares Filho registra que o Hino foi composto em 1918 quando Meira 

Dantas exercia mandato legislativo pelo estado do Pará. A solenidade de oficialização aconteceu em frente ao 

Palácio Potengi com uma apresentação da Banda de Música da Polícia Militar. 

 

I 

 

Rio Grande do Norte esplendente 

Indomado guerreiro e gentil, 

Nem tua alma domina o insolente, 

Nem o alarde o teu peito viril! 

Na vanguarda, na fúria da guerra 

Já domaste o astuto holandês! 

E nos pampas distantes quem erra 

Ninguém ousa afrontar - te outra vez! 

Da tua alma nasceu Miguelinho, 

Nós, como ele, nascemos também, 

Do civismo no rude caminho, 

Sua glória nos leva e sustém! 

 

ESTRIBILHO 

A tua alma transborda de glória! 

No teu peito transborda o valor! 

Nos arcanos revoltos da história 

Potiguares é o povo senhor! 

 

II 

 

F oi de ti que o caminho encantado 

Da Amazônia Caldeira encontrou, 

Foi contigo o mistério escalado, 

Foi por ti que o Brasil acordou! 

Da conquista formaste a vanguarda, 

Tua glória flutua em Belém! 

http://www.guiadoturista.net/rio-grande-do-norte/sobre-o-estado/simbolos/


 

Teu esforço o mistério inda guarda 

Mas não pode negá-lo a ninguém! 

É por ti que teus filhos descantam 

,Nem te esquecem, distante, jamais! 

Nem os bravos seus feitos suplantam 

Nem teus filhos respeitam rivais! 

 

III 

 

T erra filha de sol deslumbrante, 

És o peito da Pátria e de um mundo 

A teus pés derramar trepidante, 

Vem atlante o seu canto profundo! 

Linda aurora que incende o teu seio, 

Se recama florida e sem par, 

Lembra uma harpa, é um salmo, um gorjeio, 

Uma orquestra de luz sobre o mar! 

Tuas noites profundas, tão belas, 

Enchem a alma de funda emoção, 

Quanto sonho na luz das estrelas, 

Quanto adejo no teu coração! 

 

Fonte: http://www.rn.gov.br/conheca-o-rn/simbolos/  Visitado em 15/07/12     

 

     A Intertv/Cabugi inclusive certa vez realizou uma reportagem bem legal sobre o nosso (não)bairrismo e 

desconhecimento histórico, leiam (ver não dar, se fosse um livro de Harry Potter ou pintura do livro aí sim, 

kkkk)! 

 

História do Rio Grande do Norte completa 509 anos - Lei estadual estabelece, com base em estudos, o dia sete 

de agosto como o dia da chegada dos portugueses ao solo potiguar. 

 

É lei, 7 de agosto é a data de aniversário do Rio Grande do Norte, sabia disso? As pessoas nas ruas não. 

A data foi instituída com base na história, afinal, segundo pesquisadores, foi num sete de agosto que os 

portugueses colocaram em solo potiguar o Marco de Touros, considerado o registro de nascimento do Brasil, 

em 1501. Portanto, oficialmente, já são 509 anos. 

Assim como vários lugares do Brasil, o nosso estado tem muitas riquezas naturais, econômicas e humanas que 

são conhecidas nacional e internacionalmente. Mas o que muitos potiguares não sabem é a própria história, os 

símbolos da terra. A começar pelo nome. Você sabe dizer qual seria o verdadeiro Rio Grande do Norte, seria o 

Rio Apodi-Mossoró, o Potengi ou o Piranhas-Assu? 

 

Muitos historiadores afirmam ser o Rio Potengi, outros contestam essa hipótese. Para o professor Lemuel 

Rodrigues, do curso de história da UERN em Mossoró, o Rio Piranhas precisa ser levado em consideração. 

“Existe uma alusão ao rio Piranhas-Assu. Mas isso ocorre por quê? Porque a origem do nome Assu, é tupi-

guarani, é Taba-Assu, que significa 'aldeia grande'. Então, o nome rio Assu também é conhecido como Rio 

Grande”, explica o professor (Lemuel é um dos meus ex-professores da UERN e grande amigo). 

 

Outra dúvida é quanto aos nossos símbolos estaduais. A bandeira potiguar, por exemplo, está presente em 

várias repartições públicas, na farda dos policiais, mas é desconhecida pela maioria dos norte-riograndesses. 

Pra comprovar, colocamos seis bandeiras de estados brasileiros num papel, incluindo, é claro, a potiguar, e 

levamos pras ruas perguntando. 

 

Desenhada por Câmara Cascudo, a bandeira potiguar apresenta no brasão elementos do nosso estado como o 

coqueiro, a carnaúba, a cana de açúcar, o mar, a jangada e o sal. O verde representa a esperança, o branco, a 

paz. – entra sonora de alguém dizendo que ela é muito bonita – Nas mãos do empresário Paulo Henrique, o 

formato da nossa bandeira virou roupa. Peça de orgulho pra ele.  

 

“O norte-riograndense tem que amar o seu Estado. Principalmente, o pessoal quando vai para fora, aí o 

http://www.rn.gov.br/conheca-o-rn/simbolos/


 

pessoal fica olhando. Ah, do Estado. Tenho orgulho de vestir a camisa. Eu acho que todos deveriam ser assim: 

vestir a camisa do Estado e não ter vergonha de mostrar, porque muitos, infelizmente, têm”, diz o empresário.  

Se a bandeira já é desconhecida, o que falar então do hino do Rio Grande do Norte. É difícil encontrar um 

potiguar que conheça a letra.  

 

Com letra de José Augusto Meira Dantas e música de José Domingos Brandão, o hino potiguar é dividido em 

3 estrofes e um estribilho com 4 versos. É a canção que entoa os aspectos desta terra de mais 3 milhões de 

habitantes que hoje comemoram a data especial. Parabéns Rio Grande do Norte! 

 

Fonte: http://in360.globo.com/rn/noticias.php?id=6775   Visitado em 15/07/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://in360.globo.com/rn/noticias.php?id=6775


 

1. PRÉ-HISTÓRIA OU SERIA HISTÓRIA MESMO? 

 

      A História do Rio Grande do Norte teve início bem antes da chegada dos europeus. Seria injusto e errado, 

na minha opinião, começar a nossa História e conversa a partir da chegada dos europeus, desconsiderando os 

costumes e a cultura dos nossos ancestrais (o termo PRIMITIVO provém inicialmente de primeiro, com o 

passar do tempo tornou-se sinônimo de atrasado). Outro detalhe a ser acrescentado: nossa Pré-História se 

distingue da referente História Geral, enquanto que a da História Geral termina com o surgimento da escrita, a 

nossa tem fim com a chegada dos europeus. Ora, se pensarmos assim, estaremos desvalorizando nossa 

História, saber ler ou não, nem qualifica, nem desqualifica ninguém, isso é preconceito, e mais, nossos nativos 

possuíam cultura e tomavam banho, já os europeus daquele período, nem vou falar...   

      Caso você me pergunte, “como os primeiros seres humanos chegaram ao continente? Eles se originaram 

da própria região ou migraram?”  

      Para responder suas dúvidas inicialmente pergunto se você já jogou WAR? Isto mesmo, aquele jogo da 

estratégia que busca conquistar países ou até o mundo (para quem tem megalomania como Alexandre, o 

Grande ou Napoleão Bonaparte).  

      Caso já tenha jogado, deve lembrar que Vladivostok, na Ásia, era o caminho para atacar o Alaska, na 

América do Norte. Pois bem, este percurso foi feito pelos primeiros seres humanos que chegaram às 

Américas. O ser humano surgiu na África. Lá ocorreram as primeiras evoluções dos hominídeos, que 

migraram para a Europa e Ásia, depois se dirigiram a Oceania, até atravessar, num período de glaciação, o 

estreito de Bering, pelo norte, que separa (na época unia, não esqueça, estava congelado) a Ásia e à América 

do Norte. Mas há outras teorias. 

 

 
 

Fonte: http://www.infoescola.com/historia/chegada-do-homem-a-america/  Visitado em 18/06/12 

 

 

      Uma delas defende que a migração ocorreu pela Oceania através das Ilhas do Pacífico, uma a uma, até 

chegar à América do Sul. Mas, meu caro leitor e amigo, lembre que nas aulas de Ciências (ou Biologia) você 

estudou que existiram vários tipos de primatas na evolução humana e dos tipos hominídeos que correspondem 

a nossa evolução, APENAS O HOMO SAPIENS SAPIENS CHEGOU ÀS AMÉRICAS, pelo menos, até hoje 

não acharam fósseis de outros tipos de hominídeos anteriores. Ainda sobre fósseis, em relação a animais pré-

históricos, foram encontrados inúmeros. Imagine aí pessoal, exemplares de seres imensos (mega fauna) como 

a preguiça gigante, um ancestral do tatu (ou peba) do tamanho de um fusca, dá para acreditar? Se acha que é 

mentira, pergunte aos seus professores de História, Geografia e Ciências (ou Biologia), não se sabe ao certo se 

http://www.infoescola.com/historia/chegada-do-homem-a-america/


 

esses animais desapareceram pela ação humana ou por mudanças climáticas como o aquecimento global. 

Você não leu errado, este fenômeno já existe a milhares de anos, mas o homem “deu uma forcinha” para 

piorar a situação, que pena. A seguir um pouco do que havia no Brasil e no RN para você não dizer que isto é 

coisa de professor de História que segundo vocês, “gosta de mentir”! 

      Outra coisa que devemos lembrar é que a História é uma ciência humana, muitas outras a auxiliam (no 

Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM se unem a História, a Geografia, a Filosofia e a Sociologia), mas 

todas as outras disciplinas merecem destaque e no estudo da Pré-História temos para conhecer os fósseis a 

Química e o estudo do Carbono 14 (C-14), o que é? Digo não, kkkkk... Procure seu professor de Ciências ou 

Química! 

  

A extinção da megafauna, por quê? 

 

Imagine você estar caminhando pelo meio dos campos dos cerrados e se deparar com Mastodontes, os 

elefantes sul-americanos. Ou ainda se deparar com animais ainda maiores, como o Megatherium, o preguiça 

gigante. Ou mais bizarro, como o Gliptodonte, um animal parecido com um tatu, mas com o tamanho de um 

fusca. 

 

 
 

Megatherium e um Gliptodonte, já imaginou encontrar um? 

 

Pois é, isso não é ficção. Os homens pré-históricos do Brasil conviveram com estes animais que foram todos 

extintos há mais ou menos 10.000 anos atrás. As razões para a extinção destes animais gigantes, a megafauna, 

foi durante muito tempo relacionada com a predação humana. Isso por que nos EUA e na Europa foram 

encontrados dentro de cavernas, habitats que não eram destes animais, inúmeros ossos deles que apresentavam 

sinais de raspagem e fraturas intencionais provocados pelo homem que, depois de predá-los (caçar e prender), 

se alimentava da carne, daí os ossos naquela situação e local. 

Esta teoria foi muito bem aceita e foi batizada em inglês como "overkil", ou seja, a grande matança. 

Acontece que nesta época estava ocorrendo a glaciação de Würm-Wisconsin e a Europa e América do Norte 

estava debaixo do gelo. O Homem nestes lugares teve que "se virar" para sobreviver e por causa desta 

mudança climática ele aprendeu a dominar a natureza melhor, provocando a "revolução neolítica". 

 

Mas e no Brasil? 

http://bp3.blogger.com/_VRpy3eu_Kfk/R-01Pke2qUI/AAAAAAAABuc/qJY6YxT-vfc/s1600-h/slika13.jpg


 

 

Aqui a megafauna também foi extinta, entretanto não estávamos sob o gelo e nem mesmo vivemos nesta 

época a revolução técnica. O homem pré-histórico do Brasil ainda vivia na idade da pedra lascada. Contudo, 

caçar animais de grande porte era uma atividade arriscada para o homem pré-histórico do Brasil. Atravessar a 

carapaça de um Gliptodonte era algo impossível com os instrumentos da época. Mas então por que estes 

animais fantásticos desapareceram? 

 

 
 

O interior do Parque Nacional da Serra da Capivara 

 

Com os dados cronopaleontológicos coletados pelos pesquisadores do Museu do Homem americano de São 

Raimundo Nonato no Piauí e através do conhecimento e interpretação da Teoria dos Refúgios Florestais pude 

relacionar a extinção destes animais com a reconfiguração do quadro vegetacional brasileiro na época da 

última glaciação e para minha "não" surpresa conclui que a megafauna brasileira foi extinta por motivos 

climáticos/ambientais e não antrópicos como dizia a teoria do overkill. 

Vários fatos me fez acreditar que estes animais não foram extintos pelo homem. O primeiro deles é que nas 

pinturas rupestres encontradas nos mais diversos sítios arqueológicos brasileiros existe muito bem 

representado as cenas do dia a dia dos homens pré-históricos. São muito comuns cenas de sexo, guerra e caça. 

Nas cenas de caça que pude observar, notei que os animais mais representados são animais que até hoje estão 

presentes em nossas paisagens, como veados, macacos, capivaras e onças. Os animais da megafauna quase 

não aparecem nos painéis, quase... 

 

      
Pinturas que representam Gliptodontes 

 

http://bp3.blogger.com/_VRpy3eu_Kfk/R-01eke2qVI/AAAAAAAABuk/_slG1LWTOnc/s1600-h/012.JPG
http://bp3.blogger.com/_VRpy3eu_Kfk/R-0zike2qSI/AAAAAAAABuM/9jz0hqgtPn4/s1600-h/023.JPG
http://bp3.blogger.com/_VRpy3eu_Kfk/R-0zcke2qRI/AAAAAAAABuE/Dfojb3SeNOg/s1600-h/022.JPG


 

Na Serra da Capivara me chamou a atenção de duas pinturas na qual é representado um tipo de um tatu fora de 

escala de tamanho. Este tatu é puxado e arrastado por um homem nas pinturas. 

 

Fonte: http://www.pedrohauck.net/2008/03/extino-da-megafauna-por-qu.html  Visitado em 17/06/12 

 

      Sim, voltando ao assunto, qual das teorias é a correta, a do Estreito de Bering ou a das Ilhas do Pacífico? 

Ambas estão corretas, você não leu errado não, viu?! 

      A História é uma ciência humana, havendo em várias teses e discussões a total falta de consenso, tem 

ainda alguns pesquisadores que defendem que as duas são corretas e conjuntas. 

      Existiam antes de 1500, em nossas terras, dezenas, centenas de tribos indígenas com culturas próprias, 

nomes e características específicas. Para melhor estudo e compreensão da História do Rio Grande do Norte, os 

estudiosos dividiram as tribos em dois grandes grupos, Potiguares (ou Tupis) e Tarairiús (ou Tapuias). As 

primeiras habitaram o litoral, enquanto as outras, o interior, a distância no tempo e no espaço auxiliaram para 

que eles tivessem hábitos bem diferentes dos nossos, como também dos europeus que chegaram para explorar 

as novas terras. Estes os consideraram bárbaros, atrasados e selvagens. Quase alienígenas!  

      Como os índios não possuíam uma escrita fonética (onde cada letra representa um som) como a nossa, há 

certa dificuldade em estudar nossos ancestrais. Todavia não é por falta de fontes históricas, pois existe grande 

acervo em quase todos os municípios do estado que provam suas existências. Marcas que nos auxiliam a 

conhecê-los. Como exemplo no município de Apodi, na comunidade Soledade, especificamente no LAJEDO 

DE SOLEDADE, que guarda inúmeras pinturas rupestres que demonstram como eles viviam e no que 

supostamente pensavam. 

      Quer visitar e conhecer? Abaixo seguem dicas para isto, vale a pena, mas só vá com um guia, pois tem que 

ter cuidados!   

 

Lajedo de Soledade. 

 

O Lajedo de Soledade, um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil, está localizado na região 

Oeste do Rio Grande do Norte, no município de Apodi, a 12 km do centro da cidade. O município tem cerca 

de 33 mil habitantes e fica a 420 km de Natal e a 76 km de Mossoró, a segunda maior cidade do Estado. 

Localizado numa área de um quilômetro quadrado de rocha calcária, do período paleolítico, o Lajedo de 

Soledade quase foi destruído pelos produtores de cal da região. Mas a intervenção de geólogos da Petrobras e 

dos próprios moradores do distrito do Lajedo, no início da década de 90, acabou salvando este sítio. 

No lajedo, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte encontraram fósseis de animais 

pré-histórico, como o bicho-preguiça e tatus gigantes, mastodontes e tigres-de-dente-desabre que viviam no 

Nordeste no período Glacial, além de pinturas rupestres. 

São vários os painéis dessas pinturas ainda preservadas que se encontram no leito de um rio seco, que podem 

ser observadas em visitas acompanhadas por guias. Segundo pesquisadores, os desenhos dessas pinturas 

teriam sido feitos por índios que habitavam essa região no período pré-histórico.  

A área do lajedo está situada a menos de 300 metros da vila de casas dos moradores desse distrito, que fica a 6 

km da margem direita da BR-405, que liga Mossoró a Apodi. O acesso é por estrada asfaltada até o distrito.  

Segundo os geólogos da Petrobras, que na década de 90 ajudaram a população a criar a Fundação Amigos do 

Lajedo de Soledade (FALS) e a instalar o Museu e o Centro de Atividades do Lajedo (CAL), há 90 milhões de 

anos, toda a área era coberta por um mar raso que, ao recuar, relevou uma grande extensão de rocha calcária. 

O lajedo é constituído por uma área de rocha calcária que sofreu a erosão da água das chuvas, abrindo um 

mini cânion com cavernas e fendas onde estão gravadas as pinturas rupestres, representando figuras de 

espécies que seriam araras, papagaios, garças, lagartos e formas geométricas. Já foi tema de documentário de 

30 minutos na BBC de Londres. Ocupou páginas de revistas e jornais de circulação nacional e internacional. 

Foi tema de inúmeras reportagens na TV e em vários outros veículos de comunicação do Brasil. É fonte 

inesgotável de conhecimento científico para centenas de pesquisadores, inclusive as mais respeitadas do 

mundo. Recebe, por mês, até 700 visitantes, dos quais 90% são estudantes e professores. 

 

Lajedo de Soledade 

O sítio arqueológico é localizado em Soledade, distrito de Apodi, no Rio Grande do Norte, a 80 quilômetros 

de Mossoró. 

Como chegar: 

A melhor opção é partir de Mossoró pela BR-405 em direção a Apodi. De Mossoró são 73 quilômetros até a 

entrada para Soledade e de lá mais sete quilômetros até o Lajedo. 

http://www.pedrohauck.net/2008/03/extino-da-megafauna-por-qu.html


 

Funcionamento 

As visitas ao Lajedo de Soledade podem ser feitas de terça a domingo, das 8 às 17 horas, sempre com 

acompanhamento de guia da Fundação dos Amigos do Lajedo de Soledade (Fals), entidade que mantém o 

local. 

Taxa de visita: Cada grupo (de no máximo 15 pessoas) paga R$ 20,00 ao guia, mais a taxa de manutenção 

que fica R$ 2,00 por pessoa. 

 

 

 
 

Eduardo Bagnoli com a primeira equipe de guias do Lajedo (Fev. 1991): 

 

 
 



 

 
 

OBSERVAÇÃO: AS FOTOS E INFORMAÇÕES FORAM RETIRADAS DO SITE ABAIXO! 

 

Fonte: http://www.lajedodesoledade.org.br/ Visitado em 17/06/12 

 

      São características dos nossos primeiros habitantes: 

 Modo de produção Comunista Primitivo (Coletivista, ou ainda Comunal): onde a produção era dividida 

entre todos os membros da comunidade tribal; 

 Politeísmo (crença em vários deuses); 

 Poligamia em algumas tribos (hábito no qual alguém poderia se casar com várias pessoas ao mesmo tempo. 

Cuidado, viu? Hoje a bigamia é crime e vai contra nossas orientações religiosas e morais, o  Cadinho da 

novela Avenida Brasil é só ficção); 

 Divisão do trabalho por sexo (havia trabalhos ou atividades próprias dos homens e das mulheres);  

 Praticavam a magia e a guerra (acreditavam que doenças podiam ser curadas por orações e as guerras 

tinham rituais como pinturas, cantos, etc); 

 Variedade linguística (não existia uma língua comum a todas as tribos, é bom lembrar que a ideia de 

consciência racial nativa é algo novo, muito novo); 

 Praticavam a agricultura com o uso da coivara (coivara consiste em queimar a vegetação e sobre as cinzas 

plantar); 

 Antropofágicos (certa vez um aluno me chamou a atenção sobre o termo e disse que canibalismo seria 

comer carne humana, já a antropofagia é acreditar que numa visão religiosa, sobrenatural) e em alguns casos 

até a endofagia (prática que consistia em comer a carne dos parentes mortos); 

 Caçavam, pescavam e coletavam frutos (um dos motivos de serem seminômades, pois faltava alimentos em 

algumas épocas do ano e não tinham excedente, ou seja, sobra); 

 Seminômades (não tinham local fixo para ficar, consumiam o que tinha onde estavam, depois migravam); 

 Produção de pinturas rupestres (muitos pesquisadores defendem que os nativos acreditavam na pintura 

simpática, ou seja, que a pintura facilitava na caça dos animais retratados); 

 Etc. 

 

     Sobre a Antropofagia (Antropo=homem e Fagia= comer), o cara comia outro ser humano literalmente e aí 

você pode dizer, “Mas Tales, a fome era grande mesmo, é? Não havia o Bolsa Família, o Barriga Cheia ou 

outra forma para que ele pudesse conseguir alimentos sem ter que matar outro ser humano? Eles eram 

selvagens mesmo, não eram?” 

       Na verdade, meu amigo, o que ocorria, segundo muitos estudiosos, era a crença de que os nativos 

absorviam as forças das pessoas devoradas. Havia ainda casos em que se devorava parentes, nomeados de 

ENDOFAGIA (Endo=dentro, neste caso, da família e FAGIA=comer). Os nativos acreditavam que os entes 

queridos estariam com eles eternamente em suas veias. Portanto, não era nenhum ritual satânico ou pecado. 

http://www.lajedodesoledade.org.br/


 

Lembrem que os conceitos que nós possuímos atualmente são diferentes dos daquela época, ver as coisas 

apenas com nossa visão é ser ETNOCENTRISTA, como se nossa opinião fosse a principal e todas girariam ao 

redor dela. 

      Já acerca de serem selvagens (o termo deriva de quem habita a selva), a afirmação não é totalmente 

correta, pois tal palavra também carrega em si preconceitos, servindo ainda como justificativa para “civilizar” 

o índio. Afinal de contas, o que seria dos pobres índios, galera? Sem o capitalismo, a cachaça, nossas doenças, 

estupros e o Mundo “Civilizado” do homem branco? Viva a modernidade e o progresso. Provavelmente os 

índios nos agradecem até hoje, vivendo em reservas, sendo queimados em Brasília ou sofrendo preconceitos!  

 

O termo Civilizado segundo... 

 

NOBERTO ELIAS explica que “este conceito expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo” por 

sintetizar tudo o que essa sociedade se reconhece superior, seja em relação às sociedades mais antigas ou às 

sociedades indígenas de forma geral. O termo civilizado agrega também o caráter do orgulho ocidental, que 

são suas tecnologias, suas maneiras de se comportar, o desenvolvimento de sua ciência, entre outras 

superioridades. (...) No Brasil, civilização designa um estado, uma condição o mais próximo possível dos 

valores e do modo de ser do colonizador. Como país colonizado, o ideal de pessoa e de nação foi 

marcadamente buscado em fontes europeias. (ELIAS, 1994) 

 

Fonte: http://www.anped.org.br/ Visitado em 10/08/10 

 

 
 

Fonte: http://tetodeorates.blogspot.com.br/2010/07/quem-te-disse-que-potes-de-ouro-nao.html Visitado em 

17/06/12 
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http://tetodeorates.blogspot.com.br/2010/07/quem-te-disse-que-potes-de-ouro-nao.html


 

 
 

Fonte: http://tetodeorates.blogspot.com.br/2010/07/quem-te-disse-que-potes-de-ouro-nao.html Visitado em 

17/06/12 

 

Ainda sobre o tema... 

 

Olha galera, um bom exemplo disto é o modelo de beleza europeizada que temos mas as vezes nem notamos. 

Já pararam e perceberam que a maioria das modelos brasileiras e atrizes nas novelas são brancas? Ou que a 

cultura popular muitas vezes é chamada de burra, brega por ser do povão? Estes pensamentos desvalorizam 

nossas raízes históricas e culturais. Os próprios livros de História reservam aos índios e negros apenas o 

Período Colonial, com as relações dos nativos com o homem branco e do africano como escravo. Como se a 

África e as Américas não tivessem nenhum valor antes da chegada dos europeus. É de lascar! 

Por isso não desvalorize Nossa Cultura e História, nós podemos mudar essas Histórias, faça a sua parte! 

 

      O choque de culturas foi imenso, os brancos vinham com sede de ouro e poder, trazendo as mais variadas 

mazelas (coisas ruins, doenças, forçando aos nativos adotarem sua cultura) que transformaram os verdadeiros 

donos das terras em intrusos no que lhes pertencia. 

      Nosso estado sofreu tanto que até pouco tempo figurava como um dos poucos sem descendentes diretos 

dos primeiros habitantes do Brasil. O próprio IBGE trazia isto em suas estatísticas. Porém, estudos recentes 

levam a crer que ainda há populações que descendem diretamente dos nossos índios. 

      Uma das figuras de grande destaque na defesa desta tese é a professora Julie Cavignac, da UFRN. Ela 

mapeou, em Canguaretama, a comunidade Catu, e em João Câmara, a comunidade de Amarelão, com 

populações que preservam hábitos dos primeiros habitantes do nosso estado. Caso consiga êxito no 

reconhecimento da sua descendência, essas comunidades podem ter direito a demarcação de terras pela União 

(governo). Lá na frente, citarei novamente a professora Julie, quando trataremos do fim da escravidão e da 

existência de comunidades quilombolas no Rio Grande do Norte até os dias atuais. Um dos grupos mais 

importantes nos últimos anos para conhecermos melhor nossa Pré-História é fruto do NEA (Núcleo de 

Estudos Arqueológicos da UERN), o meu amigo Helano fez parte dele um bom tempo.  

 

Entre o passado e o presente...  

 

Hoje é comum vermos piercing, alargador de orelha e tatuagens entre jovens. É até possível que você queira 

usar um desses apetrechos e seus pais não deixem, afinal de contas são mentalidades diferentes e você ainda é 

de menoridade, ou seja, seus pais são seus responsáveis. Mas, pelo menos diz para ele que na época dos índios 

essa era a “moda” aqui pelos lados do Novo Mundo. 

http://tetodeorates.blogspot.com.br/2010/07/quem-te-disse-que-potes-de-ouro-nao.html


 

Como nosso estado atinge temperaturas altas, devemos também agradecer o hábito de tomar aquele banho 

gostoso (os europeus não gostavam muito de banhar-se). 

Na culinária nada melhor do que uma boa tapioca ou bejú e uma rede para se balançar e dormir. 

Falando bem baixinho para ninguém ouvir: “E aquela dor de barriga (diarreia)? Vije Maria!” Nossas avós 

sempre indicam chás, tudo natural e adivinha quem tinha esse costume de ervas naturais? Os nossos irmãos 

índios! 

E não é só isso. Outro hábito que permanece até hoje é ser levado pelos pais quando a criança está doente para 

que uma rezadeira tire o “mau olhado”, com um ramo de planta até que este fique murcho. A última vez que 

minha mãe me levou numa dessas rezadeiras eu ainda era criança, parece que a senhora que rezava estava com 

raiva, pois sai todo marcado do ramo. 

 

          Daqui a pouco continuaremos nossa conversa, responda as questões abaixo, no fim do livro tem o 

gabarito só não vale colar, ok? Outra coisa, temos novas questões, deu um trabalho elaborar, mas foi para 

vocês e com todo o carinho, vamos lá...  

 

QUESTÕES: 

 

1. (TALES-2010) Nos espaços abaixo marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso: 

 

(F) As pinturas rupestres, segundo os estudiosos, eram apenas representações da arte na pré-história; 

(V) A poligamia era prática comum em muitas tribos mas, após a chegada dos europeus, o processo 

“civilizador” impôs o casamento monogâmico; 

(F) As tribos (grupos) que habitavam o interior foram nomeadas de potiguaras e as do litoral de tarairiús; 

(F) A endofagia era a crença que orações seriam capazes de retirar maus espíritos; 

(V) O semi-nomadismo no interior também provia das secas periódicas, com escassez de alimentos e de caça. 

 

2. (TALES-2010) Leia os trechos abaixo: 

 

 “As práticas nativas eram bárbaras, ao matar e devorar outros seres humanos eles se comportavam como 

animais e contra Deus”. 

“O conjunto de práticas e tradições dos índios diferiam (eram diferentes) das do homem atual, contudo nem 

por isso eram inferiores”. 

 

Assinale a resposta correta: 

a) os textos defendem a mesma ideia, pois os nativos são considerados diferentes do homem atual sem haver 

preconceitos. 

b) enquanto no primeiro texto vemos a neutralidade sobre o comportamento e práticas nativas, o segundo 

toma partido ao posicionar-se a favor dos nativos. 

c) diferem quanto à opinião, pois o primeiro texto possui uma carga de preconceitos, enquanto o 

segundo analisa o comportamento nativo como diferente, mas nem por isso inferior. 

d) os textos não se posicionam sobre o comportamento dos nativos, não há nenhuma carga de valores. 

 

3. (TALES-2010) Leia o texto a seguir: 

 

“Da Gravidez, do Parto e das Crianças - A Índia quando grávida não tinha relações sexuais com o marido, 

também enquanto amamentava. A tapuia dava a luz nas matas, cozia o umbigo e a placenta e comia. Quando 

voltava ao acampamento, o filho era cuidado por outra mulher. Os maridos tinham o mesmo resguardo da 

parturiente. Esta se alimentavam de farinha de mandioca, milho, feijão, até o nascimento dos dentes dos 

lactentes (crianças ainda em estágio de mamar). Os nascidos mortos eram devorados pelos tarairiús. As 

crianças começavam a andar com nove semanas e aprendiam a nadar nesta mesma época. Entre sete e oito 

anos eram furados o lábio inferior e as orelhas e colocados ossos e paus, depois eram batizados, ficando apto 

para as lutas.” 

Favor citar da seguinte forma: OLIVEIRA, E. da S.; MORAIS, M. A de; MEDEIROS, E. D. de & 

MEDEIROS, M. de L. P. de. Tapuias. História do RN n@ WEB [On-line]. Available from World Wide Web: 

<URL: 

 

Usando do texto acima responda a afirmação correta: 



 

a) os hábitos dos nativos não possuem grande valor comparado com a civilização atual, pois como grande 

parte das tribos foi extinta, é desnecessário conhecer sua história para a compreensão do mundo atual e em 

nada podem auxiliar ao homem atual e civilizado. 

b) a sociedade nativa possuía hábitos bastante diferentes dos nossos, porém isto não descredencia em 

nada esses povos, seu estudo serve de princípio para conhecermos como viviam e pensavam. Assim 

podemos também ver o outro como diferente, mas não como anormal. 

c) as possibilidades de conhecer tais povos são mínimas devido às diferenças no espaço e no tempo, mesmo 

que a arqueologia e a antropologia estudem esses povos, não há como conhecer sua história ou cultura como 

ela foi totalmente e com exatidão. 

d) o legado dos nativos é sem valor, há poucas heranças em relação à culinária, à medicina popular e à forma 

de ver a beleza e se relacionar com o meio ambiente. Na verdade valorizar a cultura dos nativos e ser 

retrógrado (atrasado).  

 

4. (TALES-2011) Leia a seguir dados sobre a Pré-História do Rio Grande do Norte e analise a imagem: 

 

 
 

“Tal ocupação – proveniente da dispersão populacional americana vinda do Velho Mundo e que ainda hoje é 

cheia de polêmicas e controvérsias (cf. MELLO E ALVIM, 1995-1996; MARTIN, 1997) – já se havia 

consolidado há 12 milênios do presente, no Piauí e na Bahia, enquanto que para o Rio Grande do Norte as 

datações radiocarbônicas de enterramentos humanos são de 10 mil anos antes do presente. Por essa mesma 

época, coabitavam com os grupos humanos espécimes hoje extintas de megafauna, como tigres dentes-de-

sabre, mastodontes, paleolamas, preguiças e tatus gigantes, os quais eram abatidos, provavelmente por meio 

de armadilhas ou de emboscadas (MARTIN, 1999, p. 24-26)”. 

 

Assinale a opção correta: 

 

a) Os registros rupestres – pinturas e gravuras – são, também, um forte indicativo da presença humana no Rio 

Grande do Norte pré-histórico, reservada a representações apenas no que toca à evolução das manifestações 

religiosas. 

b) Na região do Rio Grande do Norte ocorreram apenas a presença da tradição Nordeste dos povos que aqui 

viveram, os horizontes culturais de Arte Rupestre do Nordeste no Rio Grande do Norte reforça a hipótese de 

que o seu território foi povoado por dois grupos, apenas os janduís e os potiguaras em diferentes épocas. 

c) Provavelmente, são também relacionadas com cultos cosmogônicos (origem da vida, universo) das 

forças naturais e celestes, devido à existência de possíveis representações de astros ou linhas onduladas 

que imitam o movimento das águas. 

d) Registrem-se, ainda, outras datações de 20, 18, 15, 14 e 12 mil anos antes do presente, provenientes do 

mesmo sítio, além da importância que os rituais funerários têm, hoje, para dar aos arqueólogos elementos para 

reconstituírem o modo de vida das sociedades primitivas. 

 

Observe o texto a seguir e responda as questões 5 e 6: 

 

“A História do Rio Grande do Norte teve início bem antes da chegada dos europeus. Seria injusto e errado, 

na minha opinião, começar a nossa História e conversa a partir da chegada dos europeus, desconsiderando 

os costumes e a cultura dos nossos ancestrais”. 

 

5. (TALES-2011) O texto afirma que: 



 

a) o europeu é superior devido suas condições tecnológicas e sociais, pois na Europa já estava tendo início a 

Revolução Industrial. 

b) há uma preocupação no texto quanto a valores positivos e negativos relativos aos europeus e os nativos que 

aqui viviam antes de 1500. 

c) apesar da distância no espaço e no tempo em relação aos europeus, isto não significa que exista 

superior e inferior, apenas diferentes. 

d) a cultura nativa sempre é lembrada em livros e na mídia sem preconceitos ou sem um olhar de forma 

pejorativa (negativa). 

 

6. (TALES-2011) De acordo com o texto é correto afirmar que: 

a) que na maioria das vezes o olhar eurocentrista inexiste nos nossos juízos de beleza e inteligência na 

atualidade. 

b) que iniciar a “História” a partir da chegada dos europeus é concordar que os nativos não possuíam 

cultura. 

c) que dentro da História o espaço destinado nos livros de História para a História Local é igual ao destino a 

de História Geral. 

d) que temos na História do RN apenas um complemento sem grande valor comparado a História dos 

europeus.  

 

7. (TALES-2011) São características dos nossos primeiros habitantes: 

a) Modo de produção Comunista Primitivo, onde a produção era dividida entre todos os membros da 

comunidade tribal. 

b) Politeísmo, crença em um único deus chamado Tupã que reinava no céu e na Terra e nas águas, esse deus 

mandava em tudo e todos. 

c) Poligamia em algumas tribos, mas restrito apenas as mulheres, ou seja, matriarcal, principalmente no Rio 

Grande do Norte. 

d) como o Modo de Produção Comunista Primitivo foi adotado, homens e mulheres faziam as mesmas tarefas, 

sem distinções. 

 

Leia o texto a seguir para responder as questões 8 e 9: 

 

“A descoberta de um novo mundo proporcionava enfrentar barreiras, vencer desafios, rumar ao desconhecido. 

Terra... terra farta, terra de ninguém pronta para ser desbravada, conquistada e explorada. 

Mas que surpresa! Os portugueses, aqui chegando depararam-se com criaturas "de porte mediano, acima de 

1,65cm, reforçados e bem feitos no físico. Olhos pequenos e amendoados como os da raça mongólica, escuros 

e encovados, de orelhas grandes, cabelos lisos e cortados redondos, arrancavam os pêlos da barba até as 

pestanas e sobrancelhas. Eram baços, claros, pintavam seus corpos com desenhos coloridos. Furavam o 

beiço, principalmente o inferior, assim como orelhas e o nariz". (SUASSUNA & MARIZ: 1997, p. 51). 

 

8. (TALES-2011) São características dos nativos que viveram em solo potiguar quando da chegada dos 

europeus: 

a) Festejaram a natureza, as estações, as luas, o sol, a chuva. Dançavam, cantavam em noites de festas, 

adornados com belas plumagens, em cocares, braceletes e tornozeleiras. Ficando em volta de grandes 

fogueiras, cultuavam seus mortos, valentes e valorosos guerreiros pedindo sua proteção através do 

monoteísmo do deus Tupã. 

b) Sob o olhar europeu, aqueles nativos selvagens possuíam normas próprias que deveriam ser respeitadas, 

mas suas almas necessitavam de salvação, por isso o cristianismo pregado pelos padres carmelitas, principal 

congregação na evangelização no Novo Mundo. 

c) A homogeneidade entre as tribos que habitavam a região que hoje compõe o estado do Rio Grande do Norte 

foi fundamental para que eles pudessem resistir ao domínio colonizador, tarairiús e potiguares sempre foram 

unidos, desde o período pré-colonial. 

d) Os tapuias foram úteis, como aliados dos holandeses, conduzindo-os aos lugares mais difíceis. Os 

tapuias que se destacavam nas lutas eram considerados heróis, muitos adotavam inclusive a fé do 

colonizador. 

 

9. (TALES-2011) Baseando-se na cultura nativa e do Brasil atual é correto afirmar que: 



 

a) a beleza expressa no texto foi submissa a ideia do eurocentrismo e menospreza os nativos com seus 

costumes. 

b) o texto descreve traços e costumes dos nativos, mas sem fazer referência a serem inferiores ou 

superiores. 

c) quando o texto cita “criatura” compara-os a animais selvagens e sem um mínimo de cultura e merecedor 

de respeito. 

d) não podemos usar o texto como fonte histórica, visto que todo texto carrega em si juízo de valores, 

condenação e absolvição. 

 

10. (TALES-2011) A sociedade europeia ao chegar ao continente americano e ao Rio Grande do Norte de 

imediato: 

a) fica surpreendida com as diferenças existentes entre eles e os nativos. 

b) não aceitam as diferenças e impõe sua cultura e o capitalismo. 

c) acreditam que possam fazer com que os nativos se convertam ao cristianismo. 

d) desenvolvem a cultura nativa e a levam pra toda a Europa Ocidental. 

 

11. (TALES-2011) São características dos nossos primeiros habitantes: 

a) Praticavam a magia e a guerra. 

b) Uniformidade linguística. 

c) Desconheciam a agricultura e o uso da coivara. 

d) A antropofagia era vista como algo negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. O BRASIL NASCEU AQUI ! (?) 

 

     A conquista do Brasil e, por sua vez, a do nosso estado, está inserida num contexto maior da História 

Geral, no que é importante destacar o processo pelo qual as Monarquias Europeias estavam passando, e onde 

Portugal e a Espanha saíram na frente, pois ocorreu nessas duas nações a Guerra de Reconquista (não é a 

reconquista de ir atrás daquela boyzinha ou boyzinho,ok?), nesta guerra os inimigos eram os muçulmanos, 

também chamados de mouros (deve ter alguma relação com a família Moura lá da minha Patu) 

     Como “o bolso é a parte mais sensível do ser humano”, o Mercantilismo impulsionou a busca por ouro, 

especiarias e riquezas, essa doutrina defendia o protecionismo, o superávit e aquela relação entre Metrópole 

(Portugal) e Colônia (Brasil). Havia também neste mesmo período o Absolutismo, o Renascimento, a 

Expansão Marítima e Comercial Europeia, a Reforma e a Contra Reforma Católica que juntos influenciaram 

demais a conquista do Novo Mundo.  

 

Como os fatores destacados auxiliaram na Expansão Marítima? 

 

Tais conquistas só foram possíveis devido à união entre os reis, interessados em aumentar e centralizar seu 

poder, e a burguesia, que buscava encher os bolsos com a conquista de novos mercados nas terras 

recentemente descobertas no continente americano. Novas terras eram sinônimo de novos clientes, mercados, 

venda certa (ou não?).  

Nessas terras um dos objetivos principais também foi cristianizar a população. Não deixar estas almas se 

perderem era uma Missão, já que na Europa a Reforma Protestante implementada por Martin Lutero na 

Alemanha se espalhava por todo o continente, além de outra reformas religiosas. 

Ainda sobre religião, podemos inclusive pensar que a Expansão Marítima foi uma espécie de Nova Cruzada 

para espalhar a Fé Cristã e especialmente Católica, e aqui nas Américas foi essencial o trabalho dos padres 

jesuítas, este foi o principal grupo, todavia também vieram para o Brasil os capuchinhos, beneditinos, 

franciscanos, etc. 

 

      Antes da chegada dos portugueses, outros europeus desembarcaram nas praias do litoral potiguar. 

      Fato interessante foi o levantado pelo estudioso Lenine Pinto: ele defende ter sido aqui, e não na Bahia, o 

local onde Cabral pisou pela primeira vez no Brasil. “Mas em que ele se baseia amigo  Tales?” 

 

 
 

Através dos traços do professor Sandro, vemos a “disputa” pela primazia da chegada de Cabral ao 

Brasil 

 



 

 
 

Geancarlo mostra que a tristeza de Fernando de Noronha duraria pouco, Miguel Mossoró com o apoio 

do “Sheik” iriam mudar essa realidade! 

 

       Vamos tentar explicar melhor: 

 Em primeiro lugar, Lenine afirma que o primeiro Marco de Posse fora posto na Praia de Touros, e não em 

Porto Seguro-BA (o que é de lascar é que os marujos que chantaram [fincaram e não Enficaram como diz a 

Banda Grafith que sou fã] o Marco português acabaram virando verdadeiros frutos do mar para os nativos da 

região. Foram devorados e a galera que ficou no barco não pôde fazer nada); 

 O trajeto da viagem percorrido por Cabral foi repetido por outro navegador, que o procurava e, adivinha 

onde ele conseguiu chegar? No Cabo de São Roque!  

 Vamos raciocinar: se ele fez o mesmo percurso do Cabral, deveria ter chegado a Porto Seguro-BA e não 

aqui, ora pá! Lembrando que a distância até a Terra de Todos os Santos é grande, partindo do nosso litoral; 

 Além dos inúmeros acidentes geográficos descritos por Pero Vaz de Caminha na sua ‘Carta Certidão de 

Nascimento do Brasil’, que coincidem com nossa geografia. 

     “O que dificulta então, Tales, que ele comprove tal tese”? Ora galera, já falei que História é uma ciência 

humana, as opiniões podem variar de professor para professor, de estudioso para estudioso, de historiografia 

para historiografia. 

     E mais: o peso da História Oficial é muito grande. Infelizmente poucos são os “donos da verdade”. Mudar 

a História é difícil, mas não é impossível, inclusive você pode mudar a sua, sendo mais fácil e interessante 



 

depois de você conhecê-la. Para isto responda abaixo as questões a seguir e tenha o prazer de me ver na foto, 

num só lindiú? Mainha disse que sou, kkkkk... 

      Outra coisa, visitem em suas cidades locais de importância Histórico-cultural, assim fica mais fácil 

respeitar e se auto reconhecer enquanto potiguares!  

 

QUESTÕES: 

 

12. (TALES-2010) Explique a tese de Lenine Pinto. 

 

13. (TALES-2010) “O Monte Pascoal, na verdade, é o Pico Cabugi. O Brasil foi descoberto em Touros e não 

em Porto Seguro e o marco de Touros, na verdade, foi chantado no dia 30 de abril de 1500, durante a segunda 

missa na Terra de Vera Cruz. A tese de que o Brasil nasceu aqui, no Rio Grande do Norte, defendida pelo 

pesquisador Lenine Pinto, 70 anos, demonstra uma série de dados a serem contestados na história oficial”, 

JORNAL TRIBUNA DO NORTE- ESPECIAL HISTÓRIA DO RN. 

Sobre a historiografia e a tese de Lenine Pinto é INCORRETO afirmar que: 

a) a tese de Porto Seguro possui maior força e apoio da História Oficial. 

b) os acidentes geográficos da Carta de Pero Vaz de Caminha são semelhantes a alguns da região potiguar. 

c) o marco de posse foi chantado (fincado no chão) em Touros, atualmente o original está na Fortaleza dos 

reis Magos. 

d) a tese não merece ser analisada por contrariar a História Oficial. 

 

14. (TALES-2011) Observe a figura abaixo: 

 

 
 

Ela se relaciona a tese de Lenine Pinto que: 

a) não possui valor nenhum comparada a outras. 

b) é verdadeira e não há contestação acerca dela. 

c) apesar de possui valor não é reconhecida como oficial. 

d) é a única existente que merece respeito na ciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. TRINTA ANOS DE ESQUECIMENTO DO RN (MENOS PARA OS FRANCESES)! 

 

      Como Portugal lucrava mais com as especiarias do Oriente e não achara ouro nem prata como fizera a 

Espanha em suas terras, Portugal não se preocupou em colonizá-la de imediato. Atitude bem diferente dos 

franceses, que ficando fora do Tratado de Tordesilhas (1494), não estavam nem aí para o acordo entre os 

Reinos Ibéricos (Portugal e Espanha). Francisco I, que era rei francês, pediu até que os reis Ibéricos fossem 

num cartório, buscar a escritura que provava que as terras recém descobertas tinham sido dadas por Deus 

apenas a eles. 

      Ô cabra macho!!! É mole ou quer mais? Como os reis ibéricos não mostraram a tal escritura, os franceses 

começaram suas incursões através da pirataria e firmaram amizades cordiais com os nativos, que incluíam até 

casamentos. Assim puderam explorar o pau-brasil, que era uma madeira muito apreciada na Europa e 

abundante no nosso litoral. 

      Interessante também foi à presença dos judeus na formação do povo que constituiu o Rio Grande do 

Norte, este foi fruto de um processo de miscigenação (mistura de raças), todavia lembremos que na Europa 

rolava a Reforma Protestante e a Contra Reforma Católica. Os judeus sempre foram excluídos, até antes 

dessas reformas e se quisermos ir mais longe, tivemos antes a expulsão dos judeus da Espanha e muito antes a 

Diáspora Judaica pelos romanos à quase dois mil anos, o antissemitismo (sentimento de ódio e perseguição 

aos judeus, devem já ter visto, lido ou assistido alguma fonte sobre a Segunda Guerra Mundial e os judeus) 

sempre esteve na História, para saber mais sobre os novos-cristãos ou marranos (judeus convertidos ou que 

fingiam a conversão) assistam o documentário A ESTRELA OCULTA DO SERTÃO e terá muito mais 

informações, vai ver que até você tem raízes judaicas, será? Vamos ao comentário de um site bem legal sobre 

o tema! 

 

MARRANOS NA FORMAÇÃO DO RN... 

 

Interior Israelita  

 

Nas últimas duas décadas, pesquisadores visitaram pequenas cidades do Rio Grande do Norte para registrar o 

caso marrano no estado. O Seridó, mais precisamente a cidade de Caicó, revelou-se, através desses estudos, 

uma região onde boa parte de sua população é de origem judia. De fato, como afirma João Medeiros, algumas 

pessoas da região ainda se dizem “descendentes do pessoal da Judéia”. Venha Ver, que se tornou município 

em 26 de junho de 1992, desmembrando-se de São Miguel, ficou famosa pela tradição judaica que sua 

população sustenta, mesmo que inconscientemente.  

 

Raízes judaicas no Seridó  

 

Refúgio dele. Esse seria o significado em hebraico da palavra “seridó”. Porém, não é o que escreve Luís da 

Câmara Cascudo, mostrando a origem indígena do nome da região (1968, p. 122): “De ceri-toh, sem 

folhagem, pouca folhagem, pouca sombra ou cobertura vegetal, segundo Coriolano de Medeiros”. Mesmo 

assim, ainda existem estudos que levantam dúvidas em relação à verdadeira origem dessa palavra. 

Consultando um dicionário Português-Hebraico, descobrimos que a tradução de refugo para o hebreu é 

she´erit. Incluindo-se o sufixo ó (dele), temos she´eritó, assemelhando-se muito com o nome Seridó. Existe 

também a palavra Sarid que significa sobrevivente. Acrescentando-se o sufixo ó, temos a tradução 

sobrevivente dele. Segundo João Medeiros, a variação Serid quer dizer “o que escapou”, podendo ser 

traduzido também por refúgio. Desse modo, Medeiros afirma que a tradução para o nome seridó seria refúgio 

dele. 

Além disso, O Jornal de Hoje também veiculou uma reportagem sobre o assunto, falando sobre a possível 

origem hebraica do nome da região: 

No Rio Grande do Norte, os Marranos (como também podem ser conhecidos os cristãos-novos) se espalharam 

pelo interior em municípios como Caicó, Currais Novos, Acari e outros. E com o apoio dos holandeses, que 

na época também se escondiam dos portugueses porque eram protestantes. Joaquim chama a atenção para a 

primeira Sinagoga das Américas, construída em Pernambuco, defendendo a grande probabilidade dos 

seridoenses terem origens judaicas.  

Fontes chama a atenção para o nome Seridó. Segundo ele, Serid + o, significa em hebraico, “refúgio dele”. O 

“Dele” indica que os judeus não mencionam o nome de Deus, por julgarem ser heresia. “É sagrado, não 

podemos banalizar”, frisou Fontes.  



 

 A dúvida sobre o significado do nome “Seridó” não existe à toa. Pesquisas realizadas na região apontam que 

lá, independente dessa questão, vivem muitas famílias descendentes de judeus. Sobreira escreve sobre o caso 

Caicó. (Novinsky e Kuperman, 1996, p. 425) 

Quando preparávamos o lançamento de um jornal cultural em Recife, a pedido da Livraria Síntese, 

conhecemos o jornalista Luís Ernesto Mellet, que na época trabalhava na sucursal da revista Veja. O mesmo 

propôs a publicação de uma reportagem que fizera em Caicó, onde tratava da descoberta de que aquela cidade 

potiguar fora, em tempos antigos, um reduto de judeus (cristão-novos) perseguidos pela Inquisição. Segundo a 

reportagem, a historiadora Anita Novinsky visitou a região em 1978 e relatou dados que lhe foram fornecidos 

pelo Vigário de Caicó. No artigo intitulado Judaísmo em Caicó (1986), Ernesto Mellet nos relata que “aquela 

região do Vale do Seridó, teria sido um antigo reduto judeu” porque os aproximados 100 mil habitantes do 

vale guardam fortes características genéticas da raça, e ao longo dos séculos, ainda cultivam costumes 

semitas, como amortalhar seus mortos e batizar seus filhos com nomes bíblicos do Antigo Testamento. [...] o 

vigário de Caicó, padre Antenor Salvino de Araújo, 45 anos, está convencido de que a região fora ocupada por 

judeus no início do século XVI, foragidos da perseguição antissemita da Europa. [...] A fisionomia do povo 

[...] e seu costume de evocar sempre o nome de Deus e não o de Jesus Cristo, e os frequentes sinais semitas, 

como os candelabros de sete ramos e a estrela de David, encontrados em antigos lares da cidade, só 

aumentavam sua suspeita. 

Outro fato tão ou mais importante que o acima descrito foi à conversão de algumas famílias do Rio Grande do 

Norte, que em meados da década passada abandonaram o cristianismo e abraçaram o judaísmo. (...) Percebe-

se que um bom número dos habitantes da região conhece a própria origem judaica, inclusive o padre Antenor 

Salviano de Araújo. As pessoas sabem da ascendência, mas não veem motivos para um maior envolvimento 

com a cultura hebraica, preferindo permanecer na região católica, predominante na região. 

 

Fonte:  http://www.etur.com.br/conteudocompleto.asp?idconteudo=7529 Visitado em 18/06/12 

 

      Ainda sobre o período Pré-Colonial (1500-1530) é bom lembrar que o nativo recebia, por sua 

contribuição, artigos europeus desconhecidos da sua cultura, através do escambo (troca de mercadorias sem 

uso de moedas). Muitas pessoas costumam falar que tais artigos eram sem valor (quinquilharias), mas cada 

cultura estabelece o valor do que dela faz parte. Por exemplo, alguma menina deve ter no seu blog ou diário 

uma foto que a marcou bastante, o menino o álbum de figurinhas que marcou sua infância, dentre outros 

exemplos, quando eu era criança e brincava na Avenida Rio Branco em Mossoró, eu e meus amigos tínhamos 

“notas de cigarro”. 

      Para não dizer que o Estado (o governo) Português abandonou por completo as novas terras conquistadas, 

houve ações mínimas nesse período, como o Estanco (autorização do Rei para explorar um determinado produto 

ou área), exemplo disto foi o Cristão-novo (judeu convertido ao cristianismo) Fernão (ou Fernando) de Noronha 

(ou Loronha) que hoje nomeia o Arquipélago próximo a nossa costa (só lembro do Miguel Mossoró. E você 

também não?) e as expedições exploradoras e guarda-costas, que buscaram saber sobre nossas riquezas, 

potencialidades e defender nosso litoral dos piratas.     

 

O fenômeno Miguel Mossoró... 

 

Quem é norte rio-grandense (prefiro assim, pois não sou Potiguar e sim Baraúnas e ABC) nunca esquecerá as 

eleições de 2004 para a prefeitura da cidade de Natal, na qual o fenomenal candidato Miguel Mossoró por pouco 

não foi ao segundo turno. Entre suas propostas a de maior destaque foi a da construção de uma ponte, ligando 

Natal ao Arquipélago de Fernando de Noronha. 

Ótimo não?! O problema é construir uma ponte com 350 Km. Imagine aí: a distância entre Mossoró e Natal não 

supera os 280 Km. Ele iria criar uma ponte superior a essa distância. Ele dizia nas eleições que já tinha conseguido 

inclusive financiamento para a obra com empresários árabes. Dá para acreditar? 

Em 2008 ele candidatou-se novamente, porém sua candidatura não teve tanta repercussão. Mesmo assim é uma 

figura esse Miguel Mossoró. Acho que em 2012 ele será eleito vereador por Mossoró, anotem e verão! Pois é, 

mudou seu domicílio eleitoral e eu voto nele!  

 

Ah, escrevi isto em 17/06/12, ok?  

 

A seguir vejam as letras das canções a seguir e algumas relações entre os nativos (índios) e os europeus! 

 

http://www.etur.com.br/conteudocompleto.asp?idconteudo=7529


 

Índios - Legião Urbana 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Ter de volta todo o ouro que entreguei a quem 

Conseguiu me convencer que era prova de amizade 

Se alguém levasse embora até o que eu não tinha. 

Quem me dera ao menos uma vez 

Esquecer que acreditei que era por brincadeira 

Que se cortava sempre um pano-de-chão 

De linho nobre e pura seda. 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Explicar o que ninguém consegue entender 

Que o que aconteceu ainda está por vir 

E o futuro não é mais como era antigamente. 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Provar que quem tem mais do que precisa ter 

Quase sempre se convence que não tem o bastante 

Fala demais por não ter nada a dizer. 

Quem me dera ao menos uma vez 

Que o mais simples fosse visto 

Como o mais importante 

Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três 

E esse mesmo Deus foi morto por vocês 

Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. 

Eu quis o perigo e até sangrei sozinho 

Entenda 

Assim pude trazer você de volta pra mim 

Quando descobri que é sempre só você 

 

Que me entende do início ao fim. 

E é só você que tem a cura pro meu vício 

De insistir nessa saudade que eu sinto 

De tudo que eu ainda não vi. 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Acreditar por um instante em tudo que existe 

E acreditar que o mundo é perfeito 

E que todas as pessoas são felizes. 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Fazer com que o mundo saiba que seu nome 

Está em tudo e mesmo assim 

Ninguém lhe diz ao menos, obrigado. 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Como a mais bela tribo 

Dos mais belos índios 

Não ser atacado por ser inocente. 

Eu quis o perigo e até sangrei sozinho 

Entenda 

Assim pude trazer você de volta pra mim 

http://letras.terra.com.br/legiao-urbana/


 

Quando descobri que é sempre só você 

 

Que me entende do início ao fim. 

E é só você que tem a cura pro meu vício 

De insistir nessa saudade que eu sinto 

De tudo que eu ainda não vi. 

Nos deram espelhos e vimos um mundo doente 

Tentei chorar e não consegui. 

 

Cara de Índio - Djavan 

 

Índio cara pálida, 

cara de índio. 

Índio cara pálida, 

cara de índio. 

Sua ação é válida, meu caro índio. 

Sua ação é válida, válida ao índio. 

Nessa terra tudo dá, 

terra de índio. 

Nessa terra tudo dá, 

não para o índio. 

Quando alguém puder plantar, 

quem sabe índio. 

Quando alguém puder plantar, 

não é índio. 

Índio quer se nomear, 

nome de índio. 

Índio quer se nomear, 

duvido índio. 

Isso pode demorar, 

te cuida índio. 

Isso pode demorar, 

coisa de índio. 

Índio sua pipoca, 

tá pouca índio. 

Índio quer pipoca, 

te toca índio. 

Se o índio se tocar, 

touca de índio. 

Se o índio toca, 

não chove índio. 

Se quer abrir a boca, 

pra sorrir índio. 

Se quer abrir a boca, 

na toca índio. 

A minha também tá pouca, 

cota de índio. 

Apesar da minha roupa, 

também sou índio. 

 

     Vamos exercitar um pouquinho? Pois só falar e não praticar não é muito legal! 

 

QUESTÕES: 

 

15. (TALES-2010) Sobre o período Pré-Colonial no RN é ERRADO afirmar que (marque apenas uma 

alternativa): 

a) a exploração do pau-brasil foi bastante forte. 

http://letras.terra.com.br/djavan/


 

b) Fernando de Noronha era um cristão-novo (judeu convertido) e recebeu do governo português concessão para 

explorar as Ilhas que hoje formam o arquipélago que leva seu nome. 

c) os casamentos entre franceses e nativos eram proibidos, devido possuírem religiões e culturas diferentes. 

d) as alternativas a e b estão corretas. 

 

16. (TALES-2010) “As primeiras atividades econômicas da capitania são marcadamente de subsistência, 

ancorando-se na pecuária, na pesca e na agricultura de mantimentos. A cultura da cana-de-açúcar nunca obteve 

tanto avanço aqui, restringindo-se, à época dos primeiros tempos, apenas ao vale do Cunhaú e posteriormente 

espalhando-se por todo o litoral sul da capitania. 

Paralelamente a exploração dessas atividades, fazia-se a exploração do pau-brasil com encaminhamento 

direcionado à Coroa.  

Em que pese a importância do pau-brasil, da cana-de-açúcar, da pesca, da agricultura etc., a atividade 

econômica que viabilizou a ocupação definitiva da Capitania do Rio Grande (do Norte) foi a pecuária. De modo 

que a esta atividade deve-se não só a ocupação mas sobretudo o seu desenvolvimento”. 

Favor citar da seguinte forma: 

MAIA, G. (1998). A capitania do Rio Grande. História do RN n@ WEB [On-line]. Available from World Wide 

Web: <URL: www.seol.com.br/rnnaweb/> 

 

Sobre o pau-brasil e sua extração em solo potiguar, analise a relação entre desmatamento – escambo - zona da 

mata.  

 

Leia o texto a seguir para responder as questões 17 e 18: 

 

“Oficializado o descobrimento do Brasil, fato consolidado em 1500, pouco foi feito em termos de colonização nos 

primeiros anos do século XVI. Aos portugueses naquele momento interessava mais a exploração do Oriente onde 

predominava o comércio das especiarias – produtos tão cobiçados na Europa da época. Por essas bandas de 

comercializável predominava apenas as madeiras tintoriais que, ao que parece, não interessava muito aos 

portugueses naquele instante”.  Favor citar da seguinte forma: 

GALVÃO, F. de A; MACÊDO, J. E. de; LIMA, M. D. dos A. & MEDEIROS, N. dos S. Os franceses na costa 

potiguar. História do RN n@ WEB [On-line]. Available from World Wide Web: <URL: 

www.seol.com.br/rnnaweb/> 

 

17. (TALES-2012) A presença francesa no período Pré-Colonial e Colonial no Rio Grande do Norte é correto 

afirmar que: 

a) A situação geográfica da região onde hoje se localiza o atual RN foi bastante favorável às incursões 

(entradas, invasões) dos piratas e/ou corsários franceses que logo travaram grande camaradagem com os 

indígenas das áreas tendo estabelecido o comércio e o tráfico do pau-brasil. 

b) A fácil amizade firmada entre franceses e nativos potiguares deveu-se, em boa parte, ao tipo de interesse 

econômico que aqueles tinham para com a terra. Os franceses buscavam apenas o comércio, sobretudo do pau-

brasil através do estanco. 

c) Ao adentrarem em "terras" potiguares os arrojados colonizadores portugueses foram recepcionados e aceitos 

pelos nativos potiguares como salvadores, resolveram miscigenasse com os nativos tendo a frente os filhos de João 

de Barros na capitania. 

d) O clima de familiaridade firmado entre portugueses e potiguares foi fator preponderante para que, durante o 

século XVI a área que abrangia a capitania do Rio Grande tenha sido um reduto de traficantes de madeiras 

tintoriais (pau-brasil). 

 

18. (TALES-2012) A presença francesa no Rio Grande do Norte é correto afirmar que: 

a) Os objetivos iniciais da colonização do território potiguar seria a construção de uma fortaleza militar (Castelo de 

Ceulen) e a edificação de uma cidade que serviria com marcos de dominação. 

b) O empreendimento final da conquista, por parte dos franceses, coube ao Governo Geral que, aliado a alguns 

colonos ricos esperançosos de dominarem uma nova região aberta ao comércio, partiu para uma ocupação 

definitiva. 

c) O domínio do território foi tarefa fácil pois os potiguares deixaram a hostilidade em relação aos portugueses, 

mesmo não contando mais com todo o apoio dos franceses que ao presenciarem a armada portuguesa desgostaram. 

d) Apesar das frequentes hostilidades dos nativos, os portugueses consolidaram o domínio definitivo da 

capitania, fato que se deu nos últimos dias de 1597. 



 

 

19. (TALES-2011) Observe a imagem a seguir: 

 

 
 

Sobre a colonização do Rio Grande do Norte e o arquipélago de Fernando de Noronha: 

a) a presença do Cristão-Novo Fernando de Noronha foi importante para a colonização do arquipélago através do 

escambo dado pelo rei. 

b) durante certo tempo a região pertenceu ao estado de Pernambuco, todavia na atualidade temos novamente a 

posse do arquipélago. 

c) a charge se liga a Fernando de Noronha e a Miguel Mossoró, este teve como promessa de campanha uma 

ponte interligando as regiões. 

d) podemos notar que Fernando de Noronha ao dizer “Javé” se refere ao Deus maometano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CAPITANIA SIM, MAS HEREDITÁRIA NÃO! 

 

      Portugal passara do céu ao inferno em pouco mais de 30 anos. Perdera o direito exclusivo (monopólio) da 

venda das especiarias no Oriente, suas terras estavam sendo invadidas, não tinha dinheiro em caixa para iniciar, 

com suas próprias mãos, a colonização do Brasil.  

 

As especiarias são temperos (condimentos) usados na culinária para proporcionar sabores diferentes nas comidas. 

Algumas especiarias também eram, e ainda são, utilizadas na fabricação de cosméticos, óleos e medicamentos. As 

principais são: pimenta, gengibre, cravo, canela, noz moscada, açafrão, cardamomo e ervas aromáticas. 
Na época das Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos (séculos XV e XVI) eram muito valorizadas na 

Europa, pois não podiam ser cultivadas neste continente em função do clima. O surgimento e crescimento da 

burguesia também aumentou a demanda (procura) por produtos considerados de luxo na época, como, por 

exemplo,  as especiarias. 
No século XV, os comerciantes de Gênova e Veneza, cidades italianas, tinham o monopólio destas especiarias. 

Compravam no Oriente, principalmente na Índia e China, e vendiam com alta porcentagem de lucro no mercado 

europeu. Estas especiarias eram levadas para Europa através da rota do Mar Mediterrâneo, dominada pelos 

comerciantes italianos. 
No século XVI, os portugueses descobriram uma rota alternativa para chegar ao Oriente, através da navegação 

pela costa (litoral) africana. Passaram a comprar as especiarias diretamente na fonte e tiraram o monopólio dos 

italianos. As caravelas portuguesas chegavam à Europa carregadas de especiarias, que eram vendidas com alta taxa 

de lucro. Portugal se tornou uma potência econômica da época. 
 

Fonte: http://www.suapesquisa.com/o_que_e/especiarias.htm Vistado em 17/06/12 

 

Ora galera, também figurava dentre as especiarias o marfim retirado dos elefantes, pois havia gente que acreditava 

que esse produto era um afrodisíaco sexual, acreditavam que era tipo um viagra, muitos animais foram 

sacrificados, algumas pessoas matam até tubarões na atualidade só para retirar suas barbatanas, o ser humano é 

muito imbecil! 

 

      Então o rei D. João III deve ter pensado: “Criei nas ilhas Africanas o Sistema das Capitanias Hereditárias, se 

deu certo por lá, pode dar certo aqui no Brasil! Além do que, deixarei nas mãos da iniciativa privada tal 

empreendimento, e não tirarei um centavo do meu bolso para colonizar o Brasil. Ainda conseguirei lucrar e 

defenderei minhas terras através dos outros. E se não der certo tomo as terras de volta, ora pá”! 

      E assim começou a colonização do Brasil por Portugal? Começou sim. Mas na verdade não começou de 

imediato, pelo menos não na Capitania do Rio Grande [do Norte], que recebera esta denominação por causa do 

Rio Potengi, chamado à época de Rio Grande. Os que recebiam as terras deveriam respeitar as obrigações do 

Foral, documento que determinava as obrigações dos Capitães Donatários e os direitos na Carta de Doação que 

incluíam até escravizar e vender índios para a Europa. 

      Aires da Cunha e João de Barros receberam vários lotes de terras (Capitanias Hereditárias), dentre eles o que 

hoje comporta nosso território, que era um dos maiores. A tentativa frustrada deu-se em 1535. Contribuíram para o 

fracasso dos donatários: 

 A aliança da indiada e dos franceses contra os portugueses; 

 O desconhecimento do território; 

 Doenças, dentre outros fatores.  

 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/especiarias.htm


 

 
 

Fonte: http://www.mundovestibular.com.br/articles/6635/1/Capitanias-Hereditarias/Paacutegina1.html Visitado em 

17/06/12 

 

      Sendo assim não foi possível dar início à colonização efetiva de Portugal por aqui naquele momento. Tentaram 

novamente anos depois, e mais uma vez quebraram a cara. E olha que esses donatários tinham apoio total da 

Coroa Portuguesa e possuíam ótimas condições financeiras. Mas... 

     Depois de responder as questões vamos tratar sobre o início da colonização através da União Ibérica e da luta 

contra os Holandeses (ou Flamengos, Batavos ou ainda Neerlandeses).   

 

QUESTÃO: 

 

20. (TALES-2008) Analise os motivos que impediram a colonização da Capitania Hereditária do Rio Grande [do 

Norte] por seus donatários. 

 

http://www.mundovestibular.com.br/articles/6635/1/Capitanias-Hereditarias/Paacutegina1.html


 

5. A IMPORTÂNCIA DA CONQUISTA DA CAPITANIA DO RIO GRANDE NO DESENROLAR DAS 

DISPUTAS EUROPEIAS 

 

      Costumo comentar com meus alunos a importância de estudar a nossa História, entretanto também chamo a 

atenção para nunca esquecerem que o RN e o Brasil estão inseridos no Mundo e nas suas Histórias. Por isso 

mesmo, atitudes e fatos da conjuntura (momento, circunstância) mundial podem ter consequências aqui, exemplo 

disto foi o início da colonização no nosso estado.  

      Com o insucesso dos capitães donatários na capitania do Rio Grande, somando-se as invasões francesas e a 

“hostilidade” nativa, o projeto de colonizar a região foi adiado. 

     Em 1580 surgiu a União Ibérica (1580-1640), que foi a união dos Reinos da Espanha e Portugal. A Espanha 

dominou Portugal devido ao falecimento e desaparecimento de Dom Sebastião, seu sucessor Dom Henrique não 

deixara herdeiros por ser Padre, o primeiro por morrer de forma prematura, por esses motivos Portugal-Brasil-Rio 

Grande do Norte caíram no colo de Felipe II da Espanha.  

 

O Sebastianismo e outros “ismos”... 

 

A ideia de um salvador não apareceu pela primeira vez na História através de D. Sebastião, o termo MESSIAS 

significa “Salvador”, na época dos judeus o rei Ciro I os libertou dos babilônios e na Bíblia se fala nesse 

libertador. Jesus é outro que possui tal chamamento, temos até no cinema coisas do tipo, quem já assistiu Matrix 

deve lembrar que NEO salvou os homens das máquinas. 

Outro “ismo” legal é o milenarismo, este consiste na crença que os anos 1.000 ou 2.000 (ou até 3.000, mas não 

estaremos aqui para ver, será que não? Kkkk) marca uma Nova Era, o retorno de Jesus para aqueles que são 

Cristãos! Será que Portugal ainda espera a volta do seu rei D. Sebastião? 

 

      A União Ibérica foi materializada (criada) por Felipe II, rei da Espanha que, ao conquistar Portugal, iniciou 

verdadeiramente a colonização do Brasil e por sua vez, também, a do Rio Grande do Norte. Porém, não foi fácil. 

      Galera, ele teve que juntar gente da Paraíba, de Pernambuco, mestiços e índios. Era uma reca de gente que vou 

te contar! Afinal de contas, os índios e os franceses eram muito fortes, aliados e já conheciam bem o território. 

Você pode até questionar: “índios, Tales? Participando de lutas contra outros índios?”. 

      É pessoal, lembrem do ditado que diz, “o inimigo do meu inimigo, é meu amigo”. Pois havia tribos aliadas dos 

franceses e tribos aliadas dos portugueses, que antes da chegada dos europeus inclusive, eram inimigas entre si. 

Então vamos lá. Outro exemplo de índio aliado dos brancos é o do potiguar Felipe Camarão, que pelo nome você 

consegue notar à adoção da cultura europeia pelo mesmo. Mas, voltando à conquista da Capitania do Rio Grande... 

       Tudo começou após a conquista e fundação da Capitania Real da Paraíba em 1585. Anos depois, em 1598, os 

Capitães-mores da Paraíba (Feliciano Coelho) e de Pernambuco (Mascarenhas Homem), auxiliados pelos mestiços 

Jerônimo e Jorge de Albuquerque Maranhão, e mais uma carrada de gente, empreenderam por terra e mar o feito.  

      No dia 6 de janeiro de 1598 começara a nossa colonização, já de cara fundou-se a Fortaleza dos Santos Reis 

(Magos), nome derivado do dia da sua fundação. No início fora erguida de forma simples, com uma arquitetura 

rudimentar, só depois, por ordem de Felipe III, foi edificada a Fortaleza de pedra. No ano de 1599, 

especificamente no dia 25 de dezembro, fora criada a Cidade do Natal (a exemplo de outros temas já abordados 

neste livro, a fundação de Natal também diverge sobre a data da fundação, quem a fundou e o nome inicial da 

mesma). 

 

Sobre a influência da religião e os nomes das cidades e acidentes geográficos no tempo da Expansão Marítima. 

 

Muitas vilas, cidades e acidentes geográficos foram criados com denominações religiosas, por quais motivos, 

hein? A conquista do Novo Mundo estava inserida também na ideia religiosa de expandir a Fé Cristã Católica 

Romana. Uma espécie de Nova Cruzada 

Como exemplo temos nossa capital, Bom Jesus, Santa Maria, Santana dos Matos, Santana do Seridó, Santa Cruz, 

São Paulo do Potengi, São Rafael, São Miguel, entre outras. 

       

      A colonização começara pela doação de Jerônimo de Albuquerque (Capitão-mor da Capitania Real do Rio 

Grande), que doou a Rodrigues Colaço uma sesmaria (grande pedaço de terra, latifúndio) no futuro espaço que 

seria a então cidade do Natal. Ainda sobre a cidade, caro leitor, há discussões historiográficas acerca de quem 

fundou Natal. Uns defendem que foi Mascarenhas Homem, outros Jerônimo de Albuquerque, e ainda há os que 

creditam a Rodrigues Colaço tal feito. Este último recebeu a sesmaria (grande pedaço de terra ou latifúndio) onde 

hoje é Natal. 



 

     Só para aprender mais, lembro a todos e todas que já Data da Terra é um pequeno lote de terra ou minifúndio. 

       Como nossa colonização efetiva teve início como Capitania Real, e não Capitania Hereditária, os capitães-

mores exerciam as funções que antes cabiam aos capitães donatários. Já nas vilas e cidades eram os membros das 

Câmaras Municipais que mandavam. Só tinha direito a fazer parte delas os “homens-bons”. Traduzindo: bons de 

terras, bons de escravos, etc. Em síntese: ricos e cristãos. Não necessitava como hoje, ser alfabetizado.  

 

 
 

O Exterminador do Futuro deve ter sido influenciado por Dom Sebastião como mostram os traços de Gean 

Carlo na charge.  

 

     A seguir vamos exercitar um pouco voltamos já, pois os holandeses vão invadir o Nordeste e ocorrerá no RN 

várias questões interessantes, dentre elas os Massacres! 

 

QUESTÕES: 

 

21. (TALES-2010) Dentre os motivadores da conquista efetiva da Capitania Real do Rio Grande [do Norte] 

podemos destacar: 

a) a conjuntura internacional que incluía as divergências entre a Espanha e Portugal. 

b) desinteresse da Holanda no comércio do açúcar produzido no Nordeste brasileiro. 



 

c) a localização estratégica e a necessidade de efetivar verdadeiramente a colonização na região, além de 

expulsar os franceses. 

d) a localização estratégica foi um dos incentivadores do início da colonização, já que esta não obteve êxito na 

Paraíba em 1585. 

 

22. (TALES-2010) “Muitas vilas, cidades e acidentes geográficos foram criados com denominações religiosas. A 

conquista do Novo Mundo estava inserida também pela ideia religiosa de expandir a Fé Cristã Católica Romana. 

Uma espécie de Nova Cruzada”. 

É correto afirmar que: 

a) havia homogeneidade entre os europeus em relação à religião. Portugueses, franceses, espanhóis, ingleses, 

holandeses e alemães professavam a mesma fé católica de Roma na época da criação da União Ibérica. 

b) Espanha e Inglaterra eram aliadas, o rei Felipe II inclusive apoiava as incursões de Francis Drake no Novo 

Mundo em nome da Coroa de Elizabeth I. 

c) a preocupação na cristianização dos nativos já aparecia desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, ainda na 

viagem de Pedro Álvares Cabral. 

d) a União Ibérica só foi possível devido à influência da Inglaterra, maior beneficiada. 

 

23. (TALES-2010) “Para oficializarem definitivamente a conquista e a colonização da Capitania do Rio Grande, 

os portugueses tiveram que enfrentar a presença francesa nas terras potiguares. Os franceses que já tinham sido 

expulsos da Paraíba, partido para o Norte e através de alianças com os indígenas potiguares estabeleceram-se na 

Capitania do Rio Grande, preocupando os portugueses. 

Estavam em jogo interesses militares e econômicos, haja vista que a Capitania do Rio Grande encontrava-se num 

ponto geográfico de grande valor estratégico e possuía uma importante via de acesso – o Rio Grande, Potengy – 

que permitiria uma melhor penetração dos colonizadores, que poderiam se estabelecer terra à dentro. Por isso 

era mister para a Coroa Portuguesa apossar-se de uma vez por todas das terras potiguares, expulsando os 

franceses.  

Para pôr em prática as suas intenções quanto a Capitania do Rio Grande, a Coroa Portuguesa através das 

Cartas Régias de 9 de novembro de 1596 e de 15 de março de 1597, determinou a expulsão dos franceses do Rio 

Grande e a fundação de um povoamento naquela região, como também a construção de uma fortaleza na foz do 

Rio Grande, que seria responsável pela defesa do território. 

Fazendo valer o que estabelecia as Cartas Régias, em dezembro de 1597, chega à foz do Rio Grande, uma 

expedição formada por Manuel Mascarenhas Homem, Capitão-mor de Pernambuco, Feliciano Coelho, Capitão-

mor da Paraíba, Francisco de Barros Rego, Comandante de Esquadra, os irmãos mestiços Jerônimo, Jorge e 

Antonio de Albuquerque, os padres Lemos e Gaspar de São João Peres, da Companhia de Jesus e Frei Bernadino 

das Neves. Essa expedição deu início a conquista e a colonização da Capitania do Rio Grande.” 

Favor citar da seguinte forma: 

SILVA, W. J. da; MARTINS, L. F. de S.; BARBOSA, C. R. e GUSMÃO, F. da S. A Fortaleza dos Reis Magos. 

História do RN n@ WEB [On-line]. Available from World Wide Web: <URL: www.seol.com.br/rnnaweb/> 

  

Descreva as relações entre a União Ibérica e a conquista da Capitania do Rio Grande do Norte. 

  

24. (TALES-2012) No ano de 1580, Portugal – por não ter um sucessor direto para seu trono – vai ser governado 

politicamente pelo rei Felipe II da Espanha, constituindo a União Ibérica, entre estes dois reinos. 

Será justamente neste período que a Capitania do Rio Grande passará a fazer parte do interesse expansionista de 

Felipe II, tendo em vista a privilegiada posição geográfica que possibilitava acesso estratégico à colônia e 

exploração de todas as terras da costa brasileira, especificamente da região nordestina. 

Fonte: História do RN na web. 

 

Desta forma é correto afirmar que: 

a) O processo de conquista e ocupação da capitania do Rio Grande, deve ser entendido dentro do contexto 

político e econômico do final de século XVI. 

b) As guerras europeias pouco se relacionaram a conquista das terras potiguares, visto que a Reforma era restrita 

as questões religiosa e social.   

c) O processo de conquista das terras potiguares remonta o século XV, o Uti Possidetis garantia a Portugal respeito 

a suas fronteiras. 

d) a visão da miscigenação entre europeus e nativos era bem vista pela Igreja Católica, a mesma possibilitava o 

sincretismo religioso na região. 



 

 

25. (TALES-2012) Em 1598 deram início à construção do Forte dos Reis Magos, como marco definitivo da posse 

territorial ibérica. Além da Fortaleza procederam a "fundação de uma pequena povoação, em 25 de Dezembro de 

1599, situada numa área elevada, três quilômetros acima do forte e a margem direita do rio, por Jerônimo de 

Albuquerque – comandante do Forte dos Reis –, reforçando a presença física e cultural do homem branco". 

(MONTEIRO, 2000, p. 32) 

 

Desta forma sobre os europeus e suas relações com os nativos é correto afirmar que: 

a) não seria fácil o relacionamento entre os portugueses e os nativos da costa do Rio Grande [do Norte], os 

potiguaras. 

b) as rixas que existiam entre nativos e franceses eram muito fortes, devido ao sistema de escambo implantado 

entre eles. 

c) Tal relação econômica [o escambo] possibilitava que houvesse o trabalho compulsório como imposição 

francesa. 

d) tal regime de trabalho [escambo] prejudicava muito o convívio e as relações de trocas entre os mesmos. 

 

26. (TALES – 2012) A chegada dos portugueses representou para os índios uma verdadeira catástrofe. Vindos de 

muito longe, com enormes embarcações, os portugueses, e em especial os padres, foram associados na imaginação 

dos tupis aos grandes xamãs (pajés), que andavam pela terra, de aldeia em aldeia, curando, profetizando e falando-

lhes de uma terra de Abundância. Os brancos eram ao mesmo tempo respeitados, temidos e odiados, como homens 

dotados de poderes especiais. (História do Brasil. FAUSTO, Boris. Edusp, SP 2010) 

 

Sobre o tópico e as informações contidas no texto podemos concluir que: 

a) os portugueses possuíam grande interesse nas terras potiguares logo após ser assinado o Tratado de Tordesilhas, 

fato comprovado por logo de imediato pós-1500 terem expulsado os franceses com a criação da Capitania 

Hereditária do Rio Grande. 

b) o escambo possibilitara a troca de mercadorias entre os nativos e os europeus na extração do pau-brasil, numa 

relação de caráter monetário. Já o estanco dera o direito ao cristão-novo Fernando de Loronha extrair riquezas do 

arquipélago que leva seu nome. 

c) os franceses foram um dos maiores empecilhos para a conquista do solo potiguar, as relações entre esses e 

os nativos dificultou muito a efetiva conquista, além da “hostilidade nativa”, desconhecimento do território 

e doenças endémicas. 

d) o açúcar foi o grande atrativo que a capitania do Rio Grande [do Norte] oferecia a Portugal quando do início da 

colonização, antes mesmo de 1500 espanhóis aqui estiveram em busca dessa riqueza que na Europa valia muito, 

uma especiaria.    

 

27. (TALES – 2012) Foi de relevante importância a missão dos padres junto aos indígenas quanto a catequização, 

resultando em acordos de paz, ansiados por ambas as partes. Nesta jornada destaca-se a figura de Francisco Pinto 

"apóstolo da paz", que através da catequese conseguia levar os nativos para o lado dos portugueses. Assistindo-os 

em suas necessidades. 

Entre os nativos, Felipe Camarão revela-se como grande aliado dos portugueses, juntamente com seus 

comandados, destacando-se na luta contra os holandeses e seus aliados. (Retirado do domínio: História do RN na 

Web.)  

 

Sobre o tópico, o texto em destaque e a efetiva conquista do território potiguar e seu adentramento, é correto 

afirmar que: 

a) a religião foi um dos maiores alicerces da dominação europeia no Brasil e por usa vez no RN. As missões, 

conversões e alianças com os nativos auxiliaram neste processo. 

b) a presença holandesa não se fez sentir em solo potiguar, pois a grande preocupação batava era o açúcar e este 

era inexpressivo, diferente de Pernambuco ou da Paraíba. 

c) os acordos entre nativos e europeus (portugueses) impediram matanças maiores, a Guerra dos Bárbaros foi a 

gota d’água, após ocorreu o fim da “guerra justa” no RN. 

d) toda indiada se uniu desde o princípio contra os invasores europeus, a homogeneidade assegurou a união e a 

continuidade no processo de cabloquização. 

 

 

 



 

6. GADO, AÇÚCAR E DEFESA: O “DOCE” E (LUCRATIVO) PERÍODO BATAVO NO RN: 

 

      Olha galera, há várias formas de nomear os holandeses. Podemos usar batavos, flamencos e neerlandeses que 

são sinônimos para os holandeses. Isto é para enriquecer nossos conhecimentos, mas o mundo não vai acabar caso 

vocês esqueçam dessas palavras sinônimas, mas pode ajudar num concurso ou vestibular, quem sabe (?)! 

      Devido a União Ibérica, o Reino de Portugal fora incorporado à Espanha. Essa situação mudaria as histórias 

Espanhola, Holandesa, Portuguesa e Brasileira (e claro que a do Rio Grande do Norte também), já que éramos 

colônia de Portugal, dominada pela Espanha e inimiga da Holanda. 

      A seguir vamos avaliar alguns fatos importantes: 

 A Holanda, que na época era território espanhol, buscava libertar-se desse domínio, e muitos holandeses 

professavam a fé protestante, principalmente a doutrina Calvinista, contrariando assim ainda mais o Felipe II, 

grande propagador e defensor do Catolicismo Apostólico Romano na Europa. 

 Lembrando também que esse catolicismo era a religião oficial da Espanha e de Portugal e por sua vez a da sua 

Colônia, o Brasil (pra este o Estado só se separou da Igreja em 1889 e juridicamente e oficialmente em 1891 com a 

Primeira Constituição Republicana, colocando-nos como nação laica, ou seja, sem religião oficial, todavia ainda 

há um predomínio católico, mesmo que nem todos sejam verdadeiramente praticantes); 

 A Holanda financiava a produção do açúcar português produzido no Brasil. O refinava e o distribuía na Europa. 

Devido às divergências com a Espanha, a Holanda fora retirada do doce negócio do açúcar, só que os Holandeses 

estavam preparando uma “surpresinha para a Espanha”; 

 No meio disso tudo ainda havia a Rainha da Inglaterra, Elizabeth I (vale a pena ler sua biografia ou ainda ver 

filmes sobre a mesma, no final do livro temos dicas dos filmes! Esse recado vai principalmente para as meninas, 

moças e mulheres, já que parece ser a História apenas escrita por homens, eu heim!), que no seu reinado viu 

afundar a “Invencível Armada” de Felipe II. Dizem até que ele chorou, e muito, com tal fato. Quem deve ter rido 

foi à Holanda, que viu sua força aumentar mais e mais. 

 

A doutrina Calvinista Protestante pregava... 

 

O calvinismo foi uma doutrina criada por João Calvino, um dos principais reformadores protestantes. Na escola de 

Calvino, em Genebra (Suiça), receberam instruções os fundadores da Igreja Presbiteriana. Calvino tentou 

transformar Genebra num Estado de fé calvinista. Queria criar uma teocracia - forma de governo em que a 

autoridade, emanada dos deuses ou de Deus, é exercida por seus representantes na Terra. Assim, estabeleceu leis 

que foram dirigidas por suas doutrinas religiosas, abriu escolas, estimulou o comércio exterior, proibiu jogos de 

azar, alcoolismo, danças e outros. 

Perseguia seus opositores e defendia a pena de morte a hereges. Mandou queimar Miguel Serveto, que era um 

médico contrário a suas doutrinas. Jacques Gruet foi decapitado, acusado de blasfêmia.  

Entre os anos de 1542 e 1546 havia em Genebra vinte mil pessoas apenas. Dessas, cinquenta e sete foram 

executadas, sessenta e seis banidas e um número incalculável de encarceramentos. Todos esses casos foram por 

motivos religiosos. 

As doutrinas do calvinismo são, entre muitas: a predestinação divina, no qual Deus escolhe quem será salvo 

eternamente ou condenado, salvação mediante a fé, subordinação do Estado (governo, Estado ou nação) à Igreja e 

outras. 

 O calvinismo, desde meados do século XVII, era a corrente protestante mais numerosa da Inglaterra, dividindo-se 

em várias facções, sendo a mais importante a dos “puritanos”, representados principalmente pela média burguesia, 

contrária ao Estado absolutista e a religião oficial anglicana, que limitavam o direito de propriedade, fazendo com 

que os puritanos assumissem uma postura de oposição mais radical.  

As ideias de Calvino ajudaram em medida o desenvolvimento do capitalismo, pois dizia que o predestinado 

deveria poupar, ao contrário do catolicismo que condenava até a usura. Max Weber, em (no livro) A Ética 

Protestante e o Espírito do Capitalismo, explana (mostra, explica) bem essa aliança entre calvinismo e 

capitalismo. João Calvino morreu em 27 de maio de 1564. 

 

Fonte: http://www.unificado.com.br/calendario/05/calvino.htm Visitado em 17/06/12 

 

      Com essa situação não teve jeito: a Holanda invadiu o Nordeste açucareiro.  

      Inicialmente em Salvador, capital da colônia (Brasil) e coração administrativo, sem obter sucesso. Depois 

tentou Pernambuco, coração econômico e a capitania que mais produzia açúcar, onde, aí sim, obteve sucesso. 

Contribuiu para tal feito um carregamento de metais que roubara dos espanhóis, no mar do Caribe. O açúcar aos 

http://www.unificado.com.br/calendario/05/calvino.htm


 

poucos estava sendo garantido, só que faltava conquistar outras regiões para ficar tudo seguro e na Santa Paz de 

Deus.  

 

 

 
 

Ah se não fosse a Reconquista, estaríamos hoje como Nova Amsterdã, adivinha quem depois recebeu tal 

nomeação? New York nos States. O Sandro até ressaltou que éramos chiques. 

 

     “E como o Rio Grande do Norte entrou nessa História Tales?”... 

     Nossa capitania entra nessa História como ponto estratégico de defesa, como produtor de açúcar e gado. 

Contudo nossa produção açucareira não era lá essas coisas. Os engenhos de Cunhaú (Canguaretama), Uruaçú (São 

Gonçalo do Amarante) e Ferreiro Torto (Macaíba) não se comparavam aos pernambucanos e aos da Paraíba, 

capitania esta que foi até homenageada por Maurício de Nassau (governante do Nordeste Holandês) com um 

brasão contendo seis pães doces. Já nossa pecuária foi de suma importância, servindo de alimento, na confecção de 

roupas, força motriz para os engenhos e alargando o território. Após a saída dos flamengos veremos essa tal 

expansão para o sertão.  

      Ao tomarem a capitania do Rio Grande, mudaram logo os nomes de Natal e da Fortaleza dos Santos Reis para 

Nova Amsterdã e Castelo de Ceulen (ou Keulen). Ficou mais chique não? O que você acha? 

      Entretanto o que mais marcou a presença dos flamengos foram os Massacres de Cunhaú, Uruaçú e Ferreiro 

Torto. Bem galera, devemos analisar tais fatos não só pelo prisma (visão) religioso. Vamos fazer o seguinte: 

acrescente que havia diferenças políticas, econômicas e culturais, dentre outras, entre os holandeses e portugueses 

(ou espanhóis?). Desta forma, as atitudes de Jacó Rabi, chefe dos massacres ganham novas cores e análises. 



 

     Prestem atenção, pelo amor de Deus! Não estou dizendo que as atitudes tomadas por ele foram corretas! Estou 

apenas lembrando que havia mais do que religião nas suas atitudes, entendeu? Principalmente quando analisamos 

fatos no tempo e nos espaço diferente do que vivemos, mais ainda, podemos até analisar algo que esta ocorrendo 

agora em outra região do Brasil ou até do Mundo, mas devemos respeitar suas peculiaridades, ok? Então vamos 

lá... 

      A saída dos batavos mudou a cara da capitania e de toda a colônia. O açúcar brasileiro tinha agora a 

concorrência direta do produzido pelas Antilhas Holandesas no Caribe. A pecuária avançava mais ainda para o 

interior, criou-se aos poucos uma aliança entre tribos que deu muito trabalho para os colonizadores e o Nordeste 

açucareiro perderá a condição de coração econômico por ocasião da futura descoberta do ouro e dos diamantes 

pelos bandeirantes paulistas. 

      Ainda temos algo que não pode passar sem uma análise, a presença holandesa ao contrário do que ocorrera em 

terras paraibanas, onde houve melhorias, por aqui ao contrário, sangue e destruição foi o legado dos batavos. 

 

Sobre o açúcar... 

 

      Acho massa falar que ele valia ouro, era até chamado de “ouro branco”, Por quais motivos? 

Veja: ele era até então raro, caro e considerado uma especiaria. Era deixado como herança e servia até como dote 

para casamento. Neste caso específico a noiva era um doce não? Imagina aí, você recebendo de herança do seu avô 

meio açucareiro?  

 

     Vamos exercitar a mente um pouco e daqui a pouco voltaremos a conversar. 

 

QUESTÕES: 

 

28. (TALES-2010) Sobre os dois primeiros séculos da colonização da Capitania do Rio Grande marque o que é 

verdadeiro (V) e o que é falso (F).   

(V) Ocorreu por ação da Espanha, pois a mesma deu-se na época, e por ocasião da União Ibérica; 

(V) Figuram entre os interesses batavos pelo domínio da capitania: a localização geográfica, o abastecimento da 

carne bovina; 

(V) Havia inúmeras tribos em solo norte-rio-grandense: as que habitavam o litoral foram nomeadas potiguares e as 

do interior tarairiús; 

(F) Os massacres de Uruaçú, FerreiroTorto e Cunhaú foram motivados apenas por motivos religiosos; 

(F) A capitania do Rio Grande nasceu como hereditária, permanecendo assim até sua ascensão a província. 

 

29. (TALES-2010) Sobre a invasão e o Período Holandês na capitania do Rio Grande [do Norte] é INCORRETO 

afirmar que: 

a) “A invasão do Rio Grande deu-se muito mais pela sua localização geográfica, servindo assim de ponto 

estratégico para o fortalecimento do domínio holandês no Brasil”. 

b) favorecida “pela sua potencialidade no tocante ao fornecimento de provisão (alimento), sobretudo carne 

bovina aos moradores de Pernambuco”. 

c) o tratamento dado aos nativos pelos batavos foi de cordialidade e “paparicagem”, bastante diferente dos 

portugueses. 

d) os Massacres de Cunhaú e Uruaçú foram provocados apenas por fatores religiosos.  

 

OBS: Alguns trechos foram retirados para responder a questão 30 do seguinte link:  

Favor citar da seguinte forma: 

MAIA, G. (1998). A invasão holandesa no Rio Grande (resumo). História do RN n@ WEB [On-line]. Available 

from World Wide Web: <URL: www.seol.com.br/rnnaweb/> 

 

30. (TALES-2010) “Os católicos brasileiros desde muito tempo sentem o desejo de possuírem os seus próprios 

santos, apesar dos sincretismos históricos, e do atual avanço dos evangélicos; o Brasil ainda é a maior nação 

católica do mundo. Esse desejo de possuir os seus próprios santos, não poderia estar de modo algum ausente no 

Nordeste do Brasil, devido a sua religiosidade católico–romana, herdada de Portugal. Sendo assim, no Nordeste 

não faltam possíveis santos. Exemplo disso é o caso norte-rio-grandense, dos mártires dos engenhos de Cunhaú e 

Uruaçu, respectivamente localizados onde hoje ficam os municípios de Canguaretama e São Gonçalo do 

Amarante”. (Por Andriel Cleber Santos de Araújo; Antonia Medeiros de Morais; Maria das Graças Aguiar & 

Maria Idália Diniz Cavalcante – Alunos do período 99.2) 



 

 

Sobre a História dos Massacres citados é correto afirmar que: 

01- “os assassinos eram índios (tapuias e potiguares) e holandeses chefiados pelo mercenário alemão Jacob 

Rabbi”. E “Os massacres ocorreram devido a suspeita, por parte dos holandeses, de uma conspiração portuguesa 

contra o domínio holandês”. 

02- “Morreram cerca de 180 pessoas ao todo, mas apenas se sabem informações sobre 30 deles, motivo esse pelo 

qual são os únicos arrolados nos processos canônicos. Foram mortos por não abraçarem a fé reformada, pois 

seriam poupados se o fizessem”. 

04- A Instituição do feriado estadual em 03 de outubro demonstra a influência católica na cultura do Rio Grande 

do Norte. 

08- Mesmo o Estado (governo) Brasileiro sendo laico, há inúmeras datas que aludem a religião católica, como 

exemplos figuram os dias santo e o nascimento de Jesus, este inclusive é feriado. 

 

SOMA: 15 

 

31. (TALES-2010) "(...) o próprio objetivo mercantil da colonização ibérica era povoar para produzir 

mercadorias de alto valor no comércio europeu, e para isso precisava de vastas extensões de terra para que 

tivesse um lucrativo comércio com a produção da cana-de-açúcar". MONTEIRO, D. M. Índios, terras e armas: a 

luta pelo território (séculos XVI e XVII). In: _____ Introdução à História do Rio grande do Norte: EDUFRN, 

2000.  

 

Marque a resposta correta sobre a economia potiguar durante os dois primeiros séculos da presença europeia 

(período colonial) em nossas terras: 

a) o pau-brasil foi o principal produto durante todo este período, sendo só suplantado pelo açúcar por volta das 

duas últimas décadas da segunda metade do século XVII. Já a pecuária foi inexpressiva. 

b) ocorreu a extração do pau-brasil inicialmente, seguida da produção do açúcar, entretanto este produto 

não possuía a mesma força que possuía em outras capitanias, como exemplo Pernambuco. 

c) o ouro fora pouco expressivo na nossa capitania durante o século XVII, coisa que no anterior não tinha ocorrido 

com tanta ênfase.  

d) apesar da produção açucareira ser realizada na capitania do rio Grande [do Norte], disputando inclusive com as 

s de Pernambuco e da Paraíba.  

 

32. (TALES-2012) Os holandeses mantiveram os primeiros contatos com a capitania do Rio Grande em junho de 

1625 (CASCUDO: 1955), quando chegaram à Baía da Traição transportados por uma imensa esquadra comandada 

por Edam Boudewinj Hendrikszoon que não chegara a tempo para defender o domínio de Salvador, na Bahia.  

Na ocasião muitos dos marujos flamengos encontravam-se doentes, razão pela qual o comandante da esquadra 

procurou guarida para os mesmos em terra firme lá mesmo na Baía da Traição. Não encontrando um bom 

tratamento para os enfermos, pois deparou-se com muitos índios assustados com os visitantes.  

Favor citar da seguinte forma: 
MAIA, G. (1998). A invasão holandesa no Rio Grande (resumo). História do RN n@ WEB [On-line]. Available 

from World Wide Web: <URL: www.seol.com.br/rnnaweb/> 

 

Sobre o período da invasão holandesa no Rio Grande do Norte é correto afirmar que: 

a) conseguiu observar as terras agricultáveis, mas sem a adesão dos índios potiguares [aliados dos portugueses] 

que os repeliram para a Holanda. 

b) a ida de vários nativos para a Holanda facilitou o contato entre os flamengos e a indiada, incluindo 

adesões prosélitas religiosas. 

c) não tinha ocorrido a efetivação do Rio Grande do Norte pela Espanha, a preocupação maior era o açúcar e não 

tínhamos outros atrativos. 

d) não ocorreu a exemplo das relações com os franceses a aceitação por parte dos nativos dos holandeses, 

portugueses já pacificara o RN. 

 

33. (TALES-2012) A 5 de dezembro de 1633, zarpava de Recife uma esquadra comandada pelo Almirante Jean 

Cornelissen Liichthord, com o objetivo de conquistar o Forte dos Reis Magos. Esta esquadra era composta de 4 

navios e 7 iates. Neles embarcavam 808 homens. 

O tenente-coronel Baltasar Bima, comandava as operações militares. Também fazia parte desta expedição, o 

conselheiro Carpentier e Matais Vau Keulen um dos diretores da Companhia das Índias Ocidentais.  



 

No dia 8 de dezembro dá-se o desembarque em uma praia estreita cercada de altas barreiras (até hoje não se sabe 

ao certo se era Ponta Negra). Daí separam-se as tropas, seguindo uma pelo mar, outra por terra, atravessando as 

dunas até chegar em Natal. 

Favor citar da seguinte forma: 
GERMANO, R. M. S.; MEDEIROS, M. I. de; SANTOS, O e ARAÚJO, S. M. de. A tomada do Forte. História do 

RN n@ WEB [On-line]. Available from World Wide Web: <URL: www.seol.com.br/rnnaweb/> 

 

Sobre a ocupação do Rio Grande do Norte pelos batavos podemos concluir que: 

a) os bravos portugueses foram fortes até o fim e não procuraram uma trégua com os invasores, a religiosidade 

católica falou mais alto. 

b) os potiguares, os tapuias e os janduís, se aliaram aos portugueses numa tentativa louca de conseguir defender as 

terras portuguesas.  

c) Em homenagem ao diretor da Companhia das Índias Ocidentais os holandeses trocaram o nome de 

Fortaleza dos Reis Magos por Castelo de Keulen. 

d) Após tomarem o Forte os holandeses começaram suas atrocidades e mataram todos que estavam ocupando a 

Fortaleza dos Santos Reis Magos. 

 

34. (TALES-2012) Interessados em assegurar o seu controle sobre a Capitania do Rio Grande os holandeses cedo 

firmaram alianças com os povos ditos Tapuias, com a "urgência de encontrar aliados, em número e força, para a 

manutenção do [ seu ] domínio" (PUNTONI, 1998, p. 38). Segundo CASCUDO em 1631 dirigiu-se ao Conselho 

Político do Brasil Holandês o índio "Marcial ou Marciliano, fugitivo dos acampamentos portugueses, informando 

que seus companheiros [ os "reis" Janduí e Oquenaçu, Tapuias da Nação Tarairiú ] estavam desejosos de uma 

aliança com os invasores" (1984, p. 61).  

Durante o período da Dominação Holandesa no Nordeste (1630-1654) a política da Companhia das Índias 

Ocidentais será a de relações amigáveis com os Tapuias visando a sua participação no processo de colonização. O 

próprio Conde de Nassau "reconhecia a importância de manter tais aliados [pois da] amizade dos índios dependia 

em parte o sossego e a conservação da colônia do Brasil" (citado por PUNTONI, obra citada, p. 39). 

Favor citar da seguinte forma: 
OLIVEIRA, E. F. de; MACEDO H. A. M. de; ARAÚJO, M. B. de e DANTAS, M. H. Os holandeses e os tapuias. 

História do RN n@ WEB [On-line]. Available from World Wide Web: <URL: www.seol.com.br/rnnaweb/> 

 

Sobre as relações nativos-holandeses é correto afirmar que: 

a) Rabbi foi autor de uma crônica relatando a vida e os costumes dos Tapuias, a qual foi oferecida ao Conde 

Maurício de Nassau. Através dessa crônica muitos aspectos etnográficos dos Tapuias são hoje conhecidos, 

pois foi utilizada por outros autores holandeses em seus relatos. 

b) Rabbi não assimilou e adotou os costumes dos indígenas, a repulsa se dava por ser de origem judaica, daí ter 

relações amistosas com os nativos era aceito, jamais teve hábitos como os selvagens que viviam em solo potiguar 

como os potiguaras e tarairiús. 

c) A disputa dos flamengos com os indígenas do interior da Capitania do Rio Grande foi relativamente belicosa, ao 

invés dos portugueses, os holandeses combateram os Tapuias com violência iniciando assim os Massacres de 

Cunhaú e Uruaçú no Rio Grande do Norte. 

d) Por meio desses relatos holandeses podemos ter uma ideia – não eurocêntrica - do modo de vida, costumes e 

hábitos dos Tapuias que habitavam o Sertão do Rio Grande, informações essas que foram usadas pelos holandeses 

para massacrar a maiorias das tribos. 

 

35. (TALES-2012) Tantos massacres se sucederam por aqui, nas denominadas terras do Rio Grande, que fica 

difícil não nos constrangermos com tantas barbaridades. Esses atos de violência e enorme crueldade que 

caracterizou o domínio holandês, aqui nessas terras, começou pelo ataque aos moradores do engenho Ferreiro 

Torto. A expedição desembarcou no local conhecido por "Passagem do Potigi". Depois deles terem matado 

algumas pessoas neste local, seguiram adiante por terra, para o já citado engenho. Hélio Galvão assegura que os 

"atacantes fugiram e o major Cloppenburch prosseguiu, andando mais três léguas, desde aquele ponto em que ele 

com os outros companheiros desembarcara. Um trecho pantanoso do caminho, já sendo tarde, impediu que 

atingissem o engenho, pelo que decidiram regressar à fortaleza" . ( GALVÃO: 1979, p. 83). 

 

Sobre os Massacres e seu contexto é correto afirmar que: 

a) o tratamento dado a Ferreiro Torto foi diferente do que os holandeses ofereceram a Cunhaú e a Uruaçú, a 

matança só ocorreu nestes devido à resistência dos índios potiguaras e tarairiús que aqui viviam. 



 

b) podemos notar que os massacres tiveram a conotação religiosa, a doutrina calvinista foi imposta a todos que 

estavam no Nordeste pelos holandeses, estes eram intolerantes e muito rudes. 

c) o respeito às tradições locais sempre marcou as relações dos europeus com os nativos. Franceses, portugueses, 

espanhóis e holandeses foram amistosos com os povos pré-cabralinos. 

d) corria o boato que forças portuguesas estariam a caminho, vindas da Paraíba, para ajudar os que alí se 

encontravam, mas os holandeses não admitiam que se organizassem focos de resistência à sua autoridade. 

 

36. (TALES-2010) Sobre o domínio batavo (holandês ou flamenco) é correto afirmar que: 

a) nossa capitania entra nessa História como ponto estratégico de defesa, como produtor de açúcar e gado. 

b) nossa produção açucareira superava em qualidade os engenhos de Pernambuco e da Paraíba. 

c) a pecuária foi importante na nossa capitania, mas inferior a produção de açúcar, nosso carro-chefe na economia. 

d) a produção de gado ficou restrita a região litorânea, já a açucareira se impôs no interior.  

 

37. (TALES-2011) Leia o texto a seguir: 

 

“Mas, voltando à conquista da Capitania do Rio Grande... 

       Tudo começou após a conquista e fundação da Capitania Real da Paraíba em 1585. Anos depois, em 1598, os 

Capitães-mores da Paraíba (Feliciano Coelho) e de Pernambuco (Mascarenhas Homem), auxiliados pelos 

mestiços Jerônimo e Jorge de Albuquerque Maranhão, e mais uma carrada de gente, empreenderam por terra e 

mar o feito.  

      No dia 6 de janeiro de 1598 começara a nossa colonização. Já de cara fundou-se a Fortaleza dos Santos Reis 

(Magos), nome derivado do dia da sua fundação. No início fora erguida de forma simples, com uma arquitetura 

rudimentar, só depois, por ordem de Felipe III, foi edificada a Fortaleza de pedra. No ano de 1599, 

especificamente no dia 25 de dezembro, fora criada a Cidade do Natal (a exemplo de outros temas já abordados 

neste livro [este mesmo que você esta lendo, kkkk], a fundação de Natal também diverge sobre a data da 

fundação, quem a fundou e o nome inicial da mesma)”. 

 

Desta forma a conquista efetiva do Rio Grande do Norte esta ligada a (ao): 

a) período holandês e seu respectivo domínio em terras nordestinas e especialmente ao Rio Grande do Norte, 

grande produtor de açúcar e de gado. 

b) período joanino e a conquista da Cisplatina ao sul e a tomada do Norte com tropas fiéis ao rei português e ao 

absolutismo. 

c) a não resistência dos nativos e franceses que tinham firmado alianças, mas que na época tinham cortado 

relações. 

d) ao período da união Ibérica e da preocupação no Uti Possidetis e as disputas na Europa como a travada 

contra a Holanda. 

 

38. (TALES-2011) “É correto afirmar que na Europa as disputas políticas, religiosas e culturais eram intensas, 

Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda queriam cada uma dominar o mundo e o Brasil (por sua vez o 

Rio Grande do Norte também entrava nessa)”. 

 

Desta forma é correto afirmar que: 

a) A Inglaterra, que na época era território espanhol, buscava libertar-se desse domínio, e muitos holandeses 

professavam a fé protestante, principalmente a doutrina Calvinista, contrariando assim ainda mais o Felipe II, 

grande propagador e defensor do Catolicismo Apostólico Romano na Europa. 

b) O judaísmo era a religião oficial da Espanha e de Portugal e por sua vez a da sua Colônia. Porém com a 

República foi adotada a Fé Católica que permanece oficial até nossos dias. Prova disso era a aceitação dos judeus, 

dos muçulmanos e dos cristãos na Península Ibérica. 

c) A Inglaterra financiava a produção do açúcar português produzido no Brasil. O refinava e o distribuía na 

Europa. Devido às divergências com a Espanha, a Inglaterra fora retirada do doce negócio do açúcar e a Holanda 

buscou preencher esta lacuna que gerava riquezas imensas. 

d) A Holanda dominou primeiro a região produtora de açúcar que era Pernambuco, buscou então na 

capitania do Rio Grande [do Norte] o abastecimento de alimentos e a defesa com a tomada da Fortaleza dos 

Reis Magos alterando inclusive seu nome. 

 

39. (TALES-2011) “A Capitania do Rio Grande com cem léguas, foi doada a João de Barros, feitor das Casas de 

Mina e da Índia, a qual foi aglutinada com cinquenta léguas doadas a Aires da Cunha e setenta e cinco léguas 



 

doadas a Fernão Álvares de Andrade, perfazendo um total de duzentos e vinte e cinco léguas de terras, cujos 

limites não são muito claros em função do desaparecimento da Carta de Doação (CASCUDO, 1984)”. 

 

Sobre a capitania do Rio Grande [do Norte] e seu processo de formação socioeconômico podemos afirmar que: 

a) a conquista do Rio Grande foi possível por seus donatários João de Barros e Aires da Cunha em virtude da 

bravura dos índios Potiguares e dos seus aliados, lutando contra os franceses que faziam exploração clandestina do 

pau brasil para uso na Europa. 

b) devido a sua localização e a sua extraordinária importância para a conquista do Norte, o Rei retomou a 

possessão do Rio Grande mediante indenização à família de João de Barros e ordenou futura construção de uma 

fortaleza para defesa de possíveis invasões inglesas e germânicas. 

c) de acordo com a organização estratégica para o ataque, duas frentes foram formadas, sendo que uma avançou 

por mar comandada por Mascarenhas Homem e a outra por terra capitaneada por Feliciano Coelho, mesmo assim 

não obtiveram êxito e o domínio passou para a Holanda. 

d) a sociedade norte-rio-grandense após a conquista pelos portugueses era composta basicamente por três 

grupos étnicos, os aborígenes (nativos) servindo como escravos, aldeados ou revoltados embrenhados no 

mato, os invasores brancos divididos em homens livres proprietários e homens livres não proprietários e os 

escravos negros oriundos da África. 

 

40. (TALES-2011) Observe a figura abaixo:  

 

 
 

Fonte: http://abelhudonews.blogspot.com.br/2010/10/03-de-outubro-feriado-dos-martires-de.html Visitado em 

17/06/12 

Imagem relacionada aos Mártires do RN 

 

“Os massacres que produziram os mártires ocorreram em 16 de julho de 1645 no engenho de Cunhaú, e em 03 de 

outubro de 1645 em Uruaçu, os assassinos eram índios (tapuias e potiguares) e holandeses chefiados pelo 

mercenário alemão Jacob Rabbi”. 

 

Sobre os Massacres de Cunhaú e Uruaçú é correto afirmar que: 

a) Desde muito tempo os católicos (Brasil) sentem o desejo de possuírem os seus próprios santos, há também 

o atual avanço dos evangélicos e o Brasil ainda é a maior nação católica do mundo. 

b) O desejo de possuir os seus próprios santos, esta ausente no Nordeste do Brasil, devido a pouca influência da 

religiosidade católica–romana herdada de Portugal. 

a) A educação brasileira teve pouca influência religiosa e o processo educacional sempre foi independente, visto 

que a questão laica é na educação é anterior as normas pombalinas. 

d) As questões territoriais, econômicas, políticas e culturais tiveram pouca influência nos massacres citados no 

texto, pois o motor foi única e exclusivamente a questão religiosa. 

 

41. (TALES – 2010) “Os massacres que produziram os mártires ocorreram em 16 de julho de 1645 no engenho 

de Cunhaú, e em 03 de outubro de 1645 em Uruaçu, os assassinos eram índios (tapuias e potiguares) e 

holandeses chefiados pelo mercenário alemão Jacob Rabbi. Os massacres ocorreram devido a suspeita por parte 

dos holandeses, de uma conspiração portuguesa contra o domínio holandês. Morreram cerca de 180 pessoas ao 

todo, mas apenas se sabem informações sobre 30 deles, motivo esse que são os únicos arrolados nos processos 

canônicos. Foram mortos por não abraçarem a fé reformada, pois seriam poupados se o fizessem.” 

 

http://abelhudonews.blogspot.com.br/2010/10/03-de-outubro-feriado-dos-martires-de.html


 

Sobre os Massacres de Cunhaú e Uruaçú é correto afirmar que: 

a) havia forte preocupação por parte dos batavos sobre uma possível reação portuguesa ao domínio 

holandês. 

b) não havia outros motivos além dos religiosos que foram responsáveis pelos Massacres que ocorreram em terras 

potiguares. 

c) Cunhaú e Uruaçu foram os locais dos Massacres devido à importância relacionada à cotonicultura e a pecuária 

extensiva. 

d) Cunhaú era grande produtora de charque e Uruaçú era ligada a produção de algodão, já Ferreiro Torto produiza 

ótimo açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. A GUERRA DOS BÁRBAROS OU DO AÇÚ: BRAVURA E RESISTÊNCIA NATIVA EM TERRAS 

POTIGUARES: 

 

      Você lembra o que significava BÁRBARO para gregos e romanos na Antiguidade? Caso não lembre, lá vai: 

       Na Grécia e em Roma significava literalmente ser estrangeiro. Mas não parava nesse significado, continha 

ainda forte preconceito e inferioridade. Pois é, pessoal, esse mesmo termo também era usado pelos portugueses 

para tratar os índios, que não eram estrangeiros, entretanto, não aceitando as ordens do homem branco, reagiram à 

imposição da cultura ocidental e que, muitas vezes, por serem diferentes, eram tratados de forma intolerante. 

Achamos isto horrível, não? Então, jamais sejam preconceituosos com pessoas que se vestem diferente de você, 

não possuem a mesma condição econômica que a sua, ouvem músicas diferentes do que é comum na maioria das 

vezes e qualquer, mas qualquer diferença que haja entre você e outra pessoa respeite (na sua escola, bairro ou 

turma de amigos nunca deixe surgir o bullying, ok?). 

      Ninguém gostaria de ser tratado assim. Se esta atitude fosse com você, como você reagiria? 

 

O ETNOCENTRISMO, BÁRBAROS, ÍNDIOS E PRECONCEITOS: 

 

Os estudiosos da cultura compreendem que os povos forjam (criam) visões de mundo peculiares (singulares, que 

pertencem a cada povo), que marcam a sua identidade de povo. Mas quando determinado grupo, com traços 

culturais característicos e uma visão de mundo própria entra em contato com outro grupo que apresenta práticas 

culturais distintas, o estranhamento e o medo são as reações mais comuns. O etnocentrismo nasce exatamente 

desse contato, quando a diferença é compreendida em termos de ameaça à identidade cultural. 

De modo simples, o etnocentrismo pode ser definido como uma visão de mundo fundamentada rigidamente nos 

valores e modelos de uma dada (determinada) cultura; por ele, o indivíduo julga e atribui valor à cultura do outro a 

partir de sua própria cultura. Tal situação dá margem a vários equívocos (erros), preconceitos e hierarquias, que 

levam o indivíduo a considerar sua cultura a melhor ou superior. Nesse sentido, a diferença cultural percebida 

rapidamente se transforma em hierarquia. O outro, só compreendido de maneira superficial, é então usualmente 

designado como "selvagem", "bárbaro" ou não humano. Em linhas gerais, é difícil para qualquer indivíduo se 

despojar dos preconceitos arraigados em sua cultura e tentar compreender a cultura do outro em seus próprios 

termos. Essa seria uma atitude não etnocêntrica, pois faria uso da relativização, que é o oposto do etnocentrismo. 

No entanto, o mais comum é o indivíduo tomar suas representações, sua linguagem, seus valores, para falar sobre 

o que é esse "outro". Não dá a palavra para o outro, porque considera sua cultura a detentora da palavra. 

Ao contrário das teorias propriamente racistas, que surgiram há apenas três séculos, o etnocentrismo é um 

comportamento universal e antiquíssimo. Sociedades antigas como a romana, a grega, a chinesa, a suméria e a 

judaica, por exemplo, eram mais propensas a escravizarem os estrangeiros, os outros, cuja cultura era considerada 

inferior, do que membros de sua própria sociedade. Na China Tang (pensava que era o suco? Kkkkkk Não era, 

Tang foi uma dinastia que governou a China), os estrangeiros eram considerados menos que humanos, e por isso 

coreanos, turcos, persas e indonésios eram escravizados. Para gregos e romanos da Antiguidade, que se julgavam 

civilizados, os demais povos que os cercavam eram todos bárbaros, palavra de caráter etnocêntrico que designa o 

estrangeiro como inferior e selvagem. 

Entretanto, o ápice do etnocentrismo talvez se situe entre os séculos XV e XIX, quando os europeus entraram em 

contato com vários povos na América, Ásia e África. Nesses processos de colonização, incompreensões de ambos 

os lados foram dando lugar a guerras, genocídios e etnocídios. Essa é a face crua do etnocentrismo, quando um 

povo diz ao outro: se despoje de sua cultura ou morra física e culturalmente. A esse extermínio físico se dá o nome 

de genocídio; ao extermínio da cultura, etnocídio. Espanhóis, portugueses, ingleses, entre outros, dizimaram 

(mataram, destruíram) populações nativas dos territórios conquistados, impondo uma dominação cultural 

assentada em bases políticas e interesses econômicos. O outro, o indígena no caso da América, era visto pelo 

colonizador como um antropófago preguiçoso, (diziam que o índio não tinha na sua língua as letras F, R e L) sem 

fé, sem rei, sem lei, e exatamente por isso devia mudar seu comportamento e adotar o trabalho, a religiosidade e o 

sistema político vigentes na cultura do colonizador. Os europeus, durante esse processo de colonização, não 

compreendiam as culturas dos outros como visões de mundo a serem levadas em consideração, não conseguiam 

assimilar a diferença cultural e usavam essas diferenças como pretexto para a dominação efetiva. O etnocentrismo, 

dessa forma, servia a interesses de ordem econômica. 

Por mais que o etnocentrismo tenha se intensificado nas Nações europeias em suas ondas colonizadoras dos 

séculos XVI e XIX, ele não é um fenômeno restrito apenas à cultura do colonizador branco europeu. Muitas 

sociedades indígenas americanas também eram etnocêntricas (olha galera que é bom saber que entre os 

próprios nativos também havia esta prática horrível, quando puderem leiam os GUIAS POLITICAMENTE 

INCORRETOS DA AMÉRICA LATINA E DO BRASIL, eu, Tales Augusto de Oliveira, sou professor de 



 

História e não devo me achar “dono da verdade como alguns historiadores adoram”), como percebeu Roque de 

Barros Laraia. De acordo com ele, os índios cheyene, das planícies norte americanas, se auto denominavam os 

“entes humanos”, enquanto os akuawa, tupis do sul do Pará e os esquimós se denominam “os homens” , 

expressões que negam, assim, aos demais povos, a característica (entendida como positiva) de pertencer à espécie 

humana. Entretanto, como os europeus foram responsáveis por diversas ondas conquistadoras, impondo seus 

valores em diferentes lugares, a imagem do etnocentrismo quase sempre está associada ao eurocentrismo, ou seja, 

à atitude das diversas Nações europeias de impor seus valores e de se considerarem superiores aos povos 

autóctones da África, da Ásia e da América. 

O conceito de etnocentrismo deve ser associado ao estudo do contexto histórico mais amplo, o que permite que se 

compreenda por que o contato entre culturas distintas foi possível. Em muitos casos, questões de ordem econômica 

e política favorecem o próprio contato entre culturas. 

  

Fonte: http://www.nossaversao.pro.br/liturgia_detalhes.php?numero=76  Visitado em 17/06/12 

 

     Uma das principais reações indígenas consistiu na CONFEDERAÇÃO DOS CARIRIS, alguns anos após o fim 

da União Ibérica, em episódio conhecido como Restauração Portuguesa, no ano de 1640 (quando Portugal voltou a 

ser independente, livre da Espanha). Como reagiram os nativos? Com armas, atacando fazendas, matando donos 

de propriedades, auxiliando nas fugas de escravos dentre outras reações. E você pode até pensar: “Vixe, Tales, ô 

povo ruim, provocando barbárie e matando pessoas!”. 

     Antes de se posicionar sobre o tema, peço para que todos recordem fato recente da História do Brasil, no qual 

um funcionário do governo foi ferido com facões nos debates sobre a Reserva Raposa Serra do Sol no estado de 

Roraima, lembram? Em 2011 e neste ano de 2012 a Usina de Belo Monte também esta nas manchetes dos jornais! 

     Ok, então vamos pensar sobre o fato ocorrido. Partindo primeiro do que a grande mídia (redes de TV’s e rádios, 

jornais de circulação nacional e até internacional) propagou. Notaram que foram opiniões pouco diferentes das de 

trezentos, quatrocentos ou quinhentos anos atrás? Esqueceram, no entanto, que os nativos tiveram suas terras 

tomadas, esposas, filhos e filhas estuprados, mortos e escravizados e, hoje, são estrangeiros em suas próprias terras 

e vivem em reservas como animais em zoológicos. Alguém se lembra do índio Galdino? Se você nunca ouviu 

falar, a canção “Cachimbo da Paz” de Gabriel, o Pensador, é uma homenagem a ele. Ouça quando parar a leitura e 

reflita. Só para introduzir o assunto (música), ele foi queimado por jovens de classe média alta que ainda tiveram a 

cara-de-pau de dizer que “achavam que era um mendigo de rua”. Meu Deus, por essas e por outras é que devemos 

combater todo tipo de preconceito. 

      Se fosse você, como agiria? Quem está com a razão? Os brancos ou os índios? Com certeza não condenaria a 

atitude indígena.  

      Agora vamos às lutas entre brancos e índios na Guerra dos Bárbaros. Essas batalhas se estenderam por mais de 

três décadas, ocorrendo derrotas, mas também vitórias, incluindo entre estas um armistício (acordo de paz) com a 

coroa Lusitana.  
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      As consequências da CONFEDERAÇÃO DOS CARIRIS foram: 

 Imensa dizimação nativa. Alguns estudiosos afirmam inclusive que esse seria um dos motivos da atual situação 

de inexistência de remanescentes diretos dos primeiros povos que habitaram o RN (mas lembrem que pouco 

depois que iniciamos nossa leitura, citei os estudos realizados pela professora Julie Cavignac em relação às 

populações que descendem das tribos que habitaram o nosso estado); 

 Muitos índios acabaram sendo aldeados ou postos em missões jesuíticas; 

 Houve cada vez mais o adentramento do sertão, estimulado pela busca de índios para escravizar, tendo o grupo 

dos bandeirantes paulistas como o de maior destaque. Até hoje muitos estudiosos divergem sobre estes serem 

heróis ou simplesmente sanguinários (eu prefiro as duas possibilidades juntas e os tempos eram outros); 

 Escravidão nativa, por ocasião da “Guerra Justa” (só não sei, numa boa, que Guerra é Justa, hein?); 

 Mortes em consequência das inúmeras doenças do homem branco (os nativos não tinham seus leucócitos fortes, 

viu aí, Tio Tales sabe um poquin de biologia, vije...); 

 Muitas terras foram dadas ou conquistadas pelos bandeirantes no RN, onde um dos grupos de maior destaque 

foi o Terço Paulista; 

 Perda da identidade por imposição dos valores ocidentais como religião, língua e cultura no geral (ou entraram 

no processo de cabloquização); 

 Etc. 

 

     Aliás, você sabe o que é CABLOQUIZAÇÃO? Não? Então vou tentar a seguir dar uma certa ideia, pois eu e o 

meu amigo François conversamos a poucos dias sobre este tema, vamos lá... 

 

     Muitas tribos acabaram se miscigenando com os europeus e africanos e perderam suas identidades 

socioculturais originais, fora que devemos acrescentar que para muitos nativos era melhor adotar as ideologias 

europeias e abandonarem seus antigos hábitos, afinal de contas se a gente tentar comparar isto a nossos dias pode 

http://www.colecaomossoroense.org.br/acervo/indios_colonos_e_missionarios.pdf


 

ter certeza que eu e você caro leitor “adora” jeans, fast food, música (mesmo sem entender, kkkkkk) e desenhos 

animados de outras nações como o Dragon Ball Z...   

     Outra coisinha, para não terminar ao falar de nossos ancestrais, o termo Potiguar significa comedor de camarão 

(índios que habitavam o litoral), já os tarairiús compunham um conjunto de várias tribos assim denominadas para 

facilitar sua classificação, mas eram heterógenas (o termo tarairiú significa tristonho, cabisbaixo, mas não se iluda, 

pois adivinhe quem os denominou assim? Os potiguaras, assim outro exemplo de preconceito, este inclusive entre 

os próprios nativos). 

 

     Vamos exercitar agora! 

 

QUESTÕES: 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões 42 e 43: 

 

“A atitude em relação aos tapuias é plenamente assumida, pelo Império e pelas autoridades coloniais, com a 

instituição das “guerras justas”- guerras que só por ordem e autorização da Coroa podiam ser empreendidas às 

tribos indígenas consideradas heréticas, hostis ou antropofágicas. (...) Daí que a coroa passou a exigir o 

extermínio deles. A ordem de Luísa de Gusmão, regente de Portugal, assinada em 1662 deixa isso bem claro: 

‘Convir-lhes-ia fazer-lhes guerra para que se extingam de uma vez (...) por terem muita quantidade de cavalos em 

que se exercitam com a doutrina que lhes deixaram os holandeses.” In: Coleção REBELDES BRASILEIROS, 

Revista Caros Amigos, editora Casa Amarela. 

 

42. (TALES-2010) Explique em que consistiam as “Guerras Justas” e quais as suas consequências econômicas, 

expansionistas e políticas para os nativos e colonizadores. 

 

43. (TALES-2010) Sobre as relações entre nativos e europeus é correto afirmar: 

01- As Guerras Justas eram oficiais e foram usadas para dizimar e pacificar as regiões onde havia resistência ou 

“hostilidade” nativa. 

02- Na capitania do Rio Grande as Guerras Justas foram uma constante. 

04- No Rio Grande foi acordado entre os nativos e os portugueses a paz. O rei português D. Pedro II com seu 

espírito humanista assinou o acordo. 

08- As guerras entre as tribos facilitaram a vitória dos europeus. 

16- O gado era atacado muitas vezes pelos nativos como consequência de sua cultura de caça. 

 

SOMA: 31 

 

44. (TALES-2010) Câmara Cascudo citou que “os franceses todos os anos vêm a ela [Capitania do Rio Grande] 

carregar de Brasil por ser o melhor pau de toda a costa. E fazem já casas de pedra em que estão em terra fazendo 

comércio com o gentio. E os anos passados estiveram nesta dezessete naus de França a carga e são tantos os 

franceses que vêm ao resgate que até as raízes do pau brasil levam porque tinge mais as raízes do que o pau que 

nasce nesta capitania”. 

 

Avaliem as relações entre os nativos com os franceses e com os portugueses. 

 

45. (TALES-2012) Festejaram a natureza, as estações, as luas, o sol, a chuva. Dançavam, cantavam em noites de 

festas, adornados com belas plumagens, em cocares, braceletes e tornozeleiras. Ficando em volta de grandes 

fogueiras, cultuavam seus mortos, valentes e valorosos guerreiros pedindo sua proteção, junto aos deuses. 

Enquanto que aos inimigos vencidos e aprisionados eram sacrificados em rituais de antropofagia. 

Na cura de doenças utilizavam de ervas e raízes extraídas da própria natureza. Assim como o uso de entorpecentes 

pelo Xamãs e Pajés quando evocavam os deuses para auxiliá-los na luta contra os espíritos do mal. 

Falavam o nhe-ê-Katu (língua boa), diferenciando de outros dialetos existentes nas diferentes tribos. 

Utilizavam a cerâmica na fabricação de utensílios domésticos. A rede servia para o descanso e a canoa para 

locomoção e pesca. 

Favor citar da seguinte forma: 
ARAÚJO, F. das C. de S. O. ; SILVA, F. V. da; MACÊDO, M. das V. de A. & SILVA, M. E. da. Potiguares. 

História do RN n@ WEB [On-line]. Available from World Wide Web: <URL: www.seol.com.br/rnnaweb/> 

 



 

Acerca das relações entre nativos e europeus é correto afirmar que: 

a) sob o olhar europeu, aqueles nativos selvagens precisavam aprender normas de conduta e suas almas 

necessitavam de salvação para poderem integrar-se a uma civilização. 

b) o conceito de civilização já era conhecido dos nativos, tanto que nações indígenas impunham aos outros sua 

cultura e união contra os invasores europeus. 

c) a civilização europeia apoiava a miscigenação e o sincretismo religioso, prova disto é a adoção de deuses 

nativos como ocorrera com os orixás africanos nas senzalas. 

d) foi de irrelevante importância à missão dos padres junto aos indígenas quanto a catequização, não obtendo 

acordos e pior, aumentando o descontentamento. 

 

46. (TALES-2008) As pinturas rupestres consistiam em bem mais que arte. Havia na sua produção um conteúdo 

mágico-simpatíco. 

 

Explique o que são pinturas rupestres, sua importância e o significado do termo grifado. 

 

47. (TALES-2012) A princípio o denominado Sertão do Açu compreendia toda ribeira do rio com este nome e a 

ribeira posteriormente chamada de Seridó, recorte espacial reputado como possuidor de grandes campos frescos e 

salubres, onde muito gado podia ser criado. Sua colonização começou no final da década de 1670 e início de 1680. 

Ocupavam originalmente essa região os nativos tapuias, na sua grande maioria pertencentes à nação dos janduís. 

Esta porção interior da Capitania do Rio Grande foi tocada inicialmente, pela empresa colonizadora, por vaqueiros 

que ali fabricavam currais e viviam em relativa paz com os primitivos habitantes.  

Fonte: História do RN na web. 

 

Sobre as relações dos nativos e europeus é correto afirmar que: 

a) levantes isolados de grupos indígenas precederam o movimento que tomaria maiores dimensões e seria 

denominado na época como a Guerra do Açu. 

b) o termo bárbaro é desprovido de caráter pejorativo, apesar do seu uso com os nativos, ele significava  

estrangeiro na época dos romanos.  

c) a expulsão dos holandeses não se relacionou aos embates que ocorreram em solo potiguar, aa Confederação dos 

Cariris foi anterior aos batavos. 

d) o avanço da economia pastoril que promovia a ocupação das terras interioranas unia os nativos e os europeus na 

empreitada. 

 

48. (TALES – 2010) “Não ficando de fora do cenário da "Guerra dos Bárbaros", os canindés, jenipapos, 

sucurus, cariris e pegas foram os grupos que combateram nas ribeiras seridoenses com todo fervor. Por outro 

lado, o combate aos gentios não foi fácil, precisou-se minimamente organizar-se as tropas e o apoio logístico 

como, por exemplo, a ribeira do Acauã que teve como base militar a Casa Forte do Cuó.”  

 

Em relação à Guerra dos Bárbaros marque a ÚNICA ALTERNATIVA QUE NÃO É CORRETA: 

a) a participação dos bandeirantes demonstra que havia interesses do governo em conter qualquer reação nativa ao 

domínio europeu. 

b) havia a reunião de inúmeras tribos, inclusive dando a revolta outra denominação, a Confederação dos Cariris. 

c) uma das marcas desse conflito é a quase inexistência de remanescentes que descendem dos primeiros habitantes. 

d) há grande valorização da cultura nativa até nossos dias, as Missões e os Aldeamentos serviram como 

proteção pra cultura dos povos destacados no texto acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. A FÉ E O GADO ABRIRAM OS CAMINHOS NA CAPITANIA: 

 

     Durante bastante tempo, se discutiu se os índios possuíam ou não alma, se eram descendentes de Caim, em 

síntese: se eram ou não filhos de Deus! 

     Depois de muita discussão os aceitaram como filhos de Deus e passíveis de salvação, desde que seguissem a Fé 

Católica. Para ser salvo e ir para o céu era necessária à conversão.  

      Para esta obra divina se concretizar, a Igreja contava com um verdadeiro Exército de Cristo. A principal ordem 

religiosa na catequização do continente Americano foi o grupo dos Jesuítas, também conhecidos como Soldados 

de Cristo. Claro que também houve a participação de outras ordens religiosas como franciscanos, capuchinhos, 

beneditinos, dentre outras. Em solo potiguar, destacaram-se as Missões religiosas de Mipibu, Guaraíras, Apodi e 

Igramació. 

 

 
 

Fonte: http://www.colecaomossoroense.org.br/acervo/indios_colonos_e_missionarios.pdf   Visitado em 17/06/12 

 

      Lembrem que já na carta de Pero Vaz de Caminha ele dizia para o rei que a terra não possuía grandes riquezas, 

“contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal 

semente que Vossa Alteza em ela deve lançar”. Por um lado, eram até boas às intenções dos padres, afinal de 

contas dentre as inúmeras ordens religiosas, a dos Jesuítas se opunha a escravidão nativa. Porém, a Igreja Católica, 

por muitas vezes, apoiava as Guerras Justas para pacificar os nativos, a Inquisição impondo valores, etc. 
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Olha o prodígio João Carlos com sua charge representando que a pecuária “dominou geral” o interior da 

capitania do Rio Grande. 

 

Aviso importante, galera... 

 

É necessário ter cuidado ao analisar tais atitudes da Igreja Católica, pois vivemos há mais de três séculos de 

diferença e nossas mentalidades são bastante diversas (diferentes) das daquele período. Devemos lembrar, mais 

uma vez, que houve grande oposição à escravidão nativa e a história da Igreja Católica não se resume a esta época. 

Pesquise sobre a Teologia da Libertação do ex-padre Leonardo Boff e o Frei Betto, a Renovação Carismática e 

verá o que estou falando. 

Outro fato que deve ser lembrado foram às várias menções que o Papa João Paulo II fez no seu pontificado 

pedindo perdão aos povos indígenas e negros da América e África da ação Católica. Para finalizar, tivemos como 

exemplo a Irmã Doroty, morta por defender melhores condições para os camponeses da região Amazônica. 

 

     Falamos a pouco tempo sobre a pecuária ser uma das motivações para as invasões holandesas na nossa região. 

Sua produção possuía algumas características singulares. Ao contrário da sociedade açucareira, que utilizava a 

mão de obra escrava e africana, a mão de obra da pecuária era predominantemente livre, mestiça de brancos e 

índios, ou seja, cabocla. Mas isso não significa que não pudesse ser utilizada a mão-de-obra escrava índia ou 

africana. 

     Havia inúmeras utilidades para o gado, vamos elencar algumas: 

 Carne para o consumo, principalmente a carne seca que tinha nas salinas um favorecimento. Chegamos até a 

brigar, no final do século XIX, com o Ceará, pela posse do território de Grossos (veremos isto depois); 

 Produção de derivados do leite como o queijo (este já me dar água na boca, especialmente o “queijo do sertão 

lá de Caicó, huuuuum”), leite e outros; 

 Confecção de roupas e apetrechos; 

 Força Motriz para engenhos e meio de transporte; 

 Etc. 

 

     Devido à pecuária, muitas cidades surgiram ou, no mínimo, se desenvolveram influenciadas por ela. Seus 

nomes falam por si: são exemplos às cidades de Pau dos Ferros, Campo Grande e Currais Novos. Surgiu também 

por influência da pecuária a Civilização do Couro, onde o vaqueiro era o “cabra da peste”, com seu gibão (roupa 

de couro e muito resistente a caatinga) e aboio com o gado. Podemos ainda acrescentar a vaquejada, esporte típico 

do Nordeste Brasileiro, as vaquejadas de Mossoró e Apodi são show de bola, vão ver a galera derrubar o boi e 

depois tem aquele forrozinho legal! 

      Para concluir, irei falar um pouco sobre a nossa situação econômica do final do século XVIII até o início do 

século XIX. Vamos em frente. 

      A economia da capitania teve na pecuária grande poder, como já disse. Produzíamos também açúcar, farinha, 

milho, peixe seco, algodão e sal, dentre outros produtos. Basicamente, produtos primários. A mão de obra negra 

foi usada, mas não figurou sendo uma constante, como em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Sobre esta última capitania, opa, desculpe, lembremos que na virada do século XVIII para o século XIX as 

capitanias agora eram nomeadas de províncias. Pois bem, em Minas Gerais, ao se descobrir ouro e diamantes, 

ocorreu que o Norte (Nordeste) perdeu seu status de “menina dos olhos de Portugal”, já que o açúcar não era tão 

doce agora, e o produzido nas Antilhas Holandesas (desde o século XVII) era inclusive bem amargo (para os 

portugueses, claro!).  

      O Norte aos poucos era esquecido, como se diz, posto em escanteio. Só na hora de cobrar ou criar novos 

impostos é que a capitania era lembrada. Somem a este cenário, no início do século XIX, os seguintes fatos: 

 A vinda da Família Real Portuguesa, fugindo com o rabo entre as pernas, igual a cachorro, com medo de 

Napoleão, o Grande (de 1,58 m de altura, sou fã dele, não sei o motivo, kkkkkk); 

 Criação de novos impostos para sustentar a Família Real e sua comitiva (babões), onerando mais ainda os 

cofres públicos; 

 Secas periódicas no Nordeste; 

 Ares e ideias revolucionárias que vinham do além-mar ou do norte do continente americano (Iluminismo, 

Revoluções Industrial, Estadunidense e Francesa...); 

 Processos emancipatórios em toda a América Latina; 

 Movimentos separatistas em Minas Gerais e na Bahia. 

 



 

      O Brasil era um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. E nós aqui do Norte, com o sangue quente, 

quase em ebulição, mostraríamos com quantos paus se faz uma canoa. Não tendo jeito, a revoltas ou melhor, 

revoltas foram postas em prática! 

     Mas por enquanto vamos responder umas questões? 

 

QUESTÕES: 

 

49. (TALES – 2010) “O povoamento efetivo do interior se deu no século XVIII, pela concessão de sesmarias, 

para fazendas de gado, aos baianos e pernambucanos que, resistindo a todas dificuldades e hostilidades da 

indiada, conseguiram se estabelecer com currais de criação. Muitos desses currais deram origem a sedes de 

cidades e municípios de hoje”. 

 

“Muitas foram as oficinas que centralizaram o comércio de carne e couros na Ribeira do Açu. E na foz do 

Mossoró, também foram instaladas fábricas pelo rico fazendeiro sargento-mor Antônio de Sousa Machado”. 

 

IN: Evolução Econômica do Rio Grande do Norte, Paulo Pereira dos Santos-2002. 

 

Sobre o texto acima e a expansão territorial potiguar nos séculos XVII e XVIII é INCORRETO afirmar que: 

a) o atrativo principal para a invasão holandesa em terras potiguares foi o açúcar, produto apreciado no 

mercado externo, possuindo grande valor e, sendo inclusive chamado de “ouro branco”. 

b) a paz acordada com os nativos na Guerra dos Bárbaros propiciou condições para a conquista do interior, além 

de tornar toda a população nativa “dócil”. 

c) a catequização nativa através das missões e aldeamentos tornou a religião parte fundamental no processo 

“civilizatório” da população índia, sendo Apodi um dos principais locais de divulgação da fé cristã católica. 

d) a escravização do índio era proibida, os jesuítas se opunham de forma muito forte a tal prática, mesmo através 

das “guerras justas”. 

e) a pecuária foi efetivada em solo da capitania do Rio Grande partindo das proximidades dos rios, produzindo 

carne seca, auxiliou para tal processo a existência de salinas naturais. 

 

50. (TALES-2010) “De todas as zonas do Brasil onde os autóctones repeliram, longa e braviamente, os assaltos 

dos conquistadores, nenhuma apresenta tão grande resistência à invasão quanto o Nordeste”. (TAUNAY, 1995) 

 

“A falta de provisões para manutenção dos soldados levava muitos a deserção, sem contar também com a falta de 

pagamento”. 

 

O século XVII é marcado pelos embates entre nativos e invasores, culminando com a Guerra dos Bárbaros, acerca 

deste episódio é correto afirmar que: 

a) o termo bárbaro foi à denominação dada apenas aos índios do litoral que não assumiram a fé cristã católica, 

sendo os infiéis postos nas missões e aldeamentos. 

b) a Guerra dos Bárbaros ficou restrita a Região Nordeste, nas demais regiões brasileiras houve acordos que 

garantiram a paz duradoura, exemplo desta foi à prática do sertanismo de contrato. 

c) o termo “bárbaro” demonstra o preconceito para com o nativo, já que este possuía práticas não muito 

usuais na Europa como o politeísmo, a antropofagia e a endofagia. 

d) os bárbaros continuam a existir, exemplo disto foi que recentemente um funcionário do INCRA foi agredido, os 

índios mostraram mesmo não serem “civilizados”. 

 

51. (TALES-2010) As Missões Jesuíticas NÃO foram: 

a) “aldeamentos indígenas criados e organizados pelos missionários e geralmente localizadas no habitat natural 

do índio, ficando assim afastadas das povoações”. 

b) “eram logradouros que reuniam os índios sobreviventes da empresa de conquista”. 

c) “Para os missionários, as Missões eram espaços ‘civilizados’ nos quais os índios se transformariam em 

"homens", saindo do estado da barbárie em que se encontravam”. 

d) “todas as ordens religiosas eram contra a escravização nativa, menos a dos jesuítas”. “O grupo mais atuante 

no Rio grande do Norte e no Brasil foi o dos Beneditinos”.  

 

52. (TALES-2011) “As Missões eram aldeamentos indígenas criados e organizados pelos missionários e 

geralmente eram localizadas no habitat natural do índio, ficando assim afastadas das povoações. Na verdade, eram 



 

logradouros que reuniam os índios sobreviventes da empresa de conquista. Para os missionários, as Missões eram 

espaços "civilizados" nos quais os índios se transformariam "homens" saindo do estado da barbárie em que se 

encontravam”. MISSÕES DE ALDEAMENTO COMO INTERMEDIADORAS DA COLONIZAÇÃO NO 

RIO GRANDE (pela turma de 2000.2)  

 

Acerca das relações entre os nativos e os colonizadores é correto afirmar: 

 

a) Escravizar o indígena era um gesto tão isento de regulamentação, poderiam ser aprisionados e vendidos, os 

bandeirantes paulistas foram símbolos de tal prática conhecida como Bandeirismo Apresador. 

b) Em 1565, a Mesa da Consciência e Ordem, reunia-se em Lisboa e restringia o "direito" de se cativar 

somente os índios aprisionados em "guerras justas", feitas contra índios que não se cristianizassem. 

c) Era estabelecido que seriam livres os índios que tivessem se submetido pacificamente aos agentes 

colonizadores, mesmo os que não aceitassem a Fé Cristã Apostólica Romana. 

d) A proibição total da escravidão indígena, gerou uma reação de insatisfação por parte dos missionários, pois só 

deveria existir o respeito aos índios cristianizados, os demais eram considerados sem alma e sem salvação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. PERNAMBUCO E SEUS ARES REVOLUCIONÁRIOS INFLUENCIAM O RN E O TRASNFORMAM E OS 

PERÍDOS ENTRE 1822 A 1840 (PRIMEIRO REINADO E REGÊNCIAS): 

 

      Como falei antes de você ir responder às questões, meu amigo leitor, a situação do início do século XIX não 

era das melhores para os habitantes do Norte (províncias que compreendem as atuais regiões Norte e Nordeste do 

Brasil). O biênio anterior a 1817 piorou ainda mais a situação, com secas e péssimas condições financeiras não 

podia ser diferente, já que Portugal só sabia criar novos impostos.  

      Vale lembrar que nas capitanias e vice-reinados espanhóis a boca estava quente: revoluções criavam novos 

países e, para o temor de D. João VI, ainda por cima, repúblicas presidencialistas. 

     Na província de Pernambuco tem início a Revolução de 1817. O objetivo era separar-se da Coroa e formar uma 

República, com liberdade religiosa e econômica, dentre outros avanços. Você lembra o significado de 

REPÚBLICA? Se não lembra, é uma palavra de origem romana que significa RES=Coisa PUBLICAS=Pública. 

Pois bem, pra variar, os escravos a exemplo da época grega e romana, não foram reconhecidos como cidadãos. E 

havia alguma menção a abolição? Nem pensar, tá doido?! Quem iria pegar no trabalho pesado? Os brancos, né? 

Muito bonitinho pra sua cara!  

      O movimento espalhou-se pelas províncias da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Aqui o principal 

nome foi o André de Albuquerque Maranhão, isto mesmo, membro da primeira oligarquia a governar nosso 

estado, o rapaz revoltou-se e tomou o poder, utilizando a força para nos libertar. Massa, não? Nem tanto! Não 

obteve grandes êxitos e governou durante pouco mais de um mês. Todavia, sua história preserva um ar de 

romantismo. 

 

 
 

Padre Miguelinho ressalta a nossa “emancipação” nas áreas econômica (PE) e jurídica (PB) após a 

Revolução Pernambucana de 1817. Charge de Sandro. 

 

     Para não dizer que a participação do Rio Grande do Norte foi uma roubada, ocorreram algumas mudanças até 

interessantes em decorrência da Revolução Pernambucana de 1817. Éramos subordinados juridicamente a 

capitania da Paraíba, e com a criação da Ouvidoria em 1818 nos tornávamos livres das ordens jurídicas paraibanas. 

Já para enfraquecer o poder econômico de Pernambuco (e com certeza sua influência), ganhamos a nossa 

Alfândega, em 1820, aumentando assim nossas receitas. Fora isso, não há muito a ser comemorado. 

      Ah, ia esquecendo de dizer que em Pernambuco, a participação do potiguar Padre Miguelinho também foi 

expressiva. Entretanto há um enaltecimento exagerado por parte da historiografia oficial do nosso estado em 



 

relação a esse padre. Como a participação dos padres foi uma constante na Revolução Pernambucana de 1817, ela 

também ficou conhecida como Revolução dos Padres. Indo um pouco mais a frente de 1817, teremos a 

Independência do Brasil (1822), que aqui não teve fogos e festas, passou quase despercebida. Demoramos para 

saber dessa notícia. Que falta faz o MSN, ORKUT, FACEBOOK e TWITTER, não? Se fosse hoje, em poucos 

segundos já estaria nos TT’s, kkkk...  

      Já a Confederação do Equador (1824) foi um pouco mais interessante, ao meu ver, para nossa História. Quero 

dizer, a do Brasil. Pernambuco mais uma vez foi “encher o saco” do governo central, já que o Pedrinho I não 

aceitara a Constituição criada pela Assembleia Constituinte de 1823. Por conseguinte a dissolveu, criou uma nova 

Constituição que segundo ele, deveria “Ser digna dele”. O cara era mimado demais e folgado também, pois 

acrescentou o Poder Moderador aos outros três poderes contidos na Carta Magna (Constituição) de 1824. 

Conseguiu passar de herói a vilão quase que da noite para o dia. Os pernambucanos insatisfeitos e com o sangue 

quente, quase fervendo, tendo Frei Caneca como um dos principais líderes, lançaram o Manifesto de Proclamação 

da Confederação do Equador no dia 2 julho de 1824. Lá, foi forte o movimento, já aqui nem tanto. 

     Fracassado o levante em Pernambuco, os revoltosos fugiram e passaram por terras potiguares, sendo detidos no 

Ceará. Frei Caneca, ao término foi julgado, condenado e fuzilado. Assim começava a nossa Independência política: com 

mortes e injustiças. Saindo então do poder de um português e caindo no colo de outro, continuando escravista e latifundiário. 

Este ano de 2012 iremos “comemorar” 190 anos da nossa Independência e o que me chateia é que muita coisa ainda 

continua como naquele período, ou até pior. 

      Com o passar do tempo, D. Pedro I mostrou sua verdadeira face e foi forçado a abdicar (deixar o trono em 

favor de outra pessoa) do trono em favor de D. Pedro II. Só que o dito cujo era um menino de apenas cinco anos 

de idade que, possivelmente ainda usava fraldas e as deixava cheias de caquinha. Por essa razão, adotou-se, como 

previa a Constituição de 1824 o sistema regencial que durou até que Pedrinho II conseguisse pelo menos alcançar 

o trono para se sentar sem ajuda de nenhum adulto.  

     Pelo Brasil afora, muitas províncias durante o período das Regências (1831-1840) se revoltaram e quiseram até 

separar-se (o Rio Grande do Sul se separou) do Brasil. Já na Balaiada (PI-MA) e na Cabanagem (PA) muito 

sangue do povo jorrou, a maioria dos participantes eram pobres e mestiços, daí os massacres, pouco mudou, vejam 

o caso recente de Pinheirinho em São Paulo ou do Carandirú. Na Sabinada, propuseram até abolir a escravidão 

(BA). E, finalizando, os escravos de origem muçulmana, nomeados de Malês, revoltaram-se, também nessa 

província. Lembro mais uma vez, daqui (1822) até a república chegar passaremos a nomear o Rio Grande do Norte 

de província e não mais capitania e, como havia outra província com o nome de Rio Grande, nós passamos a ser a 

do Rio Grande do Norte. 

      

Se a boca estava quente em muitas províncias durante o Período Regencial, por aqui... 

  

   Não ocorreu nada de muito importante, já que o governo Regencial criou, em 1834, o Ato Adicional, 

possibilitando autonomia política, numa espécie de federalismo e eleições para alguns cargos. Os historiadores 

costumam dizer que as Regências foram uma espécie de “experiência democrática”. 

   Sobre o Federalismo vamos a explicação bem simples. Usando os Estados Unidos da América como exemplo, 

temos situações como aborto, menoridade penal (prisão de menores ou diminuição do início da situação de ser 

maior de idade com 16 anos) e até a horrível pena de morte podem variar de estado para estado. Em resumo: o 

Federalismo é como se fosse à união de vários pequenos “países” que são livres, tendo como base o respeito a uma 

Carta Magna (Constituição). Você sabia que o nome do Brasil é República Federativa do Brasil? Pois é, nossa 

forma de pensar e agir sobre o federalismo é diferente da dos “States”, nossa constituição e poder são mais 

centralizados. 

 

     Exercitar é sempre bom para que os conteúdos fiquem verdadeiramente consistentes. 

 

QUESTÕES: 

 

53. (TALES-2010) A Revolução Pernambucana de 1817 foi motivada pela insatisfação popular das Províncias do 

Norte. Na do Rio Grande do Norte, André de Albuquerque Maranhão tomou o poder e o sustentou por cerca de um 

mês, todavia sem obter progresso algum. Por outro lado essa insurreição nos possibilitou autonomia nos âmbitos 

econômico e jurídico. 

 

a) Descreva e analise dois motivos que fizeram eclodir a Revolução Pernambucana. 

b) Explique a frase sublinhada no texto. 

 

54. (TALES-2010) Sobre a Confederação do Equador é INCORRETO afirmar que: 



 

a) a situação vigente de abertura dos mercados aos produtos estrangeiros aumentava o descontentamento das 

províncias do Norte contra a Coroa. 

b) havia na província do Rio Grande do Norte apoio e rejeição ao movimento, sem grandes repercussões. Apenas 

mandaram três representantes para compor o governo em Pernambuco. 

c) as tropas revolucionárias que fugiam de Pernambuco, comandadas por Frei Caneca, passaram pelas províncias 

da Paraíba, Rio Grande do Norte e foram presas no Ceará. 

d) a Confederação do Equador demonstrou que não havia oposição ao governo de D. Pedro I. 

 

55. (TALES-2011) “A Capitania do Rio Grande do Norte, à época da revolução, era governada por José Inácio 

Borges que, ao ser informado do movimento pernambucano, preparou-se para resistir. Tratou de entrar em contato 

com o comandante de Divisão do Sul, André de Albuquerque Maranhão, que se encontrava em Goianinha. 

Chegaram a conferenciar por cerca de duas horas sobre a segurança da capitania frente aos acontecimentos de 

Pernambuco. No retorno a Natal, o governador pernoitou no Engenho Belém, próximo à atual cidade de Nísia 

Floresta. Ao amanhecer, José Inácio Borges viu que o engenho estava cercado pelas tropas sob o comando do 

próprio André de Albuquerque, que aderira ao movimento. Preso, o agora ex-governador José Inácio Borges foi 

enviado a Recife”. 

 

Sobre o processo da Revolução Pernambucana e seus desdobramentos podemos concluir que encontrava-se nos 

seus projetos políticos e desdobramentos: 

a) Uma nova "Lei orgânica" foi adotada pelo governo, que vigoraria até a elaboração de uma Carta Constitucional 

que defendia forma republicana de governo, liberdade de imprensa e religião, além da abolição da escravatura. 

b) Após o processo revolucionário o Rio Grande do Norte passa a ser finalmente elevada a categoria de 

Província, antes era tão somente uma Capitania Real. 

c) Padre Miguelino teve destaque em Pernambuco como participante, fato único nesta revolta por parte do clero 

que era subserviente aos mandos e desmandos de D.João VI. 

d) A criação da Alfândega, nos libertando da Paraíba e da Ouvidoria nos emancipando de Pernambuco foram 

obras para amenizar os ânimos ou novas possíveis tentativas de revoltas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. “VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA”, REVOLTA DO QUEBRA-QUILOS, LEVANTE DAS MULHERES, 

ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO, ASCENSÃO DO ALGODÃO. RETRATOS DO SEGUNDO REINADO 

(1840-1889) NO RN: 

 

      Como já conversamos, enquanto algumas províncias se rebelaram no período das Regências, aqui no RN não 

houve nada de muito destaque. Contudo essa calmaria não continuaria no Segundo Reinado (1840-1889). Logo na 

segunda década deste período o Brasil entrou numa guerra, aliada a Argentina e ao Uruguai, contra o Paraguai, 

esse foi o maior conflito que o continente Americano viu entre nações.  

      Como não havia um exército nacional forte e organizado, a Guerra do Paraguai (1864-1870) recrutou homens 

até da nossa província. Foram os “entusiasmados Voluntários da Pátria”, que de voluntários só tinham mesmo era 

o nome, pois o recrutamento muitas vezes era forçado. 

 

 
 

João Carlos mostra como os negros eram “convidados” a se tornarem verdadeiros “Voluntários da Pátria”. 
 

     Imagina aí, você na rua, tomando aquele sorvete bem geladinho e te raptavam. Você acordava fardado e pronto 

para matar, ou pior, morrer. O professor Artur, de história e filosofia do Stúdio Visão em Mossoró , me relatou que 

a galera organizava até festas para enganar a população e os recrutarem a força, acredita? Muitos desses 

“voluntários” eram escravos que substituíam seus proprietários, tornavam-se alforriados (livres), mas quem 

garantia que voltariam da guerra? Esse recrutamento será também um fator no futuro para uma revolta que é bem 

peculiar no linguajar da nossa região, vamos lá?  

      Você já comprou um litro de cajarana ou siriguela, ou ouviu que uma cidade fica a tantas léguas de viagem? 

Estranha pergunta, não? Já que o litro é usado quando nos referimos aos líquidos e medimos as distâncias através 

de metros ou Quilômetros (Quilo ou Kilo significa mil). 

     Pois se você achou estranho hoje em dia, no Brasil do século XIX as coisas eram muito diferentes: não havia 

uniformidade (igualdade) e nem fiscalização para os pesos e medidas, muitas das relações comerciais ainda eram 



 

feitas através de trocas de mercadorias sem o uso de moedas. Existiam medidas como a cuia, a arroba, a meia, o 

quarto, a banda, etc. Atualmente o INMETRO é órgão responsável pela fiscalização dos pesos e medidas, dentre 

outras atribuições.  

     D. Pedro II estabeleceu o GRAMA e o METRO como medidas uniformes em todo o Império, mas organizar o 

Brasil não era o único objetivo dele. Com o fim do tráfico de escravos africanos, as secas e os produtos brasileiros 

com preços baixos no mercado mundial, o governo estava meio quebrado nas finanças. O jeito foi criar novos 

impostos, dentre estes o “imposto do chão”. Sempre falo para os alunos que os pais deles e eu “temos mais medo 

do fim do mês do que do fim do mundo”! 

 

Mas o que é o INMETRO? 

 

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO - é uma autarquia federal. 

(...) No âmbito de sua ampla missão institucional, o Inmetro objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando 

sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços. 

Sua missão é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e da 

avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade 

do País. 

Dentre as competências e atribuições do Inmetro destacam-se:  

 Executar as políticas nacionais de metrologia e da qualidade; 

 Verificar a observância das normas técnicas e legais, no que se refere às unidades de medida, métodos de 

medição, medidas materializadas, instrumentos de medição e produtos pré-medidos; 

 Manter e conservar os padrões das unidades de medida, assim como implantar e manter a cadeia de 

rastreabilidade dos padrões das unidades de medida no País, de forma a torná-las harmônicas internamente e 

compatíveis no plano internacional, visando, em nível primário, à sua aceitação universal e, em nível secundário, à 

sua utilização como suporte ao setor produtivo, com vistas à qualidade de bens e serviços; 

 

Fonte: http://www.inmetro.gov.br/inmetro/oque.asp# Visitado em 17/06/12 

 

      As cidades são hoje centros de trocas, vendas e serviços. Metrópoles, com seus arranha-céus que quase 

perdemos de vista. Só que no século XIX mais de 90% da população morava no campo (zona rural) e o “dia da 

feira” era o local de rever os “cúmpadi” para aquela conversa gostosa de amigos, paquerar as meninas e se divertir 

um pouco. Para as cidades, era levada a produção do campo, na esperança de conseguir compradores ou pessoas 

que quisessem trocar seus produtos por outras mercadorias. O dinheiro (cédulas e moedas) não era tão comum no 

Nordeste brasileiro do século XIX e a exceção eram as cidades e olhe lá. Hoje em dia ainda tem cidades onde suas 

feiras são de suma importância na economia local, são exemplos Umarizal, Apodi, Rodolfo Fernandes e até em 

Natal existe ainda algumas feiras de bairro, vejam que a feira do Alecrim “para” (ou movimenta?) o bairro, 

inclusive este comemorou este ano seu centenário. 

     Então, vamos à Revolta do Quebra-Quilos? OK! 

     Como citei acima, o governo imperial buscava novas receitas para aumentar sua renda e uma das saídas foi à 

criação do “imposto do chão”, que significava a cobrança em feiras pelo uso do solo na venda dos produtos. 

Muitas vezes as mercadorias dos feirantes possuíam menor valor que o imposto, e se um feirante colocasse sua 

mercadoria no chão, a levantasse e depois a colocasse novamente no chão, pagaria mais uma vez o imposto, 

acredita? A população também criou boatos como um imposto a ser pago por cada peça posta no varal para secar, 

esse imposto ficou apenas (ainda bem) no boato.  

      Isso fez com que a população nos anos de 1874-75 se revoltasse, invadindo cartórios, rasgando e queimando o 

tão odiado documento. Aproveitaram e deram fim também a muitos papéis onde constavam as dívidas (hipotecas) 

e quebraram os quilos, daí derivando o nome da revolta. Outro motivo que deixava a população morrendo de raiva 

do rei era o recrutamento forçado para o exército e polícia. O povão nomeou esta ação de “Imposto de Sangue”. A 

população pobre e rica temia ser recrutada a força, como ocorrera no período da Guerra do Paraguai. 

     Abaixo notem como eram medidos os pesos e como é hoje: 

 

http://www.inmetro.gov.br/inmetro/oque.asp


 

 
 

Pesos antigos, mas tem lugares que ainda são usados. Fonte: http://www.ibiubi.com.br/produtos/10-pesos-de-

balan%C3%A7a-em-s%C3%A3o-miguel-arcanjo-sp-brasil+casa-e-

decora%C3%A7%C3%A3o+decora%C3%A7%C3%A3o/quebarato!/IUID9050955/ Visitado em 28 de junho de 

2012. 

 

 
 

Olha a diferença para hoje! Nunca deixe de ver se a balança onde você compra tem o selo do INMETRO, ok?  

Fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-232503488-balanca-eletronica-15-kgs-com-selo-do-inmetro-_JM  

Visitado em 28/06/2012 

 

       Até a Igreja estava olhando meio atravessada para D. Pedro II, pois no Brasil começava a ser realizado o 

casamento civil, em substituição ao religioso. Já a certidão de nascimento tomava o lugar aos poucos da certidão 

de batismo. O estado laico (sem se submeter a qualquer religião) começava a ser construído e a queda do Império 

também.     

      Unido ao movimento do Quebra-Quilos, em Mossoró ocorreu o Levante das Mulheres. A Ana Floriano (este 

Floriano provinha do esposo dela, pois até hoje em muitas cidades há o costume de substituir o sobrenome da 

pessoa pelo nome do esposo, esposa, pai ou mãe. Uum exemplo muito conhecido em Mossoró é o Tales de Sinezio 

ou Vilani), juntou um monte de mulheres invadiram o local onde estavam os documentos das dívidas e hipotecas 

dos habitantes da cidade e rasgaram tudo, inclusive as listas de sorteios dos futuros recrutados, salvando assim 

seus amados de um possível recrutamento forçado. Romântico, não?  

      Foi também Mossoró o palco inicial, em terras potiguares, do processo abolicionista, só que devemos avaliar 

com cuidado o que ocorreu nos cenários local, nacional e internacional. 

 

http://www.ibiubi.com.br/produtos/10-pesos-de-balan%C3%A7a-em-s%C3%A3o-miguel-arcanjo-sp-brasil+casa-e-decora%C3%A7%C3%A3o+decora%C3%A7%C3%A3o/quebarato!/IUID9050955/
http://www.ibiubi.com.br/produtos/10-pesos-de-balan%C3%A7a-em-s%C3%A3o-miguel-arcanjo-sp-brasil+casa-e-decora%C3%A7%C3%A3o+decora%C3%A7%C3%A3o/quebarato!/IUID9050955/
http://www.ibiubi.com.br/produtos/10-pesos-de-balan%C3%A7a-em-s%C3%A3o-miguel-arcanjo-sp-brasil+casa-e-decora%C3%A7%C3%A3o+decora%C3%A7%C3%A3o/quebarato!/IUID9050955/
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-232503488-balanca-eletronica-15-kgs-com-selo-do-inmetro-_JM


 

 Local: Com uma localização privilegiada entre duas capitais (Fortaleza e Natal), Mossoró já figurava na época 

como uma das principais cidades do Nordeste com um comércio dinâmico e até de escravos. Fora que as regiões 

Norte-Nordeste assumiriam o papel de provedor de escravos para os cafezais, e que a grande seca de 1877 

dizimando os rebanhos, matando milhares de pessoas, incluindo escravos, tornando muito cara a manutenção dos 

mesmos;  

 Nacional: o império criara uma série de leis que acabariam de forma lenta e gradual com a escravidão.  

     A Lei Eusébio de Queirós (1850) proibia o tráfico de escravos do exterior para o Brasil, intensificando o 

comércio interprovincial. A Lei do Ventre Livre (1871) tinha como base que o escravo trabalhasse até os 21 anos 

para indenizar seus donos. A Lei dos Sexagenários (1885) libertava os escravos com mais de 60 anos. Parece 

piada, não? Já que no Brasil até hoje é difícil atingir com saúde esta idade. Por fim, no dia 13 de maio do ano de 

1888, a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil, mas não acabou com o abismo entre brancos e negros que há até 

nossos dias. 

     Soma-se ainda a entrada de imigrantes, principalmente nas duas últimas décadas do século XIX, que 

substituíam o escravo nas lavouras do café, este aos poucos se tornava o novo rei do Brasil, sobrevivendo até o fim 

da monarquia no país. Acredita que queriam embranquecer o Brasil? Diziam que éramos inferiores devido sermos 

mestiços, tinha até a (pseudo)ciência para apoiar isto; 

 Internacional: A Inglaterra, desde o Primeiro Reinado, buscava acabar com o tráfico de escravos e criara a Bill 

Aberdeen (1845) que impedia o tráfico de escravos africanos. Podemos também notar que milhões de imigrantes 

vieram para o continente Americano, ou “terra das oportunidades”, como muitos acreditavam ser.   

 

      No dia 30 de setembro de 1883, Mossoró acaba com a escravidão. Que lindo, a primeira cidade a acabar com 

tão famigerada exploração no Rio Grande do Norte. Pois saibam que o Ceará saiu na nossa frente, mais 

especificamente no município de Redenção (Ceará).  

      Mas pera lá! O escravo ainda era tão importante para Mossoró e para o Rio Grande do Norte? Ou seria mais 

vantajoso vendê-lo a preço de ouro para as províncias do sul, que ainda insistiam em usar a mão de obra escrava? 

Seria ainda tirar um peso das costas e principalmente do bolso para seus donos? Não seria tal feito enaltecido em 

demasia, como analisa o professor Emanuel Braz do curso de História da UERN, em seu livro: “ABOLIÇÃO DA 

ESCRAVATURA EM MOSSORÓ-PIONEIRISMO OU MANIPULAÇÃO DO FATO?”. 

      Afinal de contas o número de escravos era muito pequeno comparado ao número de habitantes da cidade, 

acrescento ainda que nosso estado não foi um dos principais a usar a mão de obra escrava como fora Pernambuco, 

Bahia e o Rio de Janeiro. Citei anteriormente que a mão de obra negra existiu, mas não foi uma constante como os 

índios em nosso estado. Ela apareceu especialmente nos engenhos de Cunhaú e Ferreiro Torto.  

     Vale nota a presença da Maçonaria nesta empreitada e em outras como as Revoltas Separatistas, a 

Independência do Brasil, etc. Essa instituição esteve presente em muitos fatos das Histórias Geral e do Brasil. Em 

Mossoró, além do fim da escravidão, ela esteve presente no Levante das Mulheres (a Ana Floriano era esposa de 

maçom). Há relatos da época sobre essa fraternidade só permitir participação de pessoas que não possuíssem 

escravos. Brinque!  

     Outra coisa que nós, professores de História, não costumamos trabalhar é a existência, até nossos dias, de povos 

que descendem dos escravos fugidos que formaram quilombos ou foram alforriados. As comunidades quilombolas 

foram estudadas pela professora Julie Cavgnac, que já comentamos quando falamos de comunidades que 

descendiam dos índios do nosso estado. Já a ONG (Organização Não Governamental) KILOMBO, desenvolve 

atividades nas comunidades Sítio Pega e Sobrado, em Portalegre, Jatobá, em Patu (meu pé de serra), Macambira, 

em Bodó, dentre outras.  

 

FABIÃO DAS QUEIMADAS: MÚSICA E TALENTO DE UM ESCRAVO (MELHOR DIZER ARTISTA) 

POTIGUAR... 

 

Frequentando a 7ª Arte (loja especializada em vender filmes dos mais variados, também os raros), encontrei uma 

História que dar um belo filme (documentário já tem, kkkk)! 

Fabião Hermenegildo Ferreira da Rocha, popularmente conhecido por Fabião das Queimadas nasceu em 1848, na 

fazenda Queimadas município de Santa Cruz , outros dizem que pertencia na época a Natal (hoje a região pertence 

ao município de Barcelona). Mas isto não é o mais importante, Fabião foi um escravo que através da poesia e dos 

acordes de sua rabeca conseguiu comprar a sua liberdade, além da alforria da sua mãe e da sobrinha (esta acabou 

se tornando sua esposa)! 

“Mas Tales, porque nunca ouvi falar sobre ele?” A resposta é fácil, parece que a História só é feita por pessoas 

ricas, com sobrenomes de famílias importantes, etc... Mas Fabião quebrou esta questão e merece espaço no nosso 

livro e mais ainda na História do Rio Grande do Norte! Continuando... 

http://www.7arte.net/


 

Fabião ia de sítio em sítio, suas apresentações chegaram até Natal e inclusive conheceu Câmara Cascudo! 

A seguir temos uns versinhos do nosso herói: 

 

"Essa minha rabequinha 

É meus pés e minhas mãos 

É meu roçado me mio 

Minha pranta de feijão 

Minha criação de gado 

Minha safra de algodão." 

 

Fabião desde criança mostrava aptidão para a poesia, dizem que até o seu proprietário podia ser seu pai, mas nada 

foi confirmado, no período não tinha o Programa do Ratinho e o teste de DNA! Kkkk 

A fonte abaixo tem mais informações, versos e até comentários de Ariano Suassuna! 

Caso possam assistam ao documentário que é bem legal, tem até a Toni Silva da minha Mossoró! 

 

Fonte: http://www.barcelona.educ.ufrn.br/fabiao.htm    Visitado em 29/06/12  

 

      Outra questão que sempre fez parte da nossa história foram às secas, saiba que já influenciavam desde o 

período anterior à chegada dos europeus, contudo o semi-nomadismo diminuía seus impactos sobre os nativos. Já 

o homem branco se estabelecia e tornava-se fixo (sedentário). Entretanto, nenhuma seca se compara a que ocorreu 

em 1877, a Grande Seca (como ficou conhecida) passou para a história como a pior de todas que o Nordeste viu (a 

de 2012 também foi pesada, mas não se compara). 

      Em 1877 as consequências do fenômeno natural foram maximizadas, a falta de alimentos e de água castigava a 

maior parte da população. Para sobreviver comia-se de tudo, desde couro cru até carne humana (pelo menos 

tentaram e graças a Deus não conseguiram), como registrado na Paraíba, no município de Pombal e me repassado 

tal fato pelo professor Chaguinha, do IFRN de Mossoró. Com medo da morte, as pessoas se retiravam (daí o termo 

retirante) para as cidades e para o litoral, porém, não era em todas essas fugas que obtinham êxito. Estima-se em 

mais de 500 mil o número de óbitos em decorrência do flagelo da seca nesse período. 

       No município de Rodolfo Fernandes (RN), cerca de 400 Km da capital Natal, duas vítimas se destacaram. 

Crianças inocentes, meninas e irmãs, que como tantas outras pessoas, não conseguiram escapar da morte 

provocada pela seca. Todavia, ‘abandonaram suas covas’ para habitar como mártires no imaginário do povo da 

região, bem como em outras localidades. Seus nomes, idades exatas, onde nasceram, dentre outros dados, são 

desconhecidos pelos populares, a única certeza que estes têm é que elas são santas. A história já era transmitida de 

geração em geração pela tradição oral, bem antes do fato que veio corroborar sua essência e veracidade por parte 

dos habitantes locais. Eu, inclusive, estive lá com meu amigo Haroldo Barra Menezes, registrando com fotos e 

entrevistas a História das Meninas Santas das Covinhas. Todo dia 12 de outubro, Dia das Crianças são distribuídos 

brinquedos, doces, água e outros artigos para as crianças. Romeiros se deslocam para homenagear, esperando que 

intercedam para que possam conseguir milagres ou agradecendo pelos recebidos. 

     Estou conversando com meus amigos do curso de História da UERN sobre o nosso TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso) para o publicarmos, adivinha sobre o que é? Sobre essas meninas, tomara que possamos 

lançar em livro logo, logo!  

      Se no sudeste o Café tornou-se rei, aqui no RN quem assumia este papel era o Algodão. Esse produto já era 

conhecido pelos povos Pré-Históricos do nosso estado e o capitalismo deu novas cores para ele no cenário 

internacional e local, mas isso não ocorreu apenas no século XIX. Já no século XVIII, a Guerra de Independência 

dos Estados Unidos (1776) fez com que produzíssemos para abastecer os teares ingleses, fato repetido também na 

Guerra de Secessão ou Civil Americana (1861-1865). 

      Observe o gráfico abaixo e veja o aumento da produção do algodão no período coincidente da Guerra de 

Secessão (separação) dos Estados Unidos: 

 

EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO NO RN, NO SÉCULO XIX 

Ano Arrobas de algodão exportado 

1848 6.000 

1851 13.528 

1866 140.000 

 Fonte: SANTOS, Paulo P.dos. Evolução econômica 

do Rio Grande do Norte.Natal: Clima,1994.p.94-95 

 

http://www.barcelona.educ.ufrn.br/fabiao.htm


 

      Favoreceram ainda o crescimento da produção algodoeira a facilidade do cultivo do algodão, a seca de 1877 

que dizimou gado, escravos e forçou a fuga da população para as cidades e litoral, além do que, o algodão mocó 

ou seridoense era superior aos demais. O algodão virou até tema de uma musiquinha interpretada por Luiz 

Gonzaga (Composição: Thomas Jefferson / Dilan Duarte), como estamos no centenário do Nosso Rei, vamos ver 

a letra, ok? 

 

Bate a enxada no chão, limpa o pé de algodão 

Pois pra vencer a batalha, 

É preciso ser forte, valente, robusto e nascer no Sertão 

Tem que suar muito pra ganhar o pão 

Poia a coisa lá "né" brinquedo não 

Mas quando chega o tempo rico da colheita 

Trabalhador vendo a riqueza, que beleza 

Pega a família e sai, pelo roçado vai 

Cantando alegre ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. 

Sertanejo do norte 

Vamos plantar algodão 

Ouro branco que faz nosso povo feliz 

Que tanto enriquece o paíz 

Um produto do nosso sertão. 

 

      O Segundo Reinado chega ao fim, mas não muda muita coisa por aqui. Os coronéis (título estabelecido e 

podendo ser comprado na época das Regências) latifundiários mandavam na política, ser aliado era sinônimo de 

apoio para comprar medicamentos, alimentos e até superar dificuldades financeiras como no livro e filme “O Auto 

da Compadecida”. Os chefes do Rio Grande do Norte continuavam a ser a família dos Albuquerque Maranhão, 

mas estes verão seu poder ser tomado pelo interior. 

      Daqui a pouco veremos tudo isto e muito mais. Vamos exercitar o que aprendemos. 

  

QUESTÕES: 

 

56. (TALES-2010) “A revolta do Quebra-Quilos, em fins de 1874 a meados de 1875, por sua conotação popular, 

preocupou as autoridades provinciais de forma mais incisiva. Afinal, vilas inteiras do Nordeste rebelaram-se 

contra a implantação de um novo sistema métrico, saqueando feiras e destruindo pesos e medidas do comércio”. 

 

“No Rio Grande do Norte, das 13 vilas rebeladas, cinco eram do Seridó: Acari, Currais Novos, Flores, Jardim e 

Príncipe. A repressão foi bem sucedida, "foram enviadas forças militares que conseguiram, sem esforço maior, a 

pacificação pública" 

 

Das alternativas a seguir sobre a Revolta do Quebra Quilos é INCORRETO afirmar que: 

a) “Um dos impostos que provocaram a ira dos revoltosos foi o chamado "imposto do chão", cobrado àqueles que 

expunham suas mercadorias no chão da feira”. 

b) “Não houve qualquer influência do recrutamento forçado, na época comentava-se que nem os opulentos 

(ricos) escapariam”. 

c) “O chamado ’motim das mulheres’, em Mossoró, expressou-se dentro desse contexto”. 

d) “O governo Imperial buscava aumentar ainda mais suas receitas, a maior parte delas eram provenientes do 

comércio de escravos africanos”. 

 

57. (TALES-2010) “O Nordeste agrário não-açucareiro será redefinido, portanto, pelo algodão. A razão dessa 

alavancagem agrícola e comercial processa-se ao sabor das injunções do mercado mundial”. 

  

"O algodão não seguiu a mesma trajetória que o açúcar, pois o fim da fase áurea da exportação para o mercado 

externo, da década de 1860, não significou sua estagnação ou retrocesso; pelo contrário, foi em anos posteriores 

a essa fase que se expandiu o cultivo pelo sertão norte-rio-grandense, de uma variedade de algodão característica 

do meio - o algodão mocó ou algodão seridoense" (TAKEYA: 1985, p. 33). 

 

Sobre a cotonicultura marque a alternativa ERRADA: 

a) no século XVIII a produção foi aumentada devido a Guerra de Independência dos Estados Unidos. No século 

file:///D:/wiki/1874
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XIX o que favoreceu a produção foi a Guerra de Secessão Estadunidense. 

b) o algodão do tipo mocó possuía maiores condições de sobrevivência ao clima da região. 

c) a seca de 1877 dizimou boa parte do gado potiguar, possibilitando a ascensão do algodão, ao lado do açúcar, 

como os principais produtos da província do RN. 

d) o algodão já era conhecido da população nativa quando da chegada dos europeus, inclusive durante o 

Período Pré-Colonial teve maior destaque do que o pau-brasil. 

 

58. (TALES-2011) “A revolta do Quebra-Quilos, em fins de 1874 a meados de 1875, por sua conotação popular, 

preocupou as autoridades provinciais de forma mais incisiva. Afinal, vilas inteiras do Norte rebelaram-se contra a 

implantação de um novo sistema métrico, saqueando feiras e destruindo pesos e medidas do comércio”. 

 

Sobre a Revolta do Quebra Quilos e as questões sócio-econômicas é correto afrimar que: 

a) Podemos reduzir essa sedição somente à insatisfação contra a imposição do novo sistema de mensuração das 

mercadorias que contrariava a cultura local. 

b) Acari, Currais Novos, Flores, Jardim e Príncipe. A repressão foi bem sucedida, "foram enviadas forças 

militares que conseguiram, sem esforço maior, a pacificação pública". 

c) Hoje inexiste tais práticas de venda e compra que “contrarie” o sistema oficial de pesos e medidas, o grama e o 

metro são as únicas formas usadas para tais procedimentos. 

d) O chamado "motim das mulheres" em Mossoró, não foi motivado pelo Quebra Quilos, o recrutamento para a 

Guerra do Paraguai levou as mulheres ao se revoltarem. 

 

59. (TALES-2011) “A cotonicultura representou, nas chamadas províncias do Norte, a única cultura que 

concorreu de forma marcante com o açúcar em termos de exportação para o mercado internacional.  

Na passagem do século XVIII à centúria seguinte, o algodão emergiu de produto consumido no âmbito restrito do 

setor de subsistência nordestino, à mercadoria significativamente inserida nas trocas comerciais brasileiras com o 

mercado internacional. 

O Nordeste agrário não-açucareiro será redefinido, portanto, pelo algodão. A razão dessa alavancagem agrícola e 

comercial processa-se ao sabor das injunções do mercado mundial. Notadamente, podemos perceber que por duas 

vezes sua extroversão para o mercado inglês é o contraponto de crises conjunturais ocorridas nos Estados Unidos 

da América: primeiro a Guerra da Independência Americana (1776-1783) e segundo a Guerra da Secessão (1860). 

Em ambos os casos, privada de sua principal fonte fornecedora, a Inglaterra terá de procurar outros mercados de 

matérias-primas para abastecer o parque têxtil britânico”. 

 

Sobre a cotonicultura e outras culturas é correto afirmar que: 

a) O algodão foi o primeiro produto potiguar cultivado em larga escala, excetuando-se a cana-de-açúcar e a 

produção de couro no início do século XVI para a Europa, visando à questão de peles para a elite nobre. 

b) Ele representava uma chance de ascensão social para os pobres, porque podia ser cultivado numa 

pequena extensão de terras juntamente com outros produtos de subsistência, sem precisar de um alto 

investimento. 

c) Além da intermediação portuguesa os senhores de terras norte-rio-grandenses enfrentavam a dependência da 

Paraíba estabelecida por Portugal em 1701, determinando que todo tipo de exportação e importação feita pelo Rio 

Grande deveria passar pelo porto de João Pessoa. 

d) A Câmara de Natal reclamou em carta ao rei de Portugal dessa dependência danosa em relação a Paraíba, 

porém, seus apelos não foram ouvidos. As queixas norte-rio-grandenses só seria atendidas por força do movimento 

sedicioso de 1817, que refletia essas insatisfações de algumas Capitanias do Norte. 

 

60. (TALES-2011) “O negro foi trazido da África para o Brasil porque, segundo Thales de Azevedo, "os 

portugueses necessitavam de divisas para o seu comércio internacional e não havendo encontrado ouro no Brasil, 

levavam ferro produzido para Portugal, por escravos no Congo e na Costa do Ouro para trocar esses escravos pelo 

precioso metal que ali existia. Os comerciantes europeus, por sua vez, estabeleciam-se em feitorias na África, 

protegidos por seus governos e de comum acordo com os potentados negros, para negociar suas manufaturas pelos 

produtos regionais. Assim, provocaram ou estimulavam as lutas tribais que, desorganizando a ordem social e a 

economia, lhes permitiam apoderar-se do comércio regional, ao mesmo tempo em que obtinham escravos para 

vender. Por esse jogo complexo e inescrupuloso, diretamente encorajava-se o ganancioso comércio humano, o 

qual também enriquecia os traficantes no Brasil". 

 

Sobre a escravidão no Rio Grande do Norte seu abolicionismo é correto afirmar que: 



 

a) Natal teve sua Guarda Negra, criação do Partido Conservador e instrumento de combate às ideias 

republicanas. Segundo os conservadores, os negros, por gratidão deveriam defender a monarquia... Em 

Natal, a Guarda Negra recebeu o nome de Clube da Guarda Negra. 

b) Segundo Damasceno de Menezes, naquele trinta de setembro, um ato subversivo, porque não feriu nenhum 

dispositivo legal. Os escravos foram libertados através da entrega das Cartas de Liberdade, eram fundamentais 

para o desenvolvimento da cidade, mesmo assim foram libertos. 

c) O trabalho escravo no Rio Grande do Norte obteve grande desenvolvimento e com sua abolição em Mossoró 

ocorreram dificuldades em todo o estado, especialmente na civilização do couro que perdeu sua principal mão de 

obra. 

d) O Rio Grande do Norte foi pioneiro no abolicionismo em relação a todos os estados através de Mossoró, 

exemplo vivo e comemorado todos os anos através do Auto da Liberdade. 

 

61. (TALES-2011) “A capitania potiguar já produzia tanta carne seca que parecia prejudicar o fornecimento de 

gado em pé para o mercado de Recife, o que, somado a outros motivos, provocou a tomada de uma medida 

radical por parte do governador de Pernambuco D. José Tomás de Melo, em 1788, mandando fechar as oficinas 

de Açu e Mossoró.” (SANTOS, 1994, p. 65).  

 

Sobre os ciclos econômicos suas relações sociais no Rio Grande do Norte podemos afirmar que: 

a) Mesmo com a pecuária tendo atingido significação no contexto econômico potiguar, a atividade açucareira 

continuou tendo sua importância por ser bastante aceita no setor de exportação. Tal atividade ganhou maior 

intensidade no pós-República em 1889 e permanecendo assim até após a Era Vargas sem concorrentes. 

b) A cotonicultura foi ganhando relevância em função de sua importância como produto incluído na 

economia de exportação. É certo que, o algodão “sempre esteve presente no quadro das ocupações produtivas 

da colônia, mas como parte integrante do setor de subsistência dessa economia”. 

c) Ao contrário dos demais estados nordestinos que, no conjunto da industrialização, estiveram sempre legados ao 

plano de fornecedores de mão-de-obra e matérias-primas para as áreas em vias de consolidação industrial, tivemos 

com a implantação da fábrica de barrilha grande destaque com Cortez Pereira. 

d) A primeira atividade econômica a ganhar maior relevância onde geograficamente está localizado o Estado do 

Rio Grande do Norte, foi a atividade pecuarista, tendo nas salinas naturais grande possibilidade na produção do 

charque que chegou até ser mando pra Europa. 

 

62. (TALES-2011) Sobre os conflitos platinos e a participação potiguar leia o texto a seguir: 

 

“O conflito platino pegou de surpresa os provincianos potiguares, obrigando as elites potiguares a arregimentar 

às pressas "voluntários" para dar combate a Solano Lopez. Embora afirme-se que "essa medida espalhou pânico 

e a lavoura foi quase abandonada" (LIRA: 1982, p.240.)” 

 

É correto afirmar que: 

a) não ocorreu verdadeiramente problemas no campo como afirma o texto, pois o número de escravos africanos 

aumentou durante as últimas décadas do século XIX. 

b) é bem provável que esse recrutamento não tenha ocorrido de forma tão pacífica quanto imaginava José 

Augusto, o que nos levaria a concordar com Tavares de Lira. 

c) não havia oposição ao recrutamento, pois desde 1822 o Brasil já possuía forte identidade entre sua população e 

o fato de ir a Guerra do Paraguai foi bem recebido por todos. 

d) apenas a população livre e pobre foi convocada para o conflito, pois o critério usado foi a renda de cada família 

naquele momento. 

 

63. (TALES – 2010) “A revolta do Quebra-Quilos, em fins de 1874 a meados de 1875, por sua conotação 

popular, preocupou as autoridades provinciais de forma mais incisiva. Afinal, vilas inteiras do Norte rebelaram-

se contra a implantação de um novo sistema métrico, saqueando feiras e destruindo pesos e medidas do comércio. 

Os pesos e medidas eram alugados ou comprados à Câmara Municipal, que cobrava ainda por sua aferição. Um 

dos impostos que provocaram a ira dos revoltosos foi o chamado "imposto do chão", cobrado àqueles que 

expunham suas mercadorias no chão da feira. Na verdade não podemos reduzir essa sedição somente à 

insatisfação contra a imposição do novo sistema de mensuração das mercadorias.” 

 

Marque a alternativa correta: 



 

a) a Revolta citada acima não repercutiu muito no nosso estado, pois o federalismo durante o Segundo Reinado 

nos libertava de adotar a lei homogeneizante dos pesos e medidas do Imperador D. Pedro II. 

b) a reação ao “imposto do chão” veio unido a outras insatisfações, além de boatos como o imposto que seria 

cobrado pelo governo de D. Pedro II pelo uso de varais com roupas. 

c) não existe mais outra forma usada pela população em geral que não seja o metro para medir a distância e o 

grama para medir, formas como a légua foram totalmente abandonas. 

d) as alternativas a e b estão corretas, já a c não esta totalmente correta, pois a légua é a medida oficial de algumas 

cidades pelo interior do Brasil, especialmente nas regiões Sul e Sudeste do país. 

 

64. (TALES – 2010) Sobre a Confederação do Equador é INCORRETO afirmar que: 

a) a situação vigente de abertura dos mercados aos produtos estrangeiros aumentava o descontentamento das 

províncias do Norte contra a Coroa. 

b) havia na província do Rio Grande do Norte apoio e rejeição ao movimento, sem grandes repercussões. Apenas 

mandaram três representantes para compor o governo em Pernambuco. 

c) as tropas revolucionárias que fugiam de Pernambuco, comandadas por Frei Caneca, passaram pelas províncias 

da Paraíba, Rio Grande do Norte e foram presas no Ceará. 

d) todas as alternativas anteriores estão incorretas. 

 

65. (TALES – 2010) “A revolta do Quebra-Quilos, em fins de 1874 a meados de 1875, por sua conotação 

popular, preocupou as autoridades provinciais de forma mais incisiva. Afinal, vilas inteiras do Nordeste 

rebelaram-se contra a implantação de um novo sistema métrico, saqueando feiras e destruindo pesos e medidas 

do comércio”. 

 

“No Rio Grande do Norte, das 13 vilas rebeladas, cinco eram do Seridó: Acari, Currais Novos, Flores, Jardim e 

Príncipe. A repressão foi bem sucedida, "foram enviadas forças militares que conseguiram, sem esforço maior, a 

pacificação pública" 

 

Das alternativas a seguir sobre a Revolta do Quebra Quilos é INCORRETO afirmar que: 

a) “Os pesos e medidas eram alugados ou comprados à Câmara Municipal, que cobrava ainda por sua aferição”. 

b) “Um dos impostos que provocaram a ira dos revoltosos foi o chamado "imposto do chão", cobrado àqueles que 

expunham suas mercadorias no chão da feira”. 

c) “Não houve qualquer influência do recrutamento forçado, na época comentava-se que nem os opulentos 

(ricos) escapariam”. 

d) “O chamado "motim das mulheres", em Mossoró, expressou-se dentro desse contexto”. 

 

66. (TALES – 2010) “O Nordeste agrário não-açucareiro será redefinido, portanto, pelo algodão. A razão dessa 

alavancagem agrícola e comercial processa-se ao sabor das injunções do mercado mundial”. 

  

"O algodão não seguiu a mesma trajetória que o açúcar, pois o fim da fase áurea da exportação para o mercado 

externo, da década de 1860, não significou sua estagnação ou retrocesso; pelo contrário, foi em anos posteriores 

a essa fase que se expandiu o cultivo pelo sertão norte-rio-grandense, de uma variedade de algodão característica 

do meio - o algodão mocó ou algodão seridoense" (TAKEYA: 1985, p. 33). 

 

Sobre a cotonicultura marque a alternativa ERRADA: 

a) no século XVIII a produção foi aumentada devido a Guerra de Independência dos Estados Unidos. No século 

XIX o que favoreceu a produção foi a Guerra de Secessão Estadunidense. 

b) o algodão do tipo mocó possuía maiores condições de sobrevivência ao clima da região. 

c) a seca de 1877 dizimou boa parte do gado potiguar, possibilitando a ascensão do algodão, ao lado do açúcar, 

como os principais produtos da província do RN. 

d) o algodão já era conhecido da população nativa quando da chegada dos europeus, inclusive durante o 

Período Pré-Colonial teve maior destaque do que o pau-brasil. 

 

67. (TALES – 2010) “A cotonicultura representou, nas chamadas províncias do Norte, a única cultura que 

concorreu de forma marcante com o açúcar em termos de exportação para o mercado internacional.  

Na passagem do século XVIII à centúria seguinte, o algodão emergiu de produto consumido no âmbito restrito do 

setor de subsistência nordestino, à mercadoria significativamente inserida nas trocas comerciais brasileiras com 

o mercado internacional.” 
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Sobre a cotonicultura é correto afirmar que: 

a) O Nordeste agrário não-açucareiro será redefinido, portanto, pelo algodão. A razão dessa alavancagem agrícola 

e comercial processa-se ao sabor das do consumo interno desde o século XVI pelos europeus e asiáticos. 

b) por duas vezes nos destacamos como abastecedores do mercado inglês, crises conjunturais ocorridas nos 

Estados Unidos da América: as Guerras de Independência e depois de Secessão, foram essenciais para tal 

condição. 

c) na República Velha a cotonicultura volta a ter grande valor pelas mãos da Oligarquia Rosado da cidade de 

Mossoró, o rio homônimo desta cidade foi de grande importância para seu escoamento. 

d) a cotonicultura foi ao lado do açúcar um dos principais produtos da nossa economia, sendo inclusive base de 

poder para a família Bezerra Medeiros da região do Seridó potiguar após a Revolução de 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. AÇÚCAR E O ALGODÃO NO PODER: OLIGARQUIAS NO RIO GRANDE DO NORTE DURANTE A 

PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930): 

     

      A República fora inaugurada em nosso estado pela mesma família que estava ligada ao poder desde o início da 

nossa colonização, os Albuquerque Maranhão. Mas não se iluda leitor, a massa esmagadora da população não 

conhecia ao certo ou nunca tinha ouvido falar o que era essa tal de República. 

     O Partido Republicano só foi fundado por aqui no dia 27 de janeiro de 1889, mesmo ano da Proclamação, como 

também o meio de comunicação responsável por difundir as ideias e os ideais republicanos, o jornal “A 

República”, quase vinte anos depois da publicação do Manifesto Republicano (1870) o RN embarcou na ideia. 

      Pedro Velho (1892-1896) Albuquerque Maranhão foi o primeiro governador. Sua família era ligada à cultura 

canavieira e ao litoral, mas também se beneficiava com o sal. Os usos do Coronelismo, Clientelismo, e Voto de 

Cabresto, garantiam que o RN fosse o Curral Eleitoral da família. Outros dois fatores que facilitaram o poder 

oligárquico foram o federalismo, estabelecido na Constituição de 1891, e o acordo feito no governo do presidente 

Campos Sales, entre as oligarquias e o poder central, que ficou conhecido como Política dos Governadores. 

     Na República Velha também tivemos o nosso messianismo com Joaquim Ramalho como veremos a seguir: 

 

      Fato curioso ocorreu durante a gestão de Pedro Velho, com certeza quase todos vocês, caros leitores, já 

ouviram falar sobre a Guerra de Canudos e a religiosidade de Antônio Conselheiro. Na Serra de João do Vale, o 

beato Joaquim Ramalho propagava que encarnava o espírito do Padre Manuel Bezerra. Joaquim “rezava missa”, 

falava coisas que ninguém entendia e quando voltava ao normal esquecia tudo. Como ocorrera com Conselheiro, o 

Beato da Serra de João do Vale foi visto como um possível perigo pela Igreja e pelo governo. Preso, foi trazido 

para a cadeia de Mossoró junto com seu “sacristão” que chegou a apanhar apenas por ser mulato. Tiveram as 

cabeças raspadas e ao retornarem a Campo Grande não mais exerceram os cultos. 

 

     Já a charge mostra como ocorriam as questões políticas no nosso estado!  

 

 
 

João Carlos mostra como a política era um “negócio de família”. 

 

      Falar sobre os grandes vultos, heróis, mitos da Nossa História são algumas das principais marcas da 

HISTÓRIA TRADICIONAL. Falar sobre João Ramalho, as Meninas da Covinha, as Comunidades Quilombolas, 

Fabião das Queimadas, Maria Boa, Zé Areia são só algumas tentativas de ver a História com outros olhos, e mais, 

muitas vezes até ver ‘a História vista de baixo’. Saiba que eu, você, todos nossos sujeitos históricos, temos e 

somos importantes na História! 



 

 

A República Oligárquica e suas artimanhas para se perpetuar no poder 

 

No Período Regencial foi criada a Guarda Nacional. O título de coronel era vendido, sendo sinônimo de poder e 

mando. Com a República, o termo coronel continuou a ser usado para designar os chefes políticos locais. Como 

praticamente não havia órgãos públicos de saúde, assistências como os programas Bolsa Família e educação, eram 

os coronéis que faziam o papel do governo. Com isso, garantiam que nas eleições os votos fossem para ele e 

aqueles que apoiavam, criando assim verdadeiros currais eleitorais. 

O voto era aberto e, caso nenhuma dessas artimanhas desse certo, muitos coronéis ainda tinham os jagunços, 

homens armados a serviço do chefe político. As fraudes foram constantes. Até defuntos votavam 

 

      Quem substituiu o Pedro Velho foi o “amigo” (por enquanto, lá na frente você vai entender melhor) Ferreira 

Chaves (1896-1900). A República Velha era assim: saia um governador e era colocado em seu lugar um amigo, 

irmão e até cunhado. Era um verdadeiro “Clube do Bolinha Albuquerque Maranhão”, ou “Clube das 

Oligarquias”! Quando não ocupavam a vaga de governador, indicavam ou ocupavam os cargos de deputados 

estaduais, deputados federais e senadores da República. O esquema de poder era tão bem armado que o Ferreira 

Chaves criou uma Lei na Constituição Estadual diminuindo de 35 para 25 anos a idade mínima para ser 

governador. 

     Alguém consegue adivinhar quem tinha 26 anos na época da criação da Lei? O irmão de Pedro Velho, o 

Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão. Vê-se assim que o nepotismo já tem uma História longa no nosso 

estado. Pelo menos o Alberto Maranhão passou para a História como o governador “mecenas”, pois criou uma 

série de obras de valor cultural como: 

 Teatro Carlos Gomes em Art-nouveau (hoje o teatro leva o seu nome); 

 Escola Normal de Natal; 

 Conservatório de Música; 

 Hospital Juvino Barreto (atual Onofre Lopes); 

 Instalou o palácio de governo na Cidade Alta; 

 Etc. 

 

 
 



 

TEATRO ALBERTO MARANHÃO, obra do homônimo governador “mecenas”. Antes o Teatro se 

chamava Carlos Gomes, homenagem feita a um dos maiores maestros do Brasil e autor do Guarani, aquela 

música que inicia a Voz do Brasil. (Foto do autor) 

 

     Outro fato interessante ocorreu no primeiro mandato de Alberto Maranhão (lembrando que foram duas gestões, 

a primeira de 1900-1904 e a segunda de 1908-1914): o Ceará reclamava a região de Grossos como sendo cearense 

e não potiguar: a cidade de Aracati estava bastante interessada nas nossas salinas para as charqueadas. No embate 

contratamos um ‘advogadozinho’ chamado Rui Barbosa. Resultado? Ganhamos, é claro. Procurem saber quem foi 

esse cara na História do Brasil e depois me mandem suas opiniões sobre ele.     

 

 
 

João Carlos expôs a disputa entre o RN e o CE pelas salinas de Grossos. 

 

Entre o passado e o presente 

 

Durante o Renascimento Artístico, Cultural e Científico muitas pessoas patrocinaram os artistas para que esses 

pudessem produzir suas obras de arte. Dentre os patrocinadores estavam reis, papas e burgueses. Esses 

patrocinadores foram chamados de Mecenas, em alusão a Mecenas que foi uma espécie de ministro de Caio 

Octávio Augusto em Roma, ligado a propaganda do Imperador Octávio, enaltecendo sua figura e valorizando a 

cultura. 

Você já deve ter visto um evento cultural patrocinado em nosso estado pela Lei Câmara Cascudo ou ainda pelo 

município de Natal pela Lei Djalma Maranhão, não? Pois bem, elas incentivam a cultura dando isenção em alguns 

impostos para as empresas colaboradas. Então essas empresas podem ser consideradas como novos mecenas! 

 

      Voltando ao assunto, lembram que eu comentei que o Ferreira Chaves era um “amigo” dos Albuquerque 

Maranhão? 

      Pois bem, no seu segundo mandato (1914-1920) ele ‘traiu’ seus (ex-)aliados e se aliou a oligarquia dos 

Bezerra Medeiros, ligados a região do Seridó e a cotonicultura (algodão). Eram dados os primeiros passos do 

poder rumo ao interior. Antes, Ferreira conseguiu emplacar seu sucessor, Antônio de Souza, e em seguida, subia 

ao poder o José Augusto Bezerra de Medeiros, durante os anos de 1924-1928 (coloquei entre aspas caros leitores, 

pois a política para muitos é uma arte e entender como ela funciona mais ainda. Vemos que alianças são feitas e 

desfeitas, pessoas que se ‘odiavam’ acabam no mesmo palanque, etc... não mudou muita coisa, mudou?).  

     José Augusto, inclusive, puxou a sardinha para seu lado (e da sua família) ao criar o Serviço de Algodão. 

Merece destaque a iniciativa do senador Juvenal Lamartine, ao outorgar, durante o governo de José Augusto, o 



 

direito de votar às mulheres e a professora Celina Guimarães Viana saiu na frente e tornou-se a primeira eleitora 

do Brasil. Mas se ela tivesse feito só isso já era de bom tamanho. Pense numa mulher fera! Até juíza de futebol ela 

foi! Olha que isso ocorreu em 1927. Não brinque com as mulheres do nosso estado não, viu? 

      Pois no ano seguinte a cidade de Lajes viu Alzira Soriano se tornar, nada mais nada menos, do que a primeira 

prefeita da América Latina. As mulheres davam asas às suas ambições. É pessoal, o mundo é das mulheres, 

Argentina, Chile e Alemanha são só algumas nações que já foram ou são governadas por mulheres, por aqui no 

Rio Grande do Norte não é muito diferente, a marca do ’sexo nada frágil’ já se fez e faz sentir na capital e no 

interior. 

     Olha que antes de Dilma ser notícia para o mundo, a nossa Alzira Soriano era notícia no NEW IORK TIMES 

nos “States”, brinque com a muié... 

 

 
 

Fonte: http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/80-anos-antes-de-dilma-alzira-soriano-abriu-espaco-feminino-

no-executivo.html     Visitado em 29/06/12 

Quem sabe inglês boa leitura, no meu caso nem sei mais o verbo TO BE! 

 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/80-anos-antes-de-dilma-alzira-soriano-abriu-espaco-feminino-no-executivo.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/80-anos-antes-de-dilma-alzira-soriano-abriu-espaco-feminino-no-executivo.html


 

 
 

“Essas mulheres!” Pura verdade Gean Carlos, a primazia potiguar feminina foi e é muito forte. Da 

esquerda para a direita temos Micarla de Souza, Rosalba Ciarline, Wilma e Fátima Bezerra.  

 

Abaixo observe o que as Constituições de 1891 e 1934 colocavam como qualidades para poder votar, até mesmo a 

de 1934 restringia a mulheres que fossem funcionárias públicas.  

 

CONSTITUIÇÃO DE 1891 

 

TÍTULO IV 

Dos Cidadãos Brasileiros 

SEÇÃO I 

Das Qualidades (QUEM PODE OU NÃO VOTAR) do Cidadão Brasileiro 

        

        Art 70 - São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei.  

        § 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos Estados:  

        1º) os mendigos;  

        2º) os analfabetos;  

        3º) as praças (MILITARES) de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior;  



 

        4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação, 

sujeitas a voto de obediência (TEM QUE OBEDECER ORDENS SUPERIORES,COMO O PADRE OBEDECE 

AS DO BISPO OU PAPA), regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade Individual.  

        § 2º - São inelegíveis (NÃO PODEM VOTAR OU SER VOTADOS) os cidadãos não alistáveis.  

 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm    Visitado em 17/06/12 

 

CONSTITUIÇÃO DE 1934 

 

TÍTULO III 

Da Declaração de Direitos 

CAPÍTULO I 

Dos Direitos Políticos 

 

        Art 108 - São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo (não confunda com opção sexual), maiores de 18 

anos, que se alistarem na forma da lei.  

        Parágrafo único - Não se podem alistar eleitores:  

        a) os que não saibam ler e escrever;  

        b) as praças-de-pré, salvo os sargentos, do Exército e da Armada e das forças auxiliares do Exército, bem 

como os alunos das escolas militares de ensino superior e os aspirantes a oficial;  

        c) os mendigos;  

        d) os que estiverem, temporária ou definitivamente, privados dos direitos políticos.  

        Art 109 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres, quando estas exerçam 

função pública remunerada, sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar. 

 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm    Visitado em 17/06/12 

 

        Outro fato significativo que ocorreu na República Velha e em boa parte do Nordeste brasileiro foi o Cangaço, 

que possui nome e sobrenome e até apelido no seu maior expoente, Virgulino Ferreira, o Lampião. Aterrorizou as 

nossas terras e...  Pera aí... 

      Antes dele falarei um pouco sobre meu conterrâneo Jesuíno Brilhante, da cidade de Patu, no meu pé de serra. 

Ele era conhecido como cangaceiro romântico e, muitas vezes, agia para fazer justiça com as próprias mãos. Certa 

vez uma menina foi violentada sexualmente (na época diziam deflorada, perdeu a virgindade de forma forçada) e 

ele foi lá e fez justiça com as próprias mãos, lembrem que o conceito de justiça também varia no tempo-espaço, 

naquela época era feita muitas vezes com sangue.  

       Voltando a Lampião, caso você já tenha lido sobre ele, deve ter notado que mais de 85% dos livros e estudos o 

colocam apenas como bandido sanguinário, ladrão, etc. Esquecem que teve a família perseguida, perdera o 

emprego ainda jovem, nos empreendimentos do Delmiro Gouvéia (conhecido como o Mauá do Nordeste) e 

lançou-se no Banditismo Social, como é chamado o Cangaço pelos estudiosos da Academia. Daí em diante, 

passou a ser marca na cultura e no imaginário nordestino até nossos dias. 

      No Rio Grande do Norte, sua marca maior foi em Mossoró. Ela soube disso muito bem em 1927, quando 

Lampião ameaçou invadir a cidade com seu bando caso não pagassem uma determinada quantia em dinheiro. Meu 

povo, o rebuliço foi tão grande que a cidade ficou quase vazia. Há registro de casos de mulheres que fugiram para 

Areia Branca, já em trabalho de parto. Por aqui, só ficaram os bravos resistentes, como o prefeito Rodolfo 

Fernandes e até algumas mulheres, que auxiliaram na resistência. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm


 

 
 

Parece brincadeira, mas em Mossoró há maior valorização no Dia de Finados do Cangaceiro “Santo” 

Jararaca do quê do Prefeito Rodolfo Fernandes que expulsou Lampião. Gean Carlo conseguiu e bem 

demonstrar a idolatria de muitos mossoroenses. 

 

      Em 13 de junho de 1927, o prefeito Rodolfo Fernandes e os bravos mossoroenses colocaram Lampião e seu 

bando para correr, chegando a matar dois da quadrilha. Dentre eles, o Jararaca, que foi enterrado vivo e, por 

incrível que pareça, é muito mais visitado no Dia de Finados que o prefeito Rodolfo. Tem gente que acende até 

velas para o cangaceiro, em busca de um milagre, pode isso? E Mossoró, até hoje, comemora a expulsão do Bando 

de Lampião no espetáculo teatral ao ar livre intitulado CHUVA DE BALAS NO PAÍS DE MOSSORÓ. O 

engraçado ou (trágico?) é que em muitos espetáculos os cangaceiros foram mais aplaudidos que os próprios 

mossoroenses. Eu, hein!.       

 



 

 
 

Foto do autor onde temos o MEMORIALDA RESISTÊNCIA em Mossoró, acima temos os reistentes de 

Mossoró e abaixo uma parte do bando de Lampião 

 

     Um fato mais cultural que político foi à passagem do escritor Mário de Andrade em terras potiguares, 

simplesmente ele ficou encantando pelo canto de Chico Antônio (1904-1993), o cantador e catador de côco como 

poucos, mas que a exemplos de muitos que fizeram nossa cultura parece que querem esquecer! Vamú fazer o 

seguinte, busque no youtube o Vídeo na pancada do ganzá - a saga de Chico Antônio de Vila Nova. Provavelmente 

nunca ouviram falar dele né? Se fosse Aviões do Forró, Safadão e algum “Forruim” com certeza saberíamos, então vamos 

tomar juízo e valorizar nossa cultura! 

      A República Velha teve em Juvenal Lamartine (1928-1930) seu último governador que digamos, modernizou 

o estado, como relata o João Batista Machado, são obras do Juvenal: 

 Criou estradas, pontes, escolas e campos de pouso no interior; 

 Aero Clube (segundo o documentário, NATAL – A ENCRUZILHADA DO MUNDO, ele era louco pela 

aviação); 

 O estádio de futebol que hoje leva seu nome; 

 Etc. 

 

       E aí? Passados mais de 100 anos do início da República, mudou muito ou não mudou quase nada sobre grupos 

familiares dominarem o nosso estado? Vale a reflexão mais do que nunca, já que uma das marcas da República é 

a alternância de poder.  

     Em 1930, ventos do estado vizinho mudaram a História do nosso país e do nosso estado. A Paraíba, que teve o 

seu governador João Pessoa morto por questões pessoais e políticas, viu em pouco tempo essas últimas serem 

supervalorizadas pelas mãos dos membros da Aliança Liberal. Ele transformou-se em ‘mártir’ da Revolução de 

1930 (eu considero Golpe e não Revolução).  Vargas teve assim, desculpa para tomar o poder, com o apoio dos 

tenentes (Tenentismo) nem deixou Júlio Prestes sentir o gostinho de esquentar a cadeira presidencial com seu 

bumbum e assumir o poder. Assim começava a Era Vargas (1930-1945), quinze longos anos que mudaram por 

completo a História não só local, mas mundial. 

     A seguir um fato inusitado e pouco conhecido do nosso povo: 

 

UM PEDAÇO DO “IMPÉRIO ROMANO” NO RN: 

 



 

 
 

No dia 5 de julho de 1928 o avião Savoia-Marchetti S-64 pilotado pelos aviadores italianos Carlo Del Prete e 

Arturo Ferrarin alcançou a cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, procedendo de Roma na Itália, após um vôo 

de 49 horas e 19 minutos, sem escalas, vencendo uma distância de 7163 quilômetros. Em reconhecimento à 

fidalguia (nobreza), acolhimento e carinho com que o povo de Natal proporcionou aos dois famosos aviadores, 

Benito Mussolini, “Il Duce”, como 1º Ministro da Itália, resolveu doar à cidade uma “Coluna Romana”, mais 

conhecida como “Coluna Capitolina”, porque é originária do Monte Capitólio, em Roma. Evoca “na forma e na 

estrutura o templo de Júpiter”. A instalação da referida coluna em Natal serviria ainda para eternizar a memória 

desse grande reide aéreo. A coluna Capitolina foi inaugurada em 8 de janeiro de 1931; foi trazida a bordo do 

navio” Lanzeroto Mlocello”, que participou do apoio à primeira travessia aérea do Atlântico Sul feita por um 

esquadrão, sob o comando do General Italo Balbo. 

Ás 07:30 horas do dia 8 de janeiro, foi rezada uma missa campal pelo Bispo Dom Marcolino Dantas, na esplanada 

do Cais do Porto, com as presenças das tripulações de todos os aviões e do navio de apoio. Depois da celebração, 

houve a inauguração do monumento. Dom Marcolino abençoou a coluna e o general Italo balbo pronunciou rápido 

discurso fazendo a doação do monumento à cidade. Ao final, o prefeito Pedro Dias Guimarães agradeceu o 

oferecimento de tão valioso e histórico marco. A Coluna Capitolina tem 5,80 metros de altura, apoiada numa base 

com cerca de 3 metros quadrados. É de mármore cinza e continha duas placas de bronze com os seguintes dizeres 

(traduzidos para o português): “trazida de um só lance sobre asas velozes além de toda distância tentada por Carlo 

Del Prete e Arturo Ferrarin, a Itália aqui chegou a 5 de julho de 1928. 

O Oceano não mais divide e sim une as gentes latinas de Itália e Brasil”. Na outra face do pedestal havia outra 

placa, também com inscrição em língua italiana, cujo significado no idioma português significa:”Italo Balbo aqui 

junto com o Esquadrão aéreo transatlântico na rota percorrida por Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin a eles 

recordarão para sempre nesta Coluna Capitolina doada por Benito Mussolini à cidade de Natal consagrada. Em 

janeiro de 1931″. No dia 5 de julho de 1978, o ministério da Aeronáutica do Brasil inaugurou, em solenidade, com 

a presença de autoridades e de expressivo número de pessoas da colônia italiana, uma placa de bronze com as 



 

inscrições abaixo: Cinquentenário da primeira travessia aérea Roma – Natal. Aos aviadores italianos Ferrarin e Del 

Prete homenagem da Força Aérea Brasileira. Observação: Primeiramente foi erguida na Esplanada do Cais do 

Porto, na Ribeira, no dia 8 de janeiro de 1931. Quatro anos depois, o movimento comunista de Natal derrubou a 

Coluna alegando que se tratava de um monumento erguido por um governo fascista. Permaneceu em lugar 

ignorado durante muitos anos até ser reencontrada e novamente erguida, dessa vez na praça João Tibúrcio e depois 

para a Praça Carlos Gomes no Baldo. Por fim foi transferida para o largo do Instituto Histórico e Geográfico na 

Praça André de Albuquerque *, onde se encontra até hoje. 

 

Fonte: http://nataldeontem.blogspot.com.br/2009/11/coluna-capitolina.html Visitado em 18/06/12 

 

      Galera, tudo lá pertinho dessa coluna respira História, a antiga catedral, o túmulo de André de Albuquerque e o 

marco zero da cidade de Natal, que inclusive devia ser mais valorizado e respeitado! 

 

     Vamos agora responder questões sobre o assunto? 

 

QUESTÕES: 

 

68. (TALES-2010) Dentre as práticas políticas do período da República Velha no nosso estado é exceção, que 

garantia a permanência das oligarquias no poder: 

a) A nível federal a política do Café-com-Leite e a nível estadual a política dos governadores. 

b) O Voto de Cabresto e o poder sobre o Curral Eleitoral não foi importante no período descrito. 

c) O clientelismo e o uso, em alguns casos, até de jagunços, para garantir que as pessoas votassem nos candidatos 

dos “coronéis”. 

d) O Voto aberto, forçando as pessoas a votarem nos candidatos da situação e evitando fraudes nas 

votações. 

 

69. (TALES-2010) São características das duas primeiras oligarquias republicanas que governaram o Rio Grande 

do Norte, com exceção da alternativa (fatos e dados): 

a) Os Albuquerque Maranhão estavam ligados à cana-de-açúcar e ao litoral. 

b) Os Bezerra Medeiros tiveram na produção do algodão grande poder econômico, e foram a segunda oligarquia a 

governar o estado. 

c) Alberto Maranhão é considerado o Governador “Mecenas”, visto que durante sua gestão criou inúmeras obras 

ligadas à cultura, inclusive o Teatro Carlos Gomes, que hoje se chama Teatro Alberto Maranhão. 

d) Nessa época (1889-1930) os Rosados já possuíam poder político, inclusive foram os principais 

responsáveis pela expulsão de Lampião em 1927 na cidade de Mossoró. 

 

70. (TALES-2011) Observe a imagem e leia o texto abaixo para responder o que se pede: 

 

 
 

“No século XVIII, o Ceará e o Rio Grande do Norte ainda não tinham seus limites demarcados. 

Mossoró e Açu, quando fundaram as suas primeiras charqueadas, se tornaram rivais das "oficinas" cearenses. 

Medidas são tomadas para acabar com as charqueadas do Rio Grande do Norte, inclusive fechando os portos de 

Açu e de Mossoró. As carnes secas só poderiam ser fabricadas no Ceará. Para fabricá-las, porém, era 

necessários o uso do sal produzido no Rio Grande do Norte...” 

http://nataldeontem.blogspot.com.br/2009/11/coluna-capitolina.html


 

 

Sobre a Questão de Grossos é correto afirmar que: 

a) O sal já era conhecido da população nativa desde os primeiros séculos que aqui chegaram os europeus. 

b) A questão de Grossos não merece grande destaque, pois o sal não possuía tal notoriedade econômica. 

c) Podemos destacar a atuação de Rui Barbosa como jurista que possibilitou a vitória aos cearenses. 

d) Ao término do conflito, os estados aceitaram dividir a região impossibilitando uma matança desnecessária. 

 

OBSERVAÇÃO: 

O texto a seguir analisa a questão do início da república em solo potiguar e se liga as questões 71 e 72: 

 

“A República fora inaugurada em nosso estado pela mesma família que estava ligada ao poder desde o início da 

nossa colonização, os Albuquerque Maranhão. Mas não se iluda leitor, a massa esmagadora da população não 

conhecia ao certo ou nunca tinha ouvido falar o que era essa tal de República. O Partido Republicano só foi 

fundado por aqui no dia 27 de janeiro de 1889, mesmo ano da Proclamação, como também o meio de 

comunicação responsável por difundir as idéias e os ideais republicanos, o jornal A República, em resumo, quase 

vinte anos depois da fundação do Manifesto Republicano em 1870 o RN embarcou na ideia.” 

 

71. (TALES-2011) Sobre a República em solo potiguar é correto afirmar que: 

a) o Seridó foi palco do pioneirismo no Rio Grande do Norte, ao abrigar o primeiro núcleo republicano, 

fundado no Príncipe (Caicó) em 25 de Julho de 1886. Tendo como presidente Manuel Sabino da Costa. 

b) como veículo de comunicação os republicanos conseguiram espaço no jornal "O POVO" totalmente diferente 

do jornal “A REPÚBLICA”. Este defendiam a verdadeira República onde até as mulheres teriam direito ao voto. 

c) a República só teve verdadeira força de pensamento na capital, a distância que o interior tinha impossibilitava a 

chegada de tais pensamentos inovadores.  

d) a família Albuquerque Maranhão foi a que iniciou o republicanismo efetivo no Rio Grande do Norte com Pedro 

Velho à frente, fato que não se repetiu na Revolução Pernambucana em solo potiguar. 

 

72. (TALES-2011) Nas questões sociopolíticas na República Velha é fato verdadeiro: 

a) a utilização da máquina pública em prol da oligarquia que estava no poder, sendo exemplos às famílias 

Albuquerque Maranhão e Bezerra Medeiros. 

b) a inclusão da mulher nas eleições e o reconhecimento do governo federal após Celina Viana se tornar a primeira 

mulher a ter votado na América Latina. 

c) o respeito ao jogo eleitoral sem fraudes, voto de cabresto ou qualquer outra prática comum na época que os 

“coronéis” faziam uso. 

d) as oligarquias só tiveram força durante a República Velha (ou Oligárquica), na atualidade não há mais esse tipo 

de poder devido à democracia. 

 

73. (TALES – 2010) Um dos principais fatores que contribuíram para a mudança do eixo econômico e político 

sair do litoral para o interior do estado na República Velha foi: 

a) a cana-de-açúcar era cultivada em torno "plantation" e o algodão dividido em pequenas e isoladas culturas. A 

produção açucareira no RN começa a ser produzida no interior, na região conhecida como “Tromba do Elefante”.  

b) Com a insignificância do açúcar nordestino no mercado externo, ocorre o crescimento do algodão e 

também a penetração do capital industrial na economia do Estado, desenvolvendo a diversificação de 

atividades e o crescimento urbano. 

c) A Primeira Guerra dificultou a hegemonia da cotonicultura na economia estadual, impedindo a reorientação da 

política econômica do governo estadual para o algodão-pecuária (no Seridó). 

d) o algodão é conhecido desde a época da chegada dos europeus pelos nativos, porém ganhou maior destaque 

durante a União Ibérica, motivo principal das invasões dos Holandeses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. INTERVENTORES, REVOLUÇÃO COMUNISTA E “INVASÃO” ESTADUNIDENSE NO PERÍODO 

GETULISTA (1930-1945) 

 

     Ao assassinato de João Pessoa somou-se a Crise de 1929, que lascou os Estados Unidos e o resto do mundo 

(tivemos outra que começou em 2009 e continua, abre o olho Dilma! VIVA A GLOBALIZAÇÃO!). A comoção e 

o medo reinavam no Brasil. Já pras bandas do Nordeste, quem mandava, com o aval de Vargas era o Juarez 

Távora, conhecido como o vice-rei do Nordeste. Ele indicava os nomes dos interventores que exerceriam o cargo 

de governadores interinamente. Houve inúmeros problemas por aqui no RN e em cinco anos tivemos mais de 

cinco interventores. Na verdade um dos objetivos de Vargas era anular os poderes das oligarquias locais, por isso 

os interventores não demoravam muito tempo no poder. 

     Dos interventores, o de maior destaque foi Rafael Fernandes (1935-1943). Sua família era originária do Alto 

Oeste Potiguar, mais especificamente de Pau dos Ferros. Pouco depois de assumir o poder entrou numa “boca 

quente”. 

      Havia nesta época dois grandes grupos político-ideológico, a Ação Integralista Brasileira (AIB) de cunho 

conservador, nacionalista, anticomunista, dentre outras características. Já a Aliança Nacional Libertadora (ANL), 

de cunho socialista e ligada a União Soviética, planejava uma revolução no Brasil. A ANL tinha a maioria dos 

seus membros ligados ao Partido Comunista do Brasil (PCB), que estava na clandestinidade. 

      Para a infelicidade de Rafael Fernandes, os Aliancistas começaram suas ações em Natal. Durante os dias de 23 

a 26 do mês de novembro de 1935, a capital do nosso estado foi testemunha da primeira tentativa de Revolução 

Comunista. Com a derrota em Natal, a luta continuou no interior, e há relatos até de guerrilha em Açu. 

 

Segundo Aristóteles Estevam acerca da Guerrilha do Açu  

 

Manoel Torquato, que fora protestante, era um homem experiente, moldado pelo trabalho de evangelização, sendo 

assim um exímio conhecedor da região. Nas suas andanças tinha conseguido o respeito e o apreço da população. 

Além disso, a Várzea do Açu era uma região geograficamente favorável, próxima à Macau e Areia Branca, ambas 

portuárias, e Mossoró. Isso facilitava o fluxo de pessoas entre elas principalmente porque esta última possuía um 

contingente considerável de trabalhadores.  

Apesar de mostrar-se como um grupo coeso, a criação do movimento guerrilheiro comunista no Açu não recebia a 

orientação regional do PCB. Tanto é que quando a insurreição do 21º Batalhão de Caçadores acontece em Natal, 

no dia 23 de novembro de 1935, o grupo de Torquato não toma conhecimento de imediato, fazendo com que 

Mossoró, que até então possuía um grande e organizado movimento operário, pudesse se articular com aquele 

levante.  

Após o fracasso de Natal, os comunistas são intensamente perseguidos e presos no estado, inclusive os localizados 

na Várzea. Mesmo assim, os guerrilheiros da Várzea do Açu continuaram sua luta famintos e isolados até 1936, 

quando finalmente foi morto o líder comunista do Oeste, Manoel Torquato. Com a sua morte, termina enfim o 

movimento comunista que causou reboliço em todo o estado e até mesmo a inquietação do governo federal. 

 

Favor citar da seguinte forma: 
MEDEIROS FILH0, A E. de. A guerrilha do Açu. História do RN n@ WEB [On-line]. Available from World 

Wide Web: <URL:  

 

Fonte: www.seol.com.br/rnnaweb/ Visitado em 17/06/12 

 

      O movimento pode até não ter tido tanta durabilidade, porém, vale enfatizar que marcou a História das 

Américas como a primeira vez que a esquerda chegou ao poder, feito que só voltaria a ocorrer 24 anos depois, no 

ano de 1959, em Cuba, com Fidel Castro e Ernesto CHE Guevara. 

      Já para os lados de Mossoró, quem se destacou como movimento de esquerda foi o Sindicato do Garrancho 

(nome proveniente do local das reuniões, regiões próximas as salinas, com a vegetação morta e em forma de 

garranchos). Tal sindicato buscava conscientizar os trabalhadores das salinas dos seus direitos e propagar até 

ideias comunistas, tendo como exemplo a União Soviética. Em 2011 recebi da minha aluna Maira o livro 

SINDICATO DO GARRANCHO – Um ideal nunca morre! Galera o livro é da mãe dela, a Meine Siomara 

Alcântara. Ela conseguiu sintetizar as ideias do movimento e de quebra o sindicalista atuante no movimento era 

avô dela, acreditam? Massa demais! O senhor Francisco Guilherme de Souza merece nossa admiração! 

     Durante o governo de Vargas, passou a existir na clandestinidade, pois só os sindicatos que puxassem o saco de 

Café Filho recebiam autorização para agirem legalmente. O Sindicato do Garrancho é reconhecido como um dos 

http://www.seol.com.br/rnnaweb/


 

pioneiros nas lutas pelas liberdades dos trabalhadores no estado e no Brasil, mas poucos de nós ouvimos falar 

sobre ele.     

 

Café Filho: Do Sindicato ao Catete 

 

 Bem galera, provavelmente poucos de vocês leram ou já ouviram falar de Café Filho. Este carinha foi o único 

potiguar a chegar ao cargo de Presidente da República (1954-1955). 

Sua trajetória política começou ainda moço quando, na República Velha, quando combatia as oligarquias e 

defendia como advogado (não formado) os trabalhadores e suas agremiações (sindicatos). Porém, no período Pós-

Golpe de 1930, ocupou cargo importante durante as Interventorias. Perseguia os opositores da mesma forma como 

foi perseguido anteriormente. Além disso, só os Sindicatos que fossem a seu favor, poderiam ser reconhecidos 

(tornados legais) e sairiam da clandestinidade.  

Muitos de nós, historiadores, não gostamos de relatar tal fato, como também fatos semelhantes de outros políticos 

ou ilustres da História do RN. Penso que vale a pena relatar para que depois disso possamos analisar a História de 

uma forma mais crítica e perceber que às vezes nossos “heróis” podem falhar ou algumas vezes agir errado. 

Outra curiosidade que inclusive meu amigão Douglas da FACEX que também é professor de História me lembrou, 

o Café Filho também era fera em outra “área”, a do futebol! Chegou a jogar como goleiro do Alecrim, mas sem 

problemas, pois o esporte perdeu um atleta e a política ganhou um mestre! 

 

       Rafael Fernandes retorna ao poder e nesse vai e volta Vargas tem uma ideia (posso até imaginar o que ele 

pensou): “Vou criar um plano falso, no qual os comunistas iriam tomar o poder e por isso é necessário 

estabelecer o Estado de Sítio onde as liberdades individuais ficam suspensas, assim elimino oposições e suspendo 

as futuras eleições de 1938. Anulo de uma só vez os Comunistas e os Integralistas de Plínio Salgado”. Nascia 

assim o Plano Cohen, que com a garantia do apoio e da continuidade dos Interventores nos estados (inclusive por 

aqui) que o apoiassem, era perfeito pra sua continuidade no poder. Assim veio o Estado Novo (1937-1945). Rafael 

Fernandes também esteve à frente do governo quando o presidente dos Estados Unidos da América, Franklin 

Delano Roosevelt esteve em Natal, junto ao Presidente-Ditador do Brasil, Pai dos Pobres (e Mãe dos Ricos 

segundo outros), Getúlio Dornelles Vargas.  

      E assim o Brasil entrava na Segunda Grande Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos e dos Aliados. Natal 

nunca voltaria a ser a mesma. Seus hábitos, costumes e cultura foram influenciados pelos estrangeiros: Coca-Cola, 

Chiclete, roupas mais curtas pras moças e muita festa, que os gringos diziam que era pra todos, “For All”, o 

Trampolim da Vitória. Voltando a Rafael Fernandes, ele só saiu do poder por motivos de saúde. Duas 

curiosidades: a primeira é que ele foi o primeiro aluno do Colégio Diocesano de Mossoró a tornar-se governador; a 

segunda, é que na sua gestão um órgão chamado de SERAS (Serviço Estadual de Reeducação e Assistência 

Social) tinha a sua frente um rapaz lá de Angicos, que atendia pelo nome de Aluízio Alves. “Tales, por que você 

falou sobre ele?” Você deve estar se perguntando. Não se preocupe que daqui a pouco eu explico sua importância 

para o nosso estado e para o Brasil. 

       Havia até umas garotas que sonhavam em casar com um gringo e curtir os States, morar em Miami Beach, 

pegando aquele bronze e futuramente ir à Disney. Na vida privada e noturna teve destaque uma mulher por nome 

Maria Boa! Ela possuía uma casa noturna onde brasileiros e especialmente estrangeiros se entregavam aos 

prazeres da carne. Ela ficou tão famosa que muitos aviões a homenageavam na Guerra com seu nome estampado 

neles. Mas deixa de ser danado ou danada, não pense em coisas erradas viu? Ela era conhecida como BOA devido 

ajudar sempre as pessoas que precisavam, tinha um gosto refinado para livros e cinema e era uma gatinha como 

vemos na foto a seguir! 

 

http://images.google.com.br/images?gbv=2&svnum=10&hl=pt-BR&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Franklin+Delano+Roosevelt+&spell=1
http://images.google.com.br/images?gbv=2&svnum=10&hl=pt-BR&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Franklin+Delano+Roosevelt+&spell=1


 

 
 
Fonte: http://www.robsonpiresxerife.com/blog/notas/maria-boa-a-primeira-grande-dama-de-natal/ Visitado em 29/06/12 

   

      Aos poucos 2014 se aproxima e com ele a Copa do Mundo de Futebol, onde novas invasões ocorrerão, desta 

vez não de guerras, mas de turistas e novas divisas econômicas para nosso estado, possivelmente a língua inglesa 

voltará a ser muito forte e só queremos que ao término a vitória seja do Brasil. 

     Outra pessoa que não podemos deixar de mencionar sobre a Segunda Guerra Mundial no nosso estado é a 

figura, figuraça, o caraaaaaaaaaaaaaaaaaaa, o Zé Areia... 

     Como é que é omí? Nunca ouviu falar sobre ZÉ AREIA, pois se aproxegue e vamú lá... 

 

      “Zé Areia é uma figura lendária de Natal, Rio Grande do Norte. Poeta repentista, faleceu em 1972 e até hoje 

assegura inúmeros relatos, provenientes do seu espírito arguto. Amigo de Café Filho, também potiguar, chegou a 

viajar para Dakar na Segunda Guerra, onde ocupou-se de fazer a barba e cortar os cabelos dos soldados 

combatentes. 

      Humorista nato e dotado de uma capacidade de improviso que lhe permitia sempre uma resposta na "ponta da 

língua", o barbeiro Zé angariava amigos com facilidade. Boêmio, chegou a acumular as funções de vendedor de 

rifas, rei momo e outras mais, todas exercidas com o seu espírito peculiar e inesquecível.  

      Por ocasião da estadia de soldados americanos em Natal, conta-se que Areia chegou a vender espécie de urubu 

para um dos seus oficiais como se papagaio fosse. O caso teve intensa repercussão, exigindo mesmo uma 

intervenção diplomática que lhe aplacasse a ousadia. O escritor Paulo Augusto, vencedor do Prêmio Literário 

Câmara Cascudo com o ensaio "O Bufão de Natal", sobre a vida de Zé Areia, acrescenta: "Durante a época da 2ª 

Guerra ele simbolizava um misto de resistência e, ao mesmo tempo, um brincalhão. Ele era um clown".  

 

      "Certa vez, Zé Areia vendeu um papagaio completamente cego a um americano. No dia seguinte, foi 

procurado pelo Consul Americano, juntamente com o soldado, a vítima. O Consul declarou que o papagaio que ele 

vendera era cego! Um absurdo. Não prestava. Zé Areia teve esta saída genial: 

http://www.robsonpiresxerife.com/blog/notas/maria-boa-a-primeira-grande-dama-de-natal/


 

- Espere: o senhor quer papagaio prá falar ou prá levar pro cinema?...".  

 

" Entrando no restaurante de D. Zefinha, nas Rocas, Zé Areia pediu uma galinha assada. Veio o prato e ele ia 

começar a comer. Mas, num gesto fidalgo, ofereceu-o à dona da casa, nestes termos:  

- Vamos comer uma galinha, dona Zefinha?  

A mulher, mal-humorada, respondeu bruscamente:  

- Não gosto de galinha.  

Ao que ele completou:  

- Isso é que é uma classe desunida!"  

 

"Encontrando um amigo, que morava nas Rocas, Zé Areia disse:  

- Eu hoje vou almoçar e jantar com você.  

O homem respondeu zangado:  

- Na minha casa não entra corno!  

Zé Areia indagou:  

- E você dorme na rua?"  

 

"Luiz Tavares contou-nos que um dia Zé Areia chegou na casa dele, na praia, com um calção tão curto, que o 

velho, pai de Luiz, reclamou:  

- Mas que calção danado de curto, Zé Areia!  

Ele disse:  

- E para o ano vai ser pior, eu venho é nu.  

- Por que?- indagou o velho.  

- Pra não sair de moda..."  

" Estava com Zé Areia, na calçada da Tavares de Lira com a Dr. Barata, quando um anjinho surgiu, pela Frei 

Miguelinho, o enterro de um "anjinho". O caixãozinho azul vinha carregado por quatro crianças e mais uma meia 

dúzia de pessoas acompanhando. Quando o caixão ia passando bem próximo de nós, Zé Areia disse algo que 

nenhuma outra pessoa do mundo poderia pensar, naquele momento, apontando:  

- Taí! Só bebia leite..."  

 

Fonte:  http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.php?cod=3684&cat=Reda%E7%E3o Visitado em 13/01/12 

 

      Mas por enquanto vamos exercitar um pouco. 

 

QUESTÕES: 

 

74. (TALES-2010) Durante o Período Getulista ocorreu no Rio Grande do Norte: 

a) Não houve a adoção de interventores no Rio Grande do Norte. 

b) A criação da ANL, que no nosso estado sempre foi passiva, diferentemente do que ocorreu em outros estados. 

c) A tentativa da primeira revolução Comunista nas Américas, quando Natal foi tomada por três dias pelos 

comunistas, que tiraram o interventor Rafael Fernandes do poder. 

d) todos os interventores foram eleitos diretamente para o cargo de governador do estado. 

 

75. (TALES-2010) “A Segunda Guerra Mundial reservara ao Rio Grande do Norte o status de uma das 

principais bases dos aliados na América do Sul. Rafael Fernandes, então governador, estivera com o presidente 

Getúlio Vargas e o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt para selar a aliança entre estas 

nações. Nunca mais o Brasil seria o mesmo (e nem Natal)”. 

 

Enumere as consequências dessa aliança para o Brasil. 

 

76. (TALES – 2012) Getúlio mostrava-se inclinado a procurar os Estados Unidos para laços militares, tentando 

(...) comprar armas deles antes de se voltar para a Alemanha. Em 1937 ele também oferecera ao presidente 

Roosevelt o uso de bases litorâneas no Brasil, oferta esta que foi recusada, presumivelmente por Roosevelt não 

podia permitir-se contrariar o Congresso isolacionista, dando a impressão de que se preparava para a guerra. E 

uma oferta brasileira de comprar destroieres excedentes dos EUA foi igualmente recusada quando as autoridades 

americanas cederam aos protestos da Argentina contra a venda. Quando a guerra finalmente eclodiu em 1939, 

Getúlio e seus generais, lembrando essas rejeições, preferiram permanecer neutros até que os Estados Unidos 

http://www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.php?cod=3684&cat=Reda%E7%E3o


 

estivessem preparados para pagar um preço justo pelo apoio brasileiro. Além disso, os brasileiros continuavam a 

cultivar relações com as potências do Eixo como parte do jogo de usá-las contra os Estados Unidos (In, História do 

Rio Grande do Norte / Sérgio Luiz Bezerra Trindade. – Natal: Editora do IFRN, 2010). 

 

Sobre a II Guerra Mundial em solo potiguar é correto afirmar que: 

a) a presença estadunidense foi marcada apenas por fatores negativos. O uso de drogas e bebidas vinham cada vez 

mais exercer forte função sobre os jovens, já a prostituição ficou conhecida no mundo todo através da casa noturna 

de Maria Boa, mulher sem valor dentro da sociedade e de cultura baixa e influenciando as moças de família.  

b) Natal do final dos anos 1930 e início dos anos 1940 era uma capital de estado com aspecto de cidade 

provinciana. Seus 52.582 habitantes espalhavam-se por sete bairros: Alecrim, Cidade Alta, Lagoa Seca, 

Ribeira, Rocas, Petrópolis e Tirol, “todos precariamente servidos por deficientes redes de distribuição de 

energia elétrica e água”. 

c) as transformações nos costumes mal foram percebidos. Enquanto os aviões dos Estados Unidos riscavam os 

céus de Natal, continuávamos com o aspecto provinciano e a fisionomia da população da cidade e do país não se 

alterou. Produtos americanos passaram a ser conhecidos em todo o Brasil e o inglês tornou-se “a terceira língua 

estrangeira mais falada. 

d) colaboração brasileira com o Eixo consistiu na cessão de bases aéreas e navais no Norte e Nordeste do Brasil. 

Além da cessão de bases militares para servir aos membros do Eixo, envio de materiais estratégicos para os 

Estados Unidos e, ainda, já ao final da guerra, o envio de tropas para o front em território italiano. 

 

77. (TALES-2011) Observe a figura a seguir e leia o texto: 

 

 
 

Fonte: http://nataldeontem.blogspot.com.br/2009/11/coluna-capitolina.html Visitado em 17/06/12 

 

“Benito Mussolini, “Il Duce”, como 1º Ministro da Itália, resolveu doar à cidade uma “Coluna Romana”, mais 

conhecida como “Coluna Capitolina”, porque é originária do Monte Capitólio, em Roma. Evoca “na forma e na 

estrutura o templo de Júpiter” 

 

Visitado em 07/09/2011: http://nataldeontem.blogspot.com/2009/11/coluna-capitolina.html 

 

Sobre a História da Coluna Capitolina é correto afirmar que: 

a) selou a aliança entre Brasil e o Eixo (Alemanha, Itália e Japão) durante os primeiros anos da década de 1930 e 

do avanço italiano nas Américas. 

b) tinha como objetivo agradecer a hospitalidade local para com os aviadores italianos que desbravaram o 

Oceano Atlântico. 

c) marca a influência fascista dos camisas verdes que no Brasil foram denominados integralistas, tendo Plínio 

Salgado como líder. 

d) desde a década de 1870 o contingente de italianos no Brasil era alto, tal manifestação do DUCE fora apenas 

uma forma amistosa de estreitar relações. 

 

http://nataldeontem.blogspot.com.br/2009/11/coluna-capitolina.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Natal-Coluna-Capitolina.jpg


 

78. (TALES-2011) “Aqui, em 1942, foi construída a maior base americana fora dos Estados Unidos. Aos cerca 

de 35.000 natalenses se juntaram mais de 10.000 soldados americanos. 

 

Visitado em 07/09/2011: http://nataldeontem.blogspot.com/2009/05/roosevelt-e-vargas-em-natal.html 

 

Após a leitura do texto, destaque marcas desse período: 

a) Maria Boa e Zé Areia figuraram entre alguns personagens de maior destaque, a primeira possuía um 

prostíbulo conhecido mundialmente e o segundo por seus “causos”, ainda hoje é lembrado como um homem 

de pouco estudo, mas de grande Inteligência. 

b) apesar da presença estadunidense, Natal teve poucas mudanças, sendo apenas a área econômica merecedora de 

grande destaque com a introdução dos dólares a circular no comércio local e encarecendo o custo de vida na 

cidade.  

c) Natal continuou a ter uma vida pacata e modesta, apenas as regiões próximas a Base de Parnamirim é que viram 

mudanças verdadeiras como “blackout” e sirenes avisando do perigo de ataques por parte da Alemanha. 

d) Natal tomou um ar cosmopolita, todavia não vimos à passagem pela cidade de pessoas de outras nacionalidades, 

pois os únicos que vieram para cá foram os estadunidenses, grupos como canadenses e ingleses atuaram apenas na 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. A REPÚBLICA POPULISTA EM TERRAS POTIGUARES: ALUÍZIO ALVES E DJLMA MARANHÃO, 

MARCOS DA INOVAÇÃO E DA OUSADIA (1945-1964): 

 

     Galera nunca esqueça os dois nomes que irei comentar com vocês a seguir: Dinarte Medeiros Mariz e Aluízio 

Alves. Mas (não) é pra decorar como alguns professores de História querem que vocês decorem datas e nomes, 

viu? 

      Inicialmente amigos, ambos eram, logo após a redemocratização, membros da UDN (União Democrática 

Nacional), que faria aposição a Getúlio e seus aliado-seguidores. Havia ainda o PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro) de Vargas e o PSD (Partido Social Democrático), que era também a seu favor, com algumas ressalvas 

momentâneas. Por fora agia o PCB que logo, para variar, entraria na clandestinidade... de novo. 

      Só tivemos novamente eleições para governador em 1947, e José Varela fora eleito. Para a alegria e tristeza de 

Mossoró, seu sucessor foi Dix-Sept Rosado. Alegria por sua vitória e tristeza pelo fim pré-maturo do seu governo. 

A frase de Djalma Marinho sintetiza o sentimento popular, principalmente dos mossoroenses: “Mossoró nos 

mandou um líder e nós lhe devolvemos um cadáver”. 

     Dinarte Mariz foi governador do Rio Grande do Norte (1956-1961) e era o chefe da UDN estadual. No seu 

mandato criou a Universidade do Rio Grande do Norte, que depois foi federalizada. Atuou fortemente na política 

potiguar, em especial no Período Militar. Dizem que numa conversa com seu amigo, o jovem Aluízio Alves, este 

dera a Mariz a sugestão de plano de governo bastante avançado. Mariz, dias depois, propôs a Aluízio que ele 

mesmo, quando fosse governador realizasse esse plano de governo. Ironia pura. Mas como o Aluízio não estava de 

brincadeira, saiu candidato ao governo, a contragosto de Mariz. 

     Não deu outra: Aluízio afastara-se do seu (ex) amigo Mariz, que daquele momento em diante seria seu inimigo. 

Conseguiu agrupar as mais variadas alas e apoios pra sua candidatura ser viabilizada. Não saiu candidato pela 

UDN. Mariz não deixara, nesta época os partidos pareciam pertencer a uma pessoa ou família, será que mudou? 

Entrou no PSD e, a mando do próprio Juscelino Kubistchek, o Theodorico Bezerra (procurem um documentário 

sobre esta figura, sua fazenda era modelo no nosso estado e suas práticas políticas, bem, é melhor assistir para 

entender...), presidente do partido o aceitou por livre e espontânea (pressão) vontade.  

 

 
 

Numa alusão aos jogos de vídeo game, temos Dinarte Mariz a esquerda e Aluízio Alves a direita numa luta 

pelo poder no RN após a Era Vargas. Bela charge do João Carlos.    



 

 

      A candidatura de Aluízio Alves pelo PSD, com apoio do PDC e dissidentes da UDN, nasceu com o nome forte 

e apelo Populista. A “Cruzada da Esperança” correu o estado e conseguiu derrotar Mariz e seu candidato Djalma 

Marinho. Trabalho facilitado por uma campanha aguerrida e inovadora, com o uso dos meios de comunicação de 

massa como o jornal escrito e o rádio sendo fundamentais.  

      Meus pais fizeram parte da ‘Ala Cigana’, e sempre cantavam para mim quando eu era criança os hit’s da 

época. Até um tempo atrás não usavam a cor vermelha, pois simboliza os bicudos e eles são e continuam sendo 

bacuraus, que adoram a cor verde. 

 

MARCHA DA ESPERANÇA 

 

“Aluizio Alves veio do sertão lá do Cabugi 

Pra sanar o sofrimento de seu povo 

Sua  plataforma eis aqui 

Assistência e cuidado ao agricultor 

Melhores salários pro trabalhador 

Com a energia de Paulo Afonso, industrialização 

Para mocidade Potiguar saúde e educação 

O povo oprimido, do operário ao doutor 

Escolheu seu candidato, Aluizio Alves governador” 

 

REM DA ESPERANÇA 

Foi no Trem da Esperança que Aluizio viajou 

Quando chegou na guarita,a notícia encontrou: 

Que o chefe de polícia,em decreto oficial, 

proibiu os seus comícios no coração de Natal. 

Mas o povo em passeata p’rá desfilou, 

e em frente ao comitê Aluizio falou 

 

ALUÍZIO VAI GANHAR 

 

Aluizio vai ganhas a eleição,em toda parte de Natal ao Sertão. 

Vejo alguém que está chorando,deixa chorar. 

Debruçado na janela, deixa chorar. 

A gentinha é quem manda,deixa manda. 

Vai votar em Aluizio.Aluizio vai ganhar a eleição, 

em toda parte de Natal ao Sertão.Nosso 

voto é de Aluizio,  é de Aluizio. 

A vitória é de Aluizio, é de Aluizio. 

A gentinha vai vibrar, sim vai vibrar. 

Quando Aluizio governar. 

Aluizio vai ganhar a eleição, 

em toda parte de Natal ao Sertão 

A eleição vai ser barbada, vai sim senhor, 

A gentinha está com tudo,está sim senhor. 

Dando voto a Aluizio. 

Aluizio vai ganhar a eleição em toda parte de Natal ao Sertão 

 

CIGANO FEITICEIRO 

 

Cigano feiticeiro, teu feitiço me pegou. 

Aqui neste lugar, todo você já conquistou. 

Pela primeira vez que você veio ao sertão, 

apresentou uma lei e conseguiu execução. 

Cigano feiticeiro, feiticeiro ai meu Deus. 

Eu faço tudo, tudo pelo governo seu. 

O eleitor, o que deve fazer? 



 

É virar cigano, e votar com você. 

E o adversário aqui lhe caluniou, e lhe chamou cigano, 

seu prestígio aumentou. 

Pelo voto secreto lhe daremos posição, 

e a essa oligarquia quem responde é a eleição. 

Cigano feiticeiro, cigano feiticeiro. 

 

ALUIZIO É A ESPERANÇA 

 

Aluizio é a esperança do povo potiguar. 

Marchando para a vitória. 

Ele a de conquistar o voto consciente 

daquele que sabe amar a terra em que nasceu. 

E quer vir a lutar por dias melhores. 

Aluizio vai chegar.Natal, 

progresso,Aluizio nós vamos lhe confiar esta terra tão querida, 

esta terra tão sofrida, só você pode salvar, Natal, 

progresso,Aluizio é esperança. Aluizio bonança, 

Aluizio é você. Alguém por quem se espera 

Alguém chamado esperança. 

 

XOTE DA ESPERANÇA 

É Aluizio que vai ser o governador, 

o nosso Estado agora vai reviver. 

É candidato que inspira confiança, 

e a Cruzada da Esperança muito bem nos vai fazer. 

Traz assistência ao pobre agricultor, 

que é homem lutador, 

e que mais vive a sofrer. 

O povo quer, só fala em Aluizio, 

para o sossego de toda gente, 

cada eleitor que vota consciente 

recusa o emprego na vaga existente, 

até mesmo ao dinheiro se torna indiferente. 

O povo quer, só fala em Aluizio. 

O povo quer, só fala em Aluizio. 

 

BLOCO DA VITÓRIA 

 

A ala da vitória está na rua, 

desde que o dia raiou. 

Para combater a tal corrupção, 

a hora oportuna chegou, ô, ô, ô. 

Quando o povo decide votar em Aluizio 

não há quem dê jeito. 

Sustenta a palavra, cumpre seu dever, 

E depois, rei, tá tudo ok. 

Nesta eleição, o governo não pode ganhar não. 

Governo corrupto, rasgou a bandeira, 

o seu candidato ficou na poeira. 

 

MARCHA DO POVO 

Povo dos bairros de Natal:Rocas, Guarita e Alecrim, 

Quintas, Tirol, Lagoa Seca,todo natalense enfim, 

Ele se apresentará com um programa inteiramente novo. 

Este homem é Aluizio Alves, 

o maior candidato do povo. 



 

O nosso Estado há muito apela 

para este gênio benfeitor. 

Aluizio, maior sentinela, 

capacidade, grande lutador. 

Na certa estarás votando, contribuindo para o dia da vitória. 

Com Aluizio com sucesso e glória 

 

EU VOTAREI 

 

Eu votarei, eu votarei 

Eu votarei com Aluizio, 

Eu votarei de coração, 

é amigo da pobreza e detesta corrupção 

Eu votarei, eu votarei. 

Votarei com Aluizio, 

votarei de coração, 

o inimigo não me engana, 

ele que morra de aflição. 

 

 As músicas tiveram assim um grande impacto, além disto, as ofensas feitas aos correligionários de Aluizio – 

apelidando-os de “gentinha”, por exemplo – foram capitalizada pelos coordenadores da campanha, e transformada 

em bordão de campanha de Aluízio. Por outro lado, a propaganda aluizista associou a imagem do candidato da 

situação a um político que não gostava do povo e que representava os ricos e poderosos que mandavam e 

desmandavam no Estado, responsáveis que assim eram pela corrupção política e a pobreza. Os fatos mais 

pitorescos ocorridos durante a campanha de Aluizio Alves foram transformados em músicas e paródias, nelas 

podemos perceber claramente a maneira como a partir dos insultos, criava-se uma contrapartida propagandística 

que serevertiam em grandes benefícios, pois cada vez mais ficava a impressão de que o Senador Dinarte Mariz era 

anti-povo e de Aluizio era o paladino deste mesmo povo. 

 

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/777083/O-uso-da-musica-na-campanha-politica-de-60 Visitado em 17/06/12 

 

     Notem que até hoje muitas cidades do interior gostam de adotar nas suas campanhas termos como “o Tostão 

contra o milhão”, bem legal a criatividade.  

     Mas Aluízio (1961-1966) não foi apenas Governador do Estado (1961-1966). Ele inaugurou uma nova forma 

de governo e trouxe consigo a inovação e o progresso. No seu governo foram criados (as): 

 

 CASOL (Companhia de Águas e Solos do Rio Grande do Norte); 

 COSERN (Companhia de Serviços Energéticos do Rio Grande do Norte); 

 TELERN (Telecomunicações do Rio Grande do Norte); 

 FJA (Fundação José Augusto); 

 IPE (Instituto da Previdência Estadual); 

 Construiu os Hotéis “Reis Magos” em Natal, “Esperança” em Mossoró e “Cabugi” em Angicos; 

 Dentre outras ações. 

 

      Ainda construiu escolas, reciclou professores e usou em Angicos as inovações pedagógicas de Paulo Freire, 

buscando diminuir nossa taxa de analfabetismo, que à época era a maior do Nordeste Brasileiro. Seu governo foi 

tão bom que emplacou seu vice para ser candidato e ele venceu o padre Monsenhor Walfredo Gurgel. E olha que o 

“padre era bom de urna”. A exemplo de Miguelinho, o Monsenhor fez História.   

     Outro nome de importância naquele momento foi o de Djalma Maranhão. Eleito prefeito de Natal, pegou a 

prefeitura meio ruim das pernas em relação às finanças e buscou arrumar a casa, quero dizer, a prefeitura. 

Entretanto seu governo foi imortalizado pela campanha ‘DE PÉ NO CHÃO TAMBÉM SE APRENDE A LER’, 

na qual estavam reunidos os mais diversos grupos em busca de um único objetivo: erradicar o analfabetismo na 

cidade de Natal. Aluízio foi o governador da transição da democracia para a ditadura e ele ficou ao lado da 

ilegalidade, que pena! Herói ou vilão só o tempo dirá! 

      Walfredo Gurgel (1966-1971) foi o último governador eleito, pois em seguida os militares, no ano de 1964, 

tomaram o poder. Haja indicações daí em diante para o cargo de governador. E a influência forte de Mariz, 

http://pt.scribd.com/doc/777083/O-uso-da-musica-na-campanha-politica-de-60


 

afastando e conseguindo, com o apoio militar, caçar mandatos, candidaturas e o pior, exilar filhos da terra e 

políticos de prestígio. 

     Mas no golpe militar tivemos Aluízio apoiando o Golpe, uma pena para sua biografia, mas é impossível falar 

da nossa História sem falar desse homem!  

      Vamos responder uma questãozinha e logo voltaremos com o Período Militar no RN. 

 

QUESTÕES: 

 

79. (TALES-2010) “Dentre os governadores da história Potiguar um dos que mais se destacam é Aluízio Alves, 

vê-se isso, pois, desde jovem, sempre esteve próximo às massas, e quando esteve à frente do poder realizou 

inúmeras mudanças e obras de grande valor nas mais diversas áreas.”. 

 

a) Caracterize essa “aproximação com as massas” no Brasil e no RN na época do seu governo. 

b) Enumere algumas criações de Aluízio Alves e sua importância. 

c) Avalie o papel da “Aliança para o Progresso” na criação dessas obras.   

 

80. (TALES-2011) “Neste contexto, se um político se comprometesse com a causa da industrialização contaria 

com o apoio dessas classes emergentes e poderia assegurar um bom desempenho em sua escalada política. 

Aluízio Alves, fez mais do que isso! Apresentando-se como uma figura política inovadora capaz de romper com o 

atraso político e econômico, patrocinado pelas oligarquias, ganhou rapidamente o apoio da burguesia e da classe 

média, e, além disso, utilizando-se de práticas notoriamente populistas do tipo assistencialista e paternalista junto 

às camadas sociais mais carente ganhou o apoio também da população sofrida.” 

 

Sobre a figura de Aluízio Alves e sua atuação política é correto afirmar que: 

a) em 1942, Aluízio Alves, demonstrava a que veio quando se lança a frente de uma campanha de Assistência aos 

Flagelados da Seca, que houve naqueles anos, e depois ao tornar-se diretor da Ministro da Integração Nacional 

durante o segundo governo Vargas. 

b) durante as conversações para coligação de partidos políticos para se tornar governador do Rio Grande do Norte, 

Aluízio Alves demonstrou não possuir tanta habilidade quanto pensava que possuía, sem bases se lançou candidato 

pela UDN. 

c) um dos principais opositores durante a campanha para governador em Natal foi Djalma Maranhão, todavia se 

uniram logo após o Golpe Militar de 1964 e ambos tiveram seus direitos políticos suspensos e foram cassados. 

d) os fatos mais pitorescos ocorridos durante a campanha de Aluízio Alves foram transformados em 

músicas e paródias, nelas podemos perceber claramente a maneira como a partir dos insultos, criava-se 

uma contrapartida propagandística. 

 

81. (TALES-2010). Leia o texto abaixo: 

 

MARCHA DA ESPERANÇA 

 

“Aluizio Alves veio do sertão lá do Cabugi 

Pra sanar o sofrimento de seu povo 

Sua plataforma eis aqui: 

Assistência e cuidado ao agricultor, 

Melhores salários pro trabalhador; 

Com a energia de Paulo Afonso, industrialização. 

Para mocidade Potiguar saúde e educação. 

O povo oprimido, do operário ao doutor,, 

Escolheu seu candidato, Aluizio Alves governador”. 

 

O texto acima se refere a uma das principais figuras políticas do nosso estado, sobre seu estilo de fazer propaganda 

e inovar é INCORRETO afirmar que: 

a) uma das grandes inovações feitas na campanha de Aluizio Alves em 1960, foi o uso da música em especial das 

paródias feitas a partir de músicas conhecidas, dessa maneira ele atingiu um nível de comunicação com o povo. 

b) as músicas tiveram assim um grande impacto, além disto, as ofensas feitas aos correligionários de Aluizio – 

apelidando-os de “gentinha”, por exemplo - foram capitalizada pelos coordenadores da campanha, e transformada 

em bordão de campanha de Aluízio. 



 

c) Os fatos mais pitorescos ocorridos durante a campanha de Aluizio Alves foram transformados em músicas e 

paródias, nelas podemos perceber claramente a maneira como a partir dos insultos, criava-se uma contrapartida 

propagandística. 

d) cada vez mais ficava a impressão de que o Senador Dinarte Mariz era o braço direito de Aluízio e mentor 

das músicas que se tornaram sucesso na época, além de ser inspiração para as músicas dos candidatos até 

nossos dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. DITADURA MILITAR: APESAR DE TUDO UM SALDO POSITIVO, CORTEZ PEREIRA (1964-1985) 

 

     Com a extinção dos inúmeros partidos do Período da Redemocratização, a Ditadura criou os partidos, ARENA 

e MDB, este era de oposição (bipartidarismo), mas vale salientar que uma oposição “consentida”. Que ela não 

fosse engraçada de aprontar pra cima dos militares. 

    Em 1966, o AI-3 (Ato Institucional N° 3), estabeleceu “eleições indiretas para governador e vice-governador, e 

que os prefeitos das capitais seriam indicados pelos governadores, com aprovação das assembleias legislativas.” 

Mas quem mandava em tudo eram os militares. Se alguém fosse contra, mandava prender ou tirar o mandato, 

cassar geral, “puliça” neles. 

      Se Aluízio Alves foi o governador que inovou nas formas de fazer campanha, Cortez Pereira inovou na forma 

de pensar e agir acerca do nosso estado, contrariando líderes e ideias falsas (ou construídas e perpetuadas na nossa 

mente) sobre nossas potencialidades como veremos a seguir: 

 

“A vocação do Rio Grande do Norte é criar bode”... 

 

        Um dos governadores de maior destaque na nossa História foi o empreendedor Cortez Pereira (1971-1975). 

Sua gestão foi marcada pela implantação de inúmeros projetos que contrariavam o que muitos pensavam e diziam 

sobre a vocação do nosso estado.  

Destacam-se, entre seus projetos: 

 

 Fábrica de Barrilha; 

 Bicho da Seda; 

 Camarão; 

 Vilas Rurais (atual município de Serra do Mel). 

 

      Sobre a frase destacada a respeito da nossa vocação, o autor João Batista Machado escreveu, no seu livro 

‘PERFIL DA REPÚBLICA NO RIO GRANDEDO NORTE (1889-2003)’ o diálogo de Cortez com homens que 

faziam parte do governo federal durante a ditadura: 

 

   -Governador, a vocação do Rio Grande do Norte é criar bode e não produzir barrilha. A fábrica será 

implantada em Sergipe. 

   -Ministro, eu pensava que a revolução tinha sido feita para que os problemas nacionais fossem tratados com 

seriedade, mas estou vendo que não. Trago uma proposta concreta do meu estado, e o senhor vem me sugerir 

criar bode? 

 

      Cara chato o tal do Pratini de Morais, não? Ah, este mesmo rapaz veio ocupar o cargo de Ministro da 

Agricultura de Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

      Para finalizar a frase, o tempo passou e provou que Cortez Pereira estava certo. Petróleo, fruticultura, camarão 

e outros artigos destacam-se na economia do nosso estado e, ainda vem por aí (finalmente), a nossa refinaria (ou 

não?). Tomara que os futuros governadores do nosso estado possam dar continuidade aos projetos de Cortez 

Pereira, o “governador empreendedor”.  

 

     No início, Tarcísio Maia era ligado aos Rosados. Logo conseguiu liberdade e emplacou sua família no poder. 

Lavoisier e Agripino Maia (este filho de Tarcísio) tornaram-se seus sucessores no governo estadual. Agripino 

possui na atualidade o cargo de chefe do DEM no Senado Federal (Democratas). Ele fizera algo que seu próprio 

pai também fez em 1978, aproximando-se dos Alves numa aliança que não durou muito. Ora, diziam que não dava 

certo “bicudo e bacurau se cheirar”. Engano puro, veremos isto depois, agora vamos exercitar nossos 

conhecimentos. Como a nomeação era o que prevalecia, houve a entrada na política potiguar da família “Maia”, de 

origem paraibana. A família teve em Tarcísio Maia seu precursor. 

      Temos exemplos concretos da luta por uma sociedade melhor, menos desigual e com uma sociedade com 

maior respeito pelo próximo, nisto, a Elizabeth Teixeira figura na História do Brasil, mas tem uma ligação íntima 

com o nosso Rio Grande do Norte. Provavelmente deve esta perguntando: “Mas Tales, quem é essa mulher que 

nunca ouvi falar?” Pois é galera, quando estiverem estudando História do Brasil durante a República Populista 

(1945-1964) pergunte ao seu professor sobre as Ligas Camponesas e Chico Julião, que entenderá mais 

profundamente, mas a senhora citada acima junto com seu esposo João Pedro Teixeira lutaram pela reforma 

agrária na Paraíba, mas após a morte do cônjuge e a Ditadura sendo implantada ela acabou fugindo para o Rio 

Grande do Norte, mais especificamente em São Rafael. Lá viveu no anonimato com receio de ser morta, só foi 



 

(re)descoberta através do filme-documentário CABRA MARCADO PARA MORRER. Hoje é símbolo pela luta 

da reforma agrária em todo o Brasil. 

      Não pense que o nosso estado e seu povo saíram ilesos deste período de trevas, tivemos prisões, mortes e ações 

de potiguares. No mesmo ano que lancei a primeira edição deste livro (2010), o Luciano Fábio Dantas Capistrano 

lançou o seu O GOLPE MILITAR NO RIO GRANDE DO NORTE – E OS NORTE-RIO-GRANDENSES 

MORTOS E DESAPARECIDOS (1969-1973). Pô galera, pelo amor de Deus, leiam este livro, pois é show de 

bola! O autor conseguiu numa linguagem simples passar o que ocorreu no nosso estado durante os anos de 

chumbo, partindo do internacional-nacional para o local. Personagens relegados ao esquecimento voltam a viver 

entre nós e nos serve de exemplo para provar o quanto à liberdade é o bem maior das nossas vidas! 

     Luciano em um trecho do seu livro mostra a situação que existiu no nosso estado. 

 

     “No final de 1968 a 7ª Auditoria Militar, expediu ordem de prisão para alguns estudantes: Ivaldo Cartano, 

José Bezerra Marinho, Jaime Araújo Sobrinho e também o padre Marista Emanuel. Em janeiro foi preso Gilemo 

Guanabara, que recolhido ao Agrupamento de Fuzileiros Navais, compartilhou seis meses de cárcere com 

Emmanuel Bezerra dos Santos.” 

 

     Em julho de 2012 foi iniciado o Comitê Estadual da Verdade, que será presidido por Antônio Capistrano, e da 

Comissão Municipal da Verdade, criada a partir do projeto de lei nº 162/2011 de autoria da vereadora Sargento 

Regina (PDT), no Estado. Esperamos muitas respostas do que ocorreu neste período obscuro da nossa História, 

pois ainda temos famílias que esperam pelos corpos dos seus parentes para pelo menos enterrar com dignidade 

aqueles que amam. 

      Neste período até membros da Igreja sabiam que era necessário mudanças, estes padres e religiosos faziam 

parte da TL (Teologia da Libertação). Já outro personagem que merece nosso respeito e admiração é Dom Eugênio 

Sales (natural de Acari) que veio a falecer neste ano de 2012, mais especificamente em 9 de julho. Ele foi bastante 

atuante durante a Ditadura Militar. 

 

“O Rio de Janeiro amanhece de luto. Morreu, na noite de segunda-feira (9), o cardeal Dom Eugênio Sales - 

arcebispo emérito da arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele tinha 91 anos e estava em casa, na residência oficial do 

Sumaré. O homem do vaticano no Brasil, Dom Eugênio dedicou 69 anos à Igreja Católica. 

O Brasil vivia o auge da Ditadura Militar no início dos anos 70. De carro oficial, o cardeal arcebispo do Rio, Dom 

Eugênio Salles cruzou a cidade para deixar no aeroporto um estudante procurado pelos militares. Fez isso mais de 

uma vez. Dom Eugênio chegou a abrigar no Palácio São Joaquim, a residência episcopal, padres, intelectuais, 

operários e estudantes perseguidos pelas ditaduras do Brasil, da Argentina, do Chile, do Uruguai e do Paraguai. 

Ajudou cerca de 5 mil refugiados políticos. 

‘Eles estavam contra a lei aqui do Brasil, pela lei do país eu não podia agir. Eles estavam infringindo a 

legislação, mas como bispo eu tinha o dever’, afirmou em entrevista ao canal Globo News”. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2012/07/morre-o-arcebispo-dom-eugenio-sales-aos-91-anos-no-

rio-de-janeiro.html  Visitado em 13/07/12 

 

     A cena mais triste e alegre que temos deste pastor cristão é a que veremos a seguir (foto de Felipe 

Dana/Associated Press), ela correu o mundo e tem uma simbologia muito bela: 
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Fonte: http://www.defato.com/noticias/3120/pomba-branca-pousa-sobre-o-caixao-de-dom-eugenio  Visitado em 

13/07/12 

 

     Agora vamos exercitar nossos conhecimentos. 

 

QUESTÕES: 

 

82. (TALES-2010) “Bicudo não se cheira com Bacurau”. 

 

Sobre o contexto político durante a República Populista e a Ditadura Militar até nossos dias é correto afirmar que: 

a) Durante a Ditadura Militar a família Maia, através de eleições indiretas, chegou ao poder. Seu primeiro 

representante foi Lavoisier Maia, que foi sucedido por José Agripino. Lavoisier teve um governo marcado pela 

valorização do funcionalismo público. 

b) Os Alves estão sempre ligados ao poder, desde a República Populista, seja através da comunicação, indicação 

de cargos, influência ou exercício do poder direto. Tudo começou com o chefe dos Alves, Aluízio Alves que se 

tornara governador pela ARENA.  

c) Bicudo é a designação dada aos seguidores do bloco dos Maias, e Bacurau é a designação dada aos seguidores 

dos Alves, que foram até antes das eleições de 2006, rivais. Entretanto, em 1978, houve entre Tarcísio Maia e 

Aluízio Alves, o “Acordo de 78”. E recentemente novo acordo, que envolveu Garibaldi Alves e José Agripino. 

d) Djalma Maranhão criou, em seu mandato como prefeito de Natal, a campanha “De Pé no Chão Também 

se Aprende a Ler”. Depois, quando eleito governador, ampliou o projeto. 

 

83. (TALES-2011) Leia o diálogo a seguir entre o governador potiguar Cortez Pereira (1971-1975) e Pratini de 

Morais, que representava a Ditadura no Brasil: 

 

   -Governador, a vocação do Rio Grande do Norte é criar bode e não produzir barrilha. A fábrica será 

implantada em Sergipe. 

   -Ministro, eu pensava que a revolução tinha sido feita para que os problemas nacionais fossem tratados com 

seriedade, mas estou vendo que não. Trago uma proposta concreta do meu estado, e o senhor vem me sugerir 

criar bode? 

 

Sobre o governo Cortez Pereira podemos afirmar que:  

a) seria impossível tal diálogo, observe a data do seu governo, neste período a Ditadura não aceitaria qualquer 

crítica e Cortez acabou preso. 

b) figuravam entre seus projetos a fábrica de barrilha, “bicho da seda”, camarão e vilas rurais, todavia a 

fábrica de barrilha não chegou a se efetivar. 

c) o Pratini de Morais tinha razão quanto à vocação do Rio Grande do Norte, ainda hoje não temos possibilidade 

de deixar o setor primário como base da nossa economia. 

d) podemos dizer que as sugestões feitas por Cortez Pereira automaticamente descreviam sua figura como de um 

comunista que chegou pela via eleitoral ao poder. 

 

84. (TALES-2011) Leia os textos a seguir: 

 

“(Tarcísio Maia) fez um governo (...) afastando-se do radicalismo e convivendo bem com a oposição, que foi 

praticamente anulada através de um acordo de “Paz Pública” com os Alves, cujo líder maior estava cassado, mas 

que era dono de meios de comunicação: jornal e rádio. Para atingir seus objetivos políticos, Tarcísio Maia, com 

habilidade incomum conseguiu atrair os possíveis rivais, reduzindo suas possibilidades e enfraquecendo-os. E 

assim, conseguiu impor como seu sucessor seu primo-irmão Lavoisier Maia Sobrinho, com apoio até do MDB”. 

(Sá apud MARIZ e SUASSUNA, 2001, p. 112)  

 

“No início, Tarcísio Maia era ligado aos Rosados. Logo conseguiu liberdade e emplacou sua família no poder. 

Lavoisier e Agripino Maia tornaram-se seus sucessores no governo estadual. Em 1978, os Maias se aproximaram 

dos Alves numa aliança que não durou muito” 

 

Sobre as famílias Alves e Maia e a política potiguar é correto: 
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a) Maias e Alves sempre foram aliados, incluindo o período do PDS (PFL) contra o PMDB durante o período de 

1982 a 2010. 

b) os Maias chegaram ao poder devido os militares, durante a Ditadura Militar indicavam os que 

governavam o estado. 

c) Alves e Maias não possuem continuidade na sua força política e são sinônimos de democracia inclusive no que 

se refere a não utilização da mídia no chamado “coronelismo eletrônico”. 

d) os Alves tem seu maior expoente em Garibaldi Alves Filho, herdeiro do seu pai e mentor Aluízio Alves que 

fora governador do estado antes da Ditadura Militar. 

 

85. (TALES-2011) Leia a seguir o texto sobre o Golpe Militar de 1964 em terras potiguares: 

 

“O prefeito Djalma Maranhão, ao lado das forças populares e democráticas, conclama o povo para que se 

mantenha em permanente estado de alerta, nos seus sindicatos, diretórios, órgãos de classe, sociedades de 

bairros, ruas e praças públicas, na defesa intransigente da legalidade, que possibilitará a libertação do povo e do 

País do imperialismo e do latifúndio, a concretização das Reformas de Base do amanhã mais justo e mais feliz do 

Brasil. O prefeito Djalma Maranhão (...) cumpre a sua obrigação de dizer que a Prefeitura é a casa do povo onde 

se instala nesta hora, o Q.G. da legalidade e da resistência.”(DIÁRIO DE NATAL, 1º/04/64 APUD PEREIRA, 

1996, p. 128). 

 

Nesse sentido é correto afirmar que no Rio Grande do Norte durante a Ditadura Militar: 

a) para os grupos progressistas, esquerdistas e nacionalistas, que apoiaram a candidatura aluizista, a aliança seria 

de continuidade à política oligárquica, iniciando um período de conquistas econômicas e sociais para o povo do 

Rio Grande do Norte. 

b) os militares e civis que cercearam o poder político fizeram questão de valorizar Djalma Maranhão e deram 

continuidade a sua campanha “De pé no chão se aprende a Ler”, mesmo sendo contra o prefeito que fora deposto 

do seu cargo. 

c) em Natal, não ocorre nenhuma manifestação popular de resistência, pois as autoridades militares das 

Forças Armadas, junto com o governador do Estado, Aluízio Alves, adotam medidas preventivas para 

impedir, mesmo com o emprego violento da força, se for o caso, a perturbação da ordem pública, deixando 

tropas de prontidão nas ruas. 

d) em posição contrária ao golpe militar e ao governador Aluízio Alves ficou o prefeito de Natal, Djalma 

Maranhão. Todavia na manhã de 1º de abril/64, o prefeito comunicou ao Comandante Militar e ao Secretário de 

Segurança Pública que mudou sua opinião e apoiaria “A Revolução de 1964”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. NOVA REPÚBLICA: NOVOS TEMPOS, NOVOS ARES E CARAS (1985?): 

 

     Geraldo Melo foi eleito o primeiro governador do estado após o período da Ditadura Militar. Migrara da 

ARENA pro PMDB e teve a tarefa de se eleger facilitada pelo então Presidente da República José Sarney, que 

criara o Plano Cruzado, onde estabeleceu o congelamento dos preços. Com isso, não tinha pra ninguém, menos 

ainda pra oposição, formada por PDS (partido que reuniu os ex-integrantes da ARENA) e PFL. Naquela eleição o 

PMDB só não conseguiu eleger governadores em dois estados.  

      O sucessor do “Tamborete” que trouxe o vento forte (quem não gostava muito eram os professores, incluindo 

minha mãe que era professora do estado e ia ao Nogueirão em Mossoró levar empurrão para receber o salário, que 

vergonha RN)  pro nosso estado foi José Agripino, e depois subiu ao poder o imbatível (até antes de disputar com 

Vilma o governado do estado em 2006, pelo menos) Garibaldi Alves Filho, sobrinho de Aluízio Alves. Sendo 

conhecido pelo fato da criação das Adutoras e por vender (privatizar) a COSERN. As adutoras deram a ele o 

apelido de “Governador das Águas”. Já a privatização da COSERN ainda iria render muitos panos para as 

mangas, principalmente pra os seus opositores e inimigos políticos.  

      Em 2002, o nosso estado fizera o que nunca tinha feito: elegeu uma mulher pra ser a chefe do governo. Vilma 

de Faria, mossoroense, ex-esposa de Lavoisier Maia, ex-deputada federal e ex-prefeita de Natal (tenha voltar como 

vice-prefeita do seu ex-vice prefeito Carlos Eduardo) foi a responsável pelo feito. Só que a surpresa não parou por 

aí: no ano de 2004 ela mostrou seu poder na corrida eleitoral para prefeito em Natal, na qual, apoiando Carlos 

Eduardo Alves, derrubou de uma única vez cinco ex-governadores do estado (Aluízio Alves, Garibaldi Alves, José 

Agripino, Fernando Freire e Geraldo Melo), que apoiavam a candidatura de Luiz Almir. Pensa que terminou? Em 

2006 bateu o então imbatível Garibaldi Alves e se reelegeu. 

      Em 2008, Natal também foi palco de uma nova batalha na sucessão eleitoral: Micarla de Souza, que não 

possuía tanto apoio, rivalizou com a deputada federal Fátima Bezerra, esta tentava pela terceira vez o cargo e 

novamente perdeu (será que esta vai emplacar em 2014 a vaga de senadora ou quem sabe, governadora?). Nem a 

presença do presidente Lula no palanque de Fátima alterou o resultado das eleições.  

     Por essas e por outras novas emoções aguardam a política potiguar em 2012. A senadora Rosalba Ciarlini 

Rosado conseguiu se tornar governadora em 2010, mas sofre forte oposição de todos os lados, a LRF (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) é um dos empecilhos para uma melhor administração segundo a mesma, porém ter 

continuado com o “Sonho (ou pesadelo?) da Copa do Mundo de 2014” da sua antecessora deixa cada vez mais o 

povo com a pulga atrás da orelha! Temos ainda as eleições municipais que podem alterar o futuro para 2014 onde 

Carlos Eduardo e Vilma estão com tudo para assumir a prefeitura da capital! Já na principal cidade do interior as 

coisas estão quentes na política, é viver para ver! 

 

De inimigos a companheiros políticos... 

 

Durante minha infância (nasci em 29 de maio de1978), lá para o ano de 1986, fui um forte seguidor do PMDB. Era 

um bacurauzinho (bacurau é um pássaro de hábitos noturnos e símbolo dos seguidores da família Alves). Minha 

mãe tinha comprado uma camisa tão verde que até doía nos olhos. Já o meu primo era um bicudo (inseto que 

afetou nossa produção de algodão e símbolo da família Maia) e usava uma camisa vermelha. 

A rivalidade entre ARENA X MDB, PFL (PDS e futuro DEMOCRATAS) X PMDB nos municípios do interior do 

estado sempre foi muito forte. Tinha gente que durante as campanhas apostava carros, motos e até casas, acredita? 

Dava até briga, por causa dessas paixões políticas. 

Mas de 2006 para cá ninguém entende mais nada. Dois chefes das famílias Alves (Garibaldi) e Maia (José 

Agripino) se uniram nas eleições para governador, acabando (ou não?) com essa disputa familiar. Fora que ambos 

elegeram seus filhos para cargos políticos. Em 2010 Garibaldi e José Agripino se uniram e conseguiram a 

reeleição e muitas novidades até 2014, podem anotar... 

 

Não sou muito de colocar coisa decoreba, mas é importante saber quem nos governou e quem vai nos governar! 

 

Esta é uma lista de governantes do estado do Rio Grande do Norte. 

 

Número Nome início do mandato fim do mandato 

1 Pedro de Albuquerque Maranhão  17 de novembro de 1889 6 de dezembro de 1889 

2 Adolfo Afonso da Silva Gordo  6 de dezembro de 1889 8 de fevereiro de 1890 

3 Jerônimo Américo Raposo da Câmara  8 de fevereiro de 1890 10 de março de 1890 
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4 Joaquim Xavier da Silveira Júnior  10 de março de 1890 19 de setembro de 1890 

5 Pedro de Albuquerque Maranhão  19 de setembro de 1890 8 de novembro de 1890 

6 João Gomes Ribeiro 8 de novembro de 1890 7 de dezembro de 1890 

7 Manuel do Nascimento Castro e Silva  7 de dezembro de 1890 2 de março de 1891 

8 Francisco Amintas da Costa Barros  2 de março de 1891 13 de junho de 1891 

9 José Inácio Fernandes Barros  13 de junho de 1891 6 de agosto de 1891 

10 Francisco Gurgel de Oliveira  6 de agosto de 1891 9 de setembro de 1891 

11 Miguel Joaquim de Almeida Castro  9 de setembro de 1891 28 de novembro de 1891 

12 

Francisco de Lima e Silva 

Joaquim Ferreira Chaves 

Manuel do Nascimento Castro e Silva 

28 de novembro de 1891 22 de fevereiro de 1892 

13 Jerônimo Américo Raposo da Câmara  22 de fevereiro de 1892 28 de fevereiro de 1892 

14 Pedro de Albuquerque Maranhão  28 de fevereiro de 1892 25 de março de 1896 

15 Joaquim Ferreira Chaves  25 de março de 1896 25 de março de 1900 

16 Alberto Maranhão  25 de março de 1900 25 de março de 1904 

17 Augusto Tavares de Lira  25 de março de 1904 5 de novembro de 1906 

18 Manuel Moreira Dias  5 de novembro de 1906 23 de fevereiro de 1907 

19 Antônio José de Melo e Sousa 23 de fevereiro de 1907 25 de março de 1908 

20 Alberto Maranhão  1908 1914 

21 Joaquim Ferreira Chaves  1914 1920 

22 Antônio José de Melo e Sousa 1920 1 de janeiro de 1924 

23 José Augusto Bezerra de Medeiros  1 de janeiro de 1924 1 de janeiro de 1928 

24 Juvenal Lamartine de Faria  1 de janeiro de 1928 5 de outubro de 1930 

25 

Luís Tavares Guerreiro 

Abelardo Torres da Silva Castro 

Júlio Perouse Pontes 

6 de outubro de 1930 12 de outubro de 1930 

26 Irineu Jofili 12 de outubro de 1930 28 de janeiro de 1931 

27 Aluísio de Andrade Moura  29 de janeiro de 1931 31 de julho de 1931 

28 Hercolino Cascardo  31 de julho de 1931 11 de junho de 1932 

29 Bertino Dutra da Silva  11 de junho de 1932 2 de agosto de 1933 

30 Mário Leopoldo Pereira da Câmara  2 de agosto de 1933 27 de outubro de 1935 

31 Liberato da Cruz Barroso  27 de outubro de 1935 29 de outubro de 1935 

32 Rafael Fernandes Gurjão  29 de outubro de 1935 3 de julho de 1943 

33 Antônio Fernandes Dantas 3 de julho de 1943 15 de agosto de 1945 

34 José Georgino Avelino 15 de agosto de 1945 7 de novembro de 1945 

35 Miguel Seabra Fagundes  7 de novembro de 1945 13 de fevereiro de 1946 

36 Ubaldo Bezerra de Melo  13 de fevereiro de 1946 15 de janeiro de 1947 

37 Orestes da Rocha Lima  15 de janeiro de 1947 31 de julho de 1947 

38 José Augusto Varela  31 de julho de 1947 31 de janeiro de 1951 

39 Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia 31 de janeiro de 1951 16 de julho de 1951 

40 Sílvio Piza Pedrosa 16 de julho de 1951 31 de janeiro de 1956 

41 Dinarte de Medeiros Mariz 31 de janeiro de 1956 31 de janeiro de 1961 
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42 Aluísio Alves 31 de janeiro de 1961 31 de janeiro de 1966 

43 Valfredo Gurgel  31 de janeiro de 1966 15 de março de 1971 

44 José Cortez Pereira de Araújo  15 de março de 1971 15 de março de 1975 

45 Tarcísio de Vasconcelos Maia  15 de março de 1975 15 de março de 1979 

46 Lavoisier Maia Sobrinho  15 de março de 1979 15 de março de 1983 

47 José Agripino Maia  15 de março de 1983 15 de maio de 1986 

48 Radir Pereira de Araújo  15 de maio de 1986 15 de março de 1987 

49 Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo  15 de março de 1987 15 de março de 1991 

50 José Agripino Maia  15 de março de 1991 2 de abril de 1994 

51 Vivaldo Costa 2 de abril de 1994 1 de janeiro de 1995 

52 Garibaldi Alves Filho 1 de janeiro de 1995 6 de abril de 2002 

53 Fernando Antônio da Câmara Freire  6 de abril de 2002 1 de janeiro de 2003 

54 Wilma Maria de Faria  1 de janeiro de 2003 31 de março de 2010 

55 Iberê Paiva Ferreira de Souza  31 de março de 2010 30 de dezembro de 2010 

56 Rosalba Ciarlini Rosado 1 de janeiro de 2011 
 

 

Acesso em 17/10/2010:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_governadores_do_Rio_Grande_do_Norte 

 

Senadores do RN em 2012: 

 

Garibaldi Alves (PMDB) Pai, o filho é ministro da Previdência que ele disse que era um abacaxi, mas ele esta 

sabendo descascar e bem! 

José Agripino (DEM) 

Paulo Davim (PV) 

 

Fonte: http://www.senado.gov.br/senadores/senadoresPorUF.asp Visitado em 17/06/12 

 

Deputados Federais eleitos em 2010: 

 

Coligação “Força da União”: 

 

Fábio Farias (PMN) 

Felipe Maia (DEM) 

Rogério Marinho (PSDB) que entrou devido o Betinho Rosado ir para uma Secretaria do estado do RN. 

 

 

A coligação “Por um Rio Grande do Norte melhor”: 

 

João Maia (PR) 

Henrique Alves (PMDB) 

Paulo Wagner (PV) 

 

Coligação “Vitória do Povo”: 

 

Fátima Bezerra (PT) 

Sandra Rosado (PSB). 

 

Acesso em 17/10/2010: http://paulinhobarrapesada.blogspot.com/2010/10/eleicoes-2010-deputados-federais.html 

 

Deputados Estaduais eleitos em 2010: 

 

Coligação “Por um Rio Grande do Norte melhor”: 
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Walter Alves (PMDB) 

Gilson Moura (PV) 

Nelter Queiroz (PMDB) 

Vivaldo Costa (PR) 

Gustavo Fernandes (PR) 

George Soares (PR) 

Hermano Morais (PMDB) 

Poti Júnior (PMDB) 

José Dias (PMDB). 

 

Da coligação “Força da União”: 

 

Antônio Jácome (PMN) 

Gesane Marinho (PMN) 

Ricardo Motta (PMN) 

Getúlio Rêgo (DEM) 

Dibson Nasser (PSDB) 

Dr. Leonardo (DEM) 

Raimundo Fernandes (PMN). 

 

Da coligação “Vitória do Povo”: 

 

Ezequiel Ferreira (PTB) 

Gustavo Carvalho (PSB) 

Tomba (PSB) 

Larissa Rosado (PSB) 

Márcia Maia (PSB). 

 

Da coligação “Coragem para mudar”: 

 

Agnelo Alves (PDT). 

 

Da coligação “Mudança e Renovação”: 

 

Fábio Dantas (PHS). 

Fernando Mineiro (PT). 

 

Acesso em 17/10/2010: http://paulinhobarrapesada.blogspot.com/2010/10/eleicoes-2010-deputados-estaduais.html 

 

      Bem, meus caros amigos e leitores, agradeço do fundo do coração pela paciência em ler meu livrinho e em 

breve estarei lançando outro, sobre um tema da cultura do nosso estado. Deus abençoe a todos vocês e qualquer 

coisa pode entrar em contato! Espero ter contribuído para que você possa entender um pouco mais da nossa 

História e Cultura, forte abraço e fui!!! 

 

Contatos: 

 

@proftao 

http://www.facebook.com/talesaugusto.oliveira.3 

Orkut: Tales Augusto de Oliveira 3 

 

QUESTÕES: 

 

86. (TALES-2010) Leia os textos abaixo e responda o que se pede: 

“Naquele 4 de setembro de 1875, 300 mulheres foram às ruas contra o alistamento dos seus filhos e maridos. No 

cartório militar, rasgaram as fichas de alistamento. Em desfile nas ruas, convocavam a todos para a justa causa. 

http://paulinhobarrapesada.blogspot.com/2010/10/eleicoes-2010-deputados-estaduais.html
http://www.facebook.com/talesaugusto.oliveira.3


 

Na Praça da Redenção, armadas de sentimentos nobres e justificáveis, enfrentaram a Polícia. Até mesmo atos de 

força, armadas com utensílios domésticos que foram usados contra os opressores da manifestação.” 

 

“Celina Guimarães Viana, professora, juíza de futebol, mulher atuante em Mossoró, foi a primeira eleitora 

inscrita no Brasil. Após tirar seu título eleitoral, um grande movimento nacional levou mulheres de diversas 

cidades do Rio Grande do Norte e outros nove estados da Federação a fazerem a mesma coisa.” 

 

“Mossoró sempre teve grandes mulheres com sua atuação frente à sociedade, e principalmente, politicamente.” 

 

Sobre a situação da mulher na História Republicana do estado do RN é correto afirmar que: 

a) Desde antes da República a mulher possuía paridade de direitos que o homem 

b) Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a votar no Brasil, nas eleições durante o Período Getulista. 

c) A presença da mulher na nossa História é uma constante. No município de Mossoró isso já é marca: os três 

últimos pleitos para prefeito foram vencidos por mulheres, uma delas chegando até a Senadora e o estado é 

governado também por uma mulher, Vilma de Faria, que antes fora também prefeita da cidade de Mossoró. 

d) Junto a Vilma de Faria, também são nomes importantes da política potiguar as seguintes mulheres, 

Rosalba Ciarlini Rosado, Sandra Rosado, Fátima Bezerra, Fafá Rosado. 

 

87. (TALES-2010) Sobre a conjuntura política atual do nosso estado é correto afirmar que:   

a) no pleito (eleições) de 2008 para a prefeitura de Natal ocorreu o confronto entre a Deputada Estadual Micarla de 

Sousa, filha do ex-senador Carlos Alberto contra a Deputada Federal Fátima Bezerra. Esta inclusive contou com o 

apoio da Governadora do Estado, do Presidente do Congresso Nacional e do Presidente da República, e venceu o 

pleito. 

b) em Mossoró, Fafá Rosado conseguiu a reeleição ao derrotar pela segunda vez Cláudia Regina e a família Faria. 

c) o Presidente Lula nunca conseguiu vencer as eleições presidenciais no estado do Rio Grande do Norte, nas 

eleições de 2010 é negligenciado até pelos seus aliados que preferem expor José Serra candidato do PSDB. 

d) a política potiguar apresenta novas lideranças, todavia as famílias Alves, Maia e Rosados ainda são os 

mais fortes expoentes do poder político no estado. 

 

88. (TALES – 2012) A cana-de-açúcar era cultivada em torno "plantation" e o algodão dividido em pequenas e 

isoladas culturas. A economia açucareira no RN começa a enfrentar a crise, uma vez que o açúcar vai perdendo 

seu valor no mercado internacional, determinada pela concorrência nos mercados externos, carência de mão-de-

obra, atraso tecnológico, etc. (Retirado do domínio: História do RN na Web.)  

 

Sobre a República em terras potiguares temos como características corretas: 

a) o açúcar apareceu como nossa principal riqueza já nos primeiros séculos da colonização pela mesma família que 

iniciara este processo, os Albuquerque Maranhão ainda tiveram destaque com André na Revolução Pernambucana 

e José Augusto com Alberto estiveram a frente da cotonicultura na República Velha.   

b) durante a República Velha (1889-1930) ocorreram vários fatos relevantes no contexto regional e local, no 

Rio Grande do Norte o Cangaço em Mossoró sendo Lampião o invasor, a primazia feminina em algumas 

situações foi de destaque, como exemplos o voto de Celina Guimarães Viana e a prefeita de Lajes, Alizira 

Soriano. 

c) com o Golpe de 1964 teve início a Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), no Rio Grande do Norte ocorreram 

cassações, destaque para Aluízio Alves que perdeu seus direitos políticos, já o prefeito Djalma Maranhão se uniu 

aos militares e formaram tropas impedindo quaisquer formas de resistência por parte dos opositores do PC do B. 

d) os Alves e Maias dividiram o poder durante a Ditadura Militar, a exceção familiar foi Cortez Pereira. Este fizera 

vários projetos como o Bicho da Seda, Vilas Rurais e a Fábrica de Barrilha, isto gerou descontentamento no 

governo militar que acabou cassando o mandato do governador e seu sucessor foi Lavosier Maia, primo de 

Tarcísio Maia. 

 

QUESTÕES EXTRAS: 

 

89. (TALES-2012) O Rio Grande do Norte é, hoje, parte do imenso território brasileiro. Ocupa uma área de 

aproximadamente 53.000 km2. A compreensão da história desta parte do território nacional só é possível a partir 

da história da civilização ocidental e da história do Brasil. A história do Brasil, por sua vez, só é verdadeiramente 

compreendida se a pudermos apreciar desde antes da chegada da expedição cabralina, marco cronológico inicial da 

história brasileira. O Descobrimento é, sem dúvida, fato da maior importância, mas por si só insuficiente para 



 

explicar a origem do Brasil. Para tanto, faz-se necessário o conhecimento dos fatos anteriores que nos possibilite 

uma compreensão mais abrangente do processo histórico que resultou no descobrimento dos rincões tupiniquins. 

Só assim poderemos entender o que ocorreu a partir da chegada dos portugueses, conhecer os motivos que levaram 

as monarquias cristãs europeias a empreender a expansão marítima-mercantil, grandes navegações rumo ao 

desconhecido. (História do Rio Grande do Norte / Sérgio Luiz Bezerra Trindade. – Natal: Editora do IFRN, 2010). 

 

Sobre a ocupação e formação do espaço que hoje corresponde ao estado do Rio Grande do Norte é correto afirmar 

que: 

a) durante a época das capitanias hereditárias nosso espaço geográfico correspondia ao lote que de certa forma 

podemos afirmar incluía os atuais contornos geográficos que temos em nossos dias, além de ter sido importante a 

construção da Fortaleza dos Santos Reis Magos para tornar verdadeiramente posse de Portugal.  

b) durante o Primeiro Reinado, Regências e Segundo Reinado nossa condição de província facilitou o 

reconhecimento de todas as fronteiras conquistadas nas guerras contra a Espanha em território potiguar, fato 

comprovado pelo fato do Rio Grande do Norte ser hoje “parte do imenso território brasileiro”.   

c) a pecuária foi fundamental para a interiorização e conquista do território potiguar, da mesma forma também foi 

fundamental a presença das missões que buscavam converter os nativos que habitavam terras mais longínquas. A 

pecuária servia também para abastecer os mercados europeus com carnes especiais e caras. 

d) durante a República velha um dos destaques foi a disputa potiguar contra o Ceará em relação à região de 

Grossos, esta era fundamental para as oficinas de charqueadas existentes para ambos os estados, contudo o 

Rio Grande do Norte venceu e a presença do jurista Rui Barbosa foi de grande importância a nosso favor.  

 

90. (TALES-2012) A República Velha teve sua sustentação numa economia simples que tinhas as seguintes 

características: 

a) domínio do sal e do algodão, secundados pelo açúcar e pela cera de carnaúba, estes foram os produtos de 

maior importância na pauta das exportações. 

b) domínio do fumo e do algodão no interior, no litoral o turismo e o açúcar eram as personagens principais no 

desenvolvimento das exportações potiguares. 

c) domínio do sal e do algodão no interior e do açúcar no litoral, este foi perdendo espaço para o sal que se tornou 

o maior produto da nossa História. 

d) domínio do fumo e do açúcar no interior, já no litoral o turismo somando-se a produção de cacau ganhava dia a 

dia maior destaque econômico. 

 

91. (TALES-2012) “A Fundação Rampa foi criada em 2001 com intuito de preservar as edificações de uma antiga 

base de hidroaviões remanescente do início da década de 40, que anteriormente também abrigou uma estação de 

passageiros da Pan Am. Popularmente, um dos prédios ficou conhecido como Rampa, em alusão a rampa de 

concreto utilizada para a retirada das aeronaves das águas do rio Potengi. 

Inicialmente, a entidade ocupou esse prédio onde montou um museu da aviação, sob a tutela da Força Aérea 

Brasileira, contudo, em meados dos anos 90 a responsabilidade da área passou para Marinha do Brasil pondo um 

fim no museu e uma desativação temporária da Fundação Rampa. 

Em 2008, uma nova diretoria assumiu e a Fundação Rampa tornou-se uma instituição cultural dedicada à pesquisa, 

preservação e difusão do rico passado de Natal ligado à aviação mundial. Desta forma, o grupo assumiu a missão 

de, além de pesquisar, transmitir esse conhecimento por meio de palestras, livros, parcerias e coleta de 

testemunhos orais da história. 

O trabalho ultrapassou as fronteiras do Rio Grande do Norte chegando a outros estados brasileiros e países do 

continente americano e europeu. O resultado desse empenho é uma das maiores coleções de imagens do início da 

aviação relacionadas a Natal, vídeos, livros e artigos. 

Como ação concreta, a Fundação Rampa promove um calendário anual de atividades, participando de simpósios, 

encontros de veteranos da Força Expedicionária Brasileira (FEB), comemoração de datas históricas como o 

aniversario do pioneiro Augusto Severo e o encontro dos presidentes Franklin Delano Roosevelt e Getúlio Vargas, 

ocorrido na Rampa em 28 de janeiro de 1943”. 

 

Fonte: http://www.fundacaorampa.com.br/af_missao.htm  Visitado em 15/07/12 

 

Acerca da aviação potiguar é correto afirmar que: 

a) o fato da importância estratégica de Natal na Segunda Guerra é isolado, pois a capital potiguar não tivera antes 

desse evento nenhuma alusão que mereça destaque. 

http://www.fundacaorampa.com.br/af_missao.htm


 

b) dentre os vários fatos de destaque da aviação no RN temos a figura de Augusto Severo, a Rampa, a 

participação na Segunda Guerra como “Trampolim da Vitória”. 

c) tivemos destaque na aviação, todavia a Rampa simboliza apenas o saudosismo daqueles que viveram o período 

áureo da aviação, sem relações históricas. 

d) a proximidade com a Europa e África nos credenciou a termos a base de Parnamirim Field, esta era a segunda 

maior base estadunidense no Brasil durante a II Guerra. 

 

92. (TALES-2012) Leia o hino a seguir: 

 

I 

 

Rio Grande do Norte esplendente 

Indomado guerreiro e gentil, 

Nem tua alma domina o insolente, 

Nem o alarde o teu peito viril! 

Na vanguarda, na fúria da guerra 

Já domaste o astuto holandês! 

E nos pampas distantes quem erra 

Ninguém ousa afrontar - te outra vez! 

Da tua alma nasceu Miguelinho, 

Nós, como ele, nascemos também, 

Do civismo no rude caminho, 

Sua glória nos leva e sustém! 

 

ESTRIBILHO 

A tua alma transborda de glória! 

No teu peito transborda o valor! 

Nos arcanos revoltos da história 

Potiguares é o povo senhor! 

 

II 

 

F oi de ti que o caminho encantado 

Da Amazônia Caldeira encontrou, 

Foi contigo o mistério escalado, 

Foi por ti que o Brasil acordou! 

Da conquista formaste a vanguarda, 

Tua glória flutua em Belém! 

Teu esforço o mistério inda guarda 

Mas não pode negá-lo a ninguém! 

É por ti que teus filhos descantam 

,Nem te esquecem, distante, jamais! 

Nem os bravos seus feitos suplantam 

Nem teus filhos respeitam rivais! 

 

III 

 

T erra filha de sol deslumbrante, 

És o peito da Pátria e de um mundo 

A teus pés derramar trepidante, 

Vem atlante o seu canto profundo! 

Linda aurora que incende o teu seio, 

Se recama florida e sem par, 

Lembra uma harpa, é um salmo, um gorjeio, 

Uma orquestra de luz sobre o mar! 

Tuas noites profundas, tão belas, 

Enchem a alma de funda emoção, 



 

Quanto sonho na luz das estrelas, 

Quanto adejo no teu coração! 

 

Sobre o Hino do estado do Rio Grande do Norte e sua História é correto afirmar que: 

a) há por parte da sociedade a valorização e conhecimento da letra do hino e dos personagens citados como Padre 

Miguelinho e o astuto holandês, símbolos potiguares. 

b) o desconhecimento não se dar apenas na esfera local, o hino nacional brasileiro também possui grande 

desconhecimento dos seus significados.  

c) os símbolos que compõem a História potiguar não são valorizados, ora por culpa e desconhecimento do 

seu povo, ora pela falta de compromisso do governo em disseminá-lo. 

d) o uso do hino nas escolas é Lei estadual desde 2010, onde Rosalba o colocou como pauta de valorização da 

Cultura e História do Rio Grande do Norte. 

 

93. (TALES-2012) Leia o texto a seguir: 

 

Ainda hoje se discute quem teria sido o fundador da Cidade do Natal. Os primeiros cronistas indicavam o nome 

de Jerônimo de Albuquerque, alegando que, por sua participação no processo de pacificação, com sua garra e 

valentia, teria sido o primeiro capitão-mor do Rio Grande e logo depois fundado Natal. A informação se baseava 

muito mais na intuição do que em qualquer base documental. É, portanto, compreensível que os primeiros 

historiadores se confundissem. Frei Vicente Salvador, por exemplo, narra o seguinte: "Feitas as pazes com os 

potiguares, como fica dito se começou logo a fazer uma povoação no Rio Grande a uma légua do forte, a que 

chamam a Cidade dos Reis, a qual governa também o capitão do forte que El Rei costuma mandar cada três 

anos". 

 

Outro historiador, Francisco Adolfo Varnhagen, avança mais nas explicações se valendo de detalhes: "Feitas as 

pazes com os índios, passou Jerônimo de Albuquerque a fundar no próprio Rio Grande uma povoação. E como 

era para isso imprópria a porção do arrecife ilhada (em preamar) onde estava o forte, segundo ainda hoje se 

pode ver, escolheu para isso o primeiro chão elevado e firme, que se apresenta às margens direitas do rio, obra 

de meia légua acima de sua perigosa barra (...). A dita povoação, depois vila e cidade, de cujo nome não 

conseguiu fazer - se digna por seu correspondente crescimento, se chamou de Natal em virtude, sem dúvida, de se 

haver inaugurado o seu pelourinho ou a igreja matriz a 25 de dezembro desse ano da fundação (1599)". 

 

Vicente de Salvador confundiu a "povoação dos Reis" com a futura capital do Rio Grande do Norte. Na realidade, 

durante a construção da fortaleza, Manuel Mascarenhas Homem mandou erguer algumas casas para abrigar os 

oficiais que participaram da tentativa de conquista. Com isso, surgiu uma povoação que se chamou de Santos 

Reis. Natal seria fundada, posteriormente, e não tinha nenhuma relação com a povoação que nasceu próxima 

daquele edifício militar... 

 

Fonte: http://www.tribunadonorte.com.br/especiais/historiarn/historiarn_paginterna.php?id=150087  Visitado em 

15/07/12 

 

Sobre a controvérsia da fundação de Natal é correto afirmar que: 

a) as discordâncias se dão devido a História possui a subjetividade entre uma das suas características, 

diferentemente das ciências exatas. 

b) a correta é a que afirmar ser Mascarenhas Homem o fundador de Natal, pois o mesmo foi o nosso primeiro 

capitão-mor e desbravador. 

c) Rodrigues Colaço ganhou a Data da Terra que hoje corresponde ao território da cidade do Natal, daí ele 

distribuiu sesmarias para a população. 

d) Jerônimo de Albuquerque se destacou como chefe da expedição, tendo Mascarenhas Homem e Felicano Coelho 

como seus subordinados. 

   

Leia os textos a seguir sobre Padre Miguelino: 

 

TEXTO 1: 

 

http://www.tribunadonorte.com.br/especiais/historiarn/historiarn_paginterna.php?id=150087


 

“Sua participação enquanto secretário do governo rebelde de 1817, levou a Historiografia a considera-lo como 

um espírito exaltado e revolucionário, precursor da Independência de 1822. No entanto, os testemunhos de seus 

contemporâneos apontam em outra direção. 

Monsenhor Francisco Muniz Tavares, igualmente envolvido na revolta e autor da mais importante narrativa 

sobre o episódio, posteriormente figura destacada na política do Império, considera-o dotado de um caráter doce, 

que, se desejava a revolução certamente não a provocara, além de atribuir-lhe a autoria de uma proclamação do 

Governo Provisório aos habitantes de Pernambuco, cujo principal objetivo era o de evitar atritos e incentivar a 

aproximação entre os naturais de Portugal e do Brasil. (...) Em um documento anônimo apenso à devassa de 

1817, o padre era visto como ‘homem ilustrado, e prudente, amigo das ideias livres, porém de acordo com as 

conveniências sociais”.  

 

Página 510-5111. Dicionário do Brasil Imperial, Ronaldo Vainfas (organizador), RJ: Objetiva, 2002. 

 

TEXTO 2; 

 

Idealista, participou da Revolução Pernambucana de 1817, sendo preso no dia 21 de maio de 1817. Na noite 

anterior, juntamente com Clara Castro, ficou queimando os papéis que incriminavam todos aqueles que tinham 

participado do movimento. Disse para sua irmã: "Mana, nada de choro. Está órfã. Tenho enchido os meus dias, 

logo me veem buscar para a morte. Entrego-me à vontade de Deus e nele te dou um pai que não morre. Mas 

aproveitemos a noite e imita-me: ajuda-me a salvar a vida de milhares de desgraçados". 

 

Preso, foi levado à Fortaleza das Cinco Pontas. Padre Miguelinho, juntamente com setenta e dois 

revolucionários, seguiu no brigue "Conosco" para Salvador. Desembarcou na capital da Bahia no dia 10 de 

junho. Durante o seu julgamento, perante uma comissão, o conde dos Arcos tentou ajudá-lo, perguntando se ele 

tinha inimigo, ao que o padre respondeu: "não senhor, não são contrafeitas. As minhas firmas nesses papéis são 

todas autênticas. Por sinal, em uma delas falta o 'O' de Castro, ficou pela metade por acabar porque faltou 

papel". 

 

Foi condenado por crime de lesa-majestade e fuzilado no dia 12 de junho de 1817. 

 

Segundo Adauto da Câmara, "os restos mortais do Padre Miguelinho foram inumados no antigo cemitério do 

Campo da Pólvora, reservados aos escravos, aos pobres e aos que padecessem da morte violenta". 

 

Fonte: http://www.tribunadonorte.com.br/especiais/historiarn/historiarn_paginterna.php?id=150121  Visitado em 

15/07/12 

 

94. (TALES-2012) Os textos demonstram: 

a) são de glorificação a figura e as atitudes do Padre Miguelino, um exemplo para todos os potiguares e brasileiros 

que lutaram e lutam pela liberdade. 

b) os textos possuem a peculiaridade de retratar com total verdade as situações vividas pelo clérigo até sua morte 

dada como prova de coragem. 

c) a História possui inúmeros heróis, Padre Miguelino é uma das mais importantes do estado do Rio Grande do 

Norte e é ovacionado por isso. 

d) os textos falam visões diferentes acerca de Miguelino, o primeiro retira a áurea criada pelo segundo, ou 

no mínimo questiona o mesmo. 

  

Leia o trecho do cordel para em seguida responder as questões 95 e 96: 

 

Não seriam mais usados, 

Palmos, arroubas e braças, 

Cuias, libras, onças, jardas, 

Nem litro ou quilos da praça, 

Todos pesos ou medidas, 

Só com marcas conferidas, 

E não seriam de graça. 

 

(...) 

http://www.tribunadonorte.com.br/especiais/historiarn/historiarn_paginterna.php?id=150121


 

 

O dito Imposto do Chão 

Que por lei fora criado 

Era a paga pelo espaço 

Dentro ou fora do mercado 

Pra seu produto ofertar 

Tinha agora que pagar 

Muito antes do apurado. 

 

A REVOLTA DO QUEBRA QUILOS em Cordel. Autor Medeiros Braga. Editora Queima Bucha, Mossoró, RN. 

2012. 

 

95. (TALES-2012) Sobre a revolta é correto afirmar que: 

a) a adoção da unificação dos pesos e medidas pelo governo imperial visava aumentar as receitas do 

governo. 

b) a revolta teve pouca repercussão, exemplo disto é que a mesma é pouco conhecida pela população do Rio 

Grande do Norte. 

c) a revolta foi de origem popular e sem objetivos claros, daí sua desvalorização da História em relação a este 

embate.  

d) a Revolta do Quebra Quilos esta inserida num momento de transição do Período Regencial para o Período 

Imperial. 

 

96. (TALES-2012) “Palmos, arroubas e braças/ Cuias, libras, onças, jardas”. 

 

Sobre este trecho em destaque é correto afirmar que: 

a) a adoção desses pesos e medidas diferentes demonstra o atraso cultural da população. 

b) a variedade é a prova da diversidade sociocultural que existia no Nordeste brasileiro. 

c) nos nossos dias inexiste a prática que não seja o grama e o metro nas medidas populares. 

d) o comércio era característico das regiões rurais do Nordeste brasileiro. 

 

Leia o texto a seguir para responder as questões 97 e 98: 

 

As mulheres possuíram e continuam a possuir forte papel na História do Rio Grande do Norte. De Clara Maranhão 

a Nísia Floresta, Fátima Bezerra, Rosalba Ciarlini ou Vilma não faltam exemplos para que representem as 

mulheres potiguares como de grande valor e atitude no decorrer da nossa História.(TAO) 

 

97. (TALES-2012) Sobre a figura de Clara Camarão, é correto afirmar que: 

a) junto a seu esposo Felipe Camarão, lutou contra os holandeses e auxiliou na sua respectiva expulsão. 

b) tem o mesmo status que seu esposo Felipe Camarão na História do Rio Grande do Norte. 

c) as mulheres são símbolo do sexo frágil e submissão aos homens, o fato de Clara Maranhão é único. 

d) Clara maranhão se destacou como a mulher pioneira na política potiguar e vereadora. 

 

98. (TALES-2012) Sobre Nísia Floresta é correto afirmar que: 

a) no século XIX se destacou principalmente na questão religiosa, quando defendeu a liberdade de culto para todo 

o brasileiro, contrariando assim a Igreja Católica. 

b) no século XIX ficou a frente do seu tempo e desempenhou inúmeras ações como educadora, indianista, 

abolicionista, poetisa e feminista. 

c) no século XIX Nísia Floresta foi a primeira mulher potiguar a chegar a presidência do STF (Supremo Tribunal 

Federal). 

d) no século XIX Nísia Floresta chegou a manter amizade com Augusto Comte que futuramente serui o pai da 

doutrina Socialista. 

 

Leia o texto a seguir para responder as questões 99 e 100: 

 

Foi eleito deputado federal em 1935, porém, não concluiu seu mandato por causa da decretação do Estado Novo 

em 1937. Perseguido por fazer oposição ao governo Vargas, conseguiu asilo na Argentina. 



 

 

Em 1945, de volta ao Brasil, fundou o Partido Social Progressista no Rio Grande do Norte. A conselho de 

Adhemar de Barros, registrou o partido com o nome de Partido Republicano Progressista. Justificativa de 

Adhemar: "poderia atrair, pela identidade fonética, os antigos partidários e eleitores do Partido Republicano 

Paulista, os 'perrepistas' de antes de 1930". Como não conseguiu os objetivos desejados, posteriormente o partido 

voltou a ser chamado pela denominação original. 

 

João Café Filho foi eleito novamente deputado federal em 1945. Essa foi a sua fase mais dinâmica, segundo ele 

próprio: "Exerci, em minha atividade parlamentar, no Palácio Tiradentes, o período de maior vitalidade e energia 

de minha vida". 

 

Um feito de Café Filho: com um discurso apenas provocou a exoneração de Correia e Castro, ministro da Fazenda 

do governo Dutra. 

 

Em 1950 Café Filho se elegeu vice-presidente da República, juntamente com Getúlio Vargas, que assumiu a 

presidência da República, juntamente com Getúlio Vargas, que assumiu a presidência do País. 

 

Após o suicídio de Getúlio Vargas, a 24 de agosto de 1954, passou a exercer a função de presidente do Brasil. De 

acordo com suas palavras, foi "o único momento que me tocou verdadeiramente, que me confortou, que foi pleno 

e sem contrastes em esplendor e confiança". 

 

Porém, não chegou a concluir o seu mandato, inicialmente por causa de uma crise cardiovascular, e depois foi 

'impedido', afastado da presidência. Falava-se em "golpe" e em "contra-golpe". 

 

Fonte: http://www.tribunadonorte.com.br/especiais/historiarn/historiarn_paginterna.php?id=150166 Visitado em 

15/07/12 

 

99. (TALES-2012) Sobre Café Filho e a política é correto afirmar que: 

a) suas raízes políticas sempre foram ligadas ao comunismo que desenvolveu junto aos sindicatos. 

b) exerceu presença junto aos sindicatos e estes serviram de alavanca para sua ascensão política. 

c) sua perseguição por parte de Vargas foi uma exceção, este foi sempre democrático quando governava. 

d) Vargas e Café Filho criaram uma aliança de cunho socialista da linha Lenilista-Stalinista. 

 

100. (TALES-2012) Sobre Café Filho e o exercício a frente da presidência da república é correto afirmar que: 

a) há suspeitas que o mesmo articulasse um golpe que faria com uma década de antecedência o que ocorreu 

em 1964. 

b) seu currículo democrático o coloca como maior exemplo da política potiguar, sem suspeitas sobre um possível 

golpe de Estado. 

c) Café Filho fora escolhido por Vargas como vice devido sua História ser atrelada aos sindicatos e ser de extrema 

esquerda. 

d) Café Filho foi a favor da Política das Salvações e quando presidente se filiou ao Partido Comunista do Brasil 

(PC do B). 

Segue um textinho só para problematizar nossa visão sobre a História Local, ENEM, Concursos e 

VESTIBULARES... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tribunadonorte.com.br/especiais/historiarn/historiarn_paginterna.php?id=150166


 

IDENTIDADE, ENEM,VESTIBULAR (UFRN-UERN) E BAIRRISMO! 

 

     Já tem certo tempo que buscava escrever um textinho acerca da nossa localidade-identidade e como a mesma é 

(ou deixa de ser) explorada ou incentivada nos diversos meios que esperamos (ou esperávamos?) ter 

responsabilidade nessa questão. Nesta empreitada a UFRN divulgou recentemente que o vestibular 2012 será o 

último sobre a responsabilidade da COMPERVE como elaboradora do processo seletivo, o ENEM irá substituir o 

tradicional vestibular, daí em diante sugiram várias dúvidas: 

 

1. Ok, o ENEM é uma avaliação em larga escala, há uma complexidade de temas abordados que devem ser visto 

pelos alunos ao término do Ensino Médio;  

2. Amo o ENEM, visto que fiz o primeiro quando ainda era aluno e sou a favor da sua adoção, mas haveria 

possibilidade de que o mesmo fosse uma primeira fase nos processos seletivos ou que ao menos uma parte das 

vagas fosse destinada aos que escolhessem essa possibilidade? Heim UFRN?  

3. A UFRN estará mais aberta com o ENEM, incluindo nossas vagas que antes em sua maioria tinha os alunos do 

nosso estado como futuros discentes. Só que a partir do SISU, corremos o risco de boa parte das mesmas vagas 

serem ocupadas por alunos doutros estados, principalmente em cursos mais procurados como medicina e direito; 

4. Onde fica a História, a Geografia, a Cultura e Identidade do Rio Grande do Norte no ENEM? Ou melhor, com o 

fim do vestibular, a UFRN deixa que espaço para o ensino da localidade? 

 

Para iniciar nossa questão local estou repassando apenas 10 questões locais: 

1. Já ouviram falar sobre os povos Potiguares e Tarairiús? 

2. A Guerra dos Bárbaros? 

3. Sindicato do Garrancho? 

4. A Revolta do Quebra-Quilos?  

5. A Campanha de Pé No Chão Também Se Aprende a Ler?  

6. As Meninas das Covinhas de Rodolfo Fernandes que morreram na seca de 1877?  

7. O Messianismo de João Ramalho?  

8. O Cangaceiro Romântico Jesuíno Brilhante?  

9. Que a primeira mulher a ter o direito a votar foi Celina Guimarães Viana e ainda que Alzira Soriano foi a 

primeira prefeita da América Latina?  

10. O processo de cabloquização fez que boa parte dos nossos nativos perdessem a identidade… 

 

      Para os que não me conhecem, sou professor de História, atuo na rede pública e privada de ensino além de ter 

escrito o livro HISTÓRIA DO RN PARA INICIANTES, onde tentei abordar Nossa História através de um prisma 

infanto-juvenil e para minha supressa conseguir vender toda minha primeira edição. Deste “filho” muitas 

perguntas, sugestões, críticas me foram feitas e às vezes vinham-me questionar, “por quais  motivos havia noutras 

instituições de ensino a cobrança em maior grau da nossa localidade e no nosso Rio Grande do Norte não? O 

bairrismo é tão forte na Bahia ou Pernambuco e aqui nem sabemos quem somo? Onde estão a bandeira, o brasão e 

as identidades potiguares?” O ano de 2012 também me presenteou com a disciplina de Cultura do RN que leciono 

do 6º ao 9° anos na rede pública e os alunos muitas vezes não sabem nem o que significa o termo “potiguar”, culpa 

de quem? Deles? Jamais, nossa e das instituições como a UFRN e o governo do nosso estado? Tenha certeza! 

      Vejam, as disciplinas de Geografia e História local e o “destino” que a elas esta reservado no ensino básico, o 

4° ano e só! Todavia são vários professores que tentam mudar tal situação, dias desses conversando com os 

mestres François e Bruce Lee acerca do nosso (não)bairrismo foram diretos e disseram que identidade se constrói, 

mas o nosso currículo consegue dai a dia destruir ou tentar esquecer quem somos. 

      Como disse certa vez o Dix-Huit Rosado, “quem nunca fez por sua terra, nunca fará pela terra de ninguém”! 

Por isso esse meu grito de preocupação do nosso futuro-passado, memória e História! Não pela decoreba em sala 

de aula, mas sempre sim por uma História que não sejamos apenas coadjuvantes e sim verdadeiros sujeitos 

históricos. 

 

 

 

 

 

GABARITO: 

 

1. F, V, F, F, V. 



 

 

2. C 

 

3. B 

 

4. C 

 

5. C 

 

6. B 

 

7. A 

 

8. D 

 

9. B 

 

10. A 

 

11. A 

 

12. Ele baseou-se como fundamento no Marco de Touros. Este marcou a posse portuguesa das terras recém 

descobertas e está no RN e não na Bahia. Acrescente os acidentes geográficos relatados por Pero Vaz de Caminha 

que são muito parecidos com os da nossa região e o tempo de duração da viagem doutro navegador, que vinha no 

encalço de Cabral e teve praticamente o mesmo tempo de viagem mas não chegou a Bahia, e sim “apenas” no RN. 

 

13. D 

 

14. C 

 

15. C 

 

16. Apesar da região litorânea do RN ser conhecida como Zona da Mata, a extração do pau-brasil ajudou no 

desmatamento, sendo mais forte devido à ação portuguesa e o auxílio nativo, que em troca ganhava determinados 

produtos europeus, a troca se dava sem moedas (amonetária ou escambo). 

 

17. A 

 

18. D 

 

19. C 

 

20. Apesar de possuírem apoio da Coroa Portuguesa para tomar a região e iniciar a colonização, isto não foi 

possível por vários fatores, dentre eles a “hostilidade” nativa, unida a alianças com os franceses e o 

desconhecimento da região.  

 

21. C 

 

22. C 

 

23. Com a União Ibérica as terras portuguesas passam a ser dominadas pela Espanha, sendo a Holanda posta “em 

escanteio” devido a serem inimigas. Torna-se assim fundamental a defesa da costa brasileira e a localização da 

capitania do Rio Grande [do Norte] beneficiava isto, daí a colonização efetiva ser base para isto, como também a 

criação da Fortaleza dos Santos Reis Magos.  

 

24. A 

 



 

25. A 

 

26. C 

 

27. A 

 

28. V, V, V, F, F. 

 

29. D 

 

30. SOMA= 15 

 

31. B 

 

32. B 

 

33. C 

 

34. A 

 

35. D 

 

36. A 

 

37. D 

 

38. D 

 

39. D 

 

40. A 

 

41. A 

 

42. Foram guerras empreendidas contra os índios, com o aval da coroa portuguesa e que tinham como objetivos 

combater e pacificar aqueles que não aceitassem as ordens de Portugal e não adotassem os costumes dos europeus 

como a religião católica, o respeito ao rei e as leis impostas por ele. 

Para os europeus, serviram como justificativa para escravizar os índios, matá-los e tomar suas terras, adentrando o 

território na conhecida região que denominamos de sertão. Muitos até pensam que esse termo é sinônimo de seca, 

mas que na verdade significa região desabitada ou interiorana. 

 Já para os nativos as consequências foram mortes, escravidão e em muitos casos, o cárcere em aldeamentos e 

missões jesuíticas.  

 

43. SOM= 31 

 

44. Os franceses tiveram contatos com os nativos antes dos portugueses e firmaram alianças, respeitando seus 

costumes e em muitos casos até se casando com índias. Já os portugueses eram, na maioria das vezes, agressivos e 

intolerantes acerca dos costumes indígenas, dificultando inclusive a futura colonização da região da capitania do 

Rio Grande [do Norte]. Em síntese: o francês vinha explorar, enquanto o português vinha colonizar e permanecer.   

 

45. A 

 

46. São marcas da presença dos povos pré-históricos que viveram no Brasil, consistem em desenhos feitos em 

rochas e são importantes por revelar a vida e os costumes nativos. Sobre a parte grifada, estudiosos defendem que 

tais vestígios eram em muitos casos feitos pela crença religiosa que ao desenhar animais e presas, estes seriam 

mais facilmente caçados.   

 



 

47. A 

 

48. D 

 

49. A 

 

50. C 

 

51. D 

 

52. B 

 

53.  

a)  

 Política econômica de D. João VI, que não cansava de criar impostos; 

 Secas periódicas, causando estiagem e falta de boa produção agropecuária; 

 Ideias iluministas e revolucionárias estadunidenses e francesas; 

 Influência dos processos de emancipação política das colônias espanholas.   

 

b)  

O Rio Grande do Norte ganhou a sua Ouvidoria em 1818, e assim ficamos livres juridicamente da Paraíba. Já em 

1820 nos tornamos livres economicamente de Pernambuco com a criação da nossa Alfândega.  

Desta forma o poder e a influência de Pernambuco no RN podiam diminuir.   

 

54. D 

 

55. B 

 

56. B 

 

57. D 

 

58. B 

 

59. B 

 

60. A 

 

61. B 

 

62. B 

 

63. B 

 

64. D 

 

65. C 

 

66. D 

 

67. B 

 

68. D 

 

69. D 

 

70. A 



 

 

71. A 

 

72. A 

 

73. B 

 

74. C 

 

75. Criação das Companhias Vale do Rio Doce (CVRD) e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), avanço tecnológico e 
entrada do Brasil na Era Industrial. Esta só veio existir por iniciativa pública e não privada (burguesia) como ocorrera na 
Europa. 

Natal se transformou também e adquiriu novos ares, bebidas, festas e dólares faziam o dia-a-dia natalense.    

 

76. B 

 

77. B 

 

78. A 

 

79.  

a) Chama-se de populismo uma série de movimentos políticos que se propõem a colocar, no centro de toda ação 

política, o povo enquanto massa. Em oposição - ou ao lado - dos mecanismos de representação próprios da 

democracia representativa. A característica básica do populismo é o contato direto entre as massas urbanas e o 

líder carismático, supostamente sem a intermediação de partidos ou corporações. A ideia geral é a de que o líder 

populista procura estabelecer um vínculo emocional (e não racional) com o "povo", para ser eleito e governar. Isto 

implica num sistema de políticas, ou métodos utilizados para o aliciamento das classes sociais de menor poder 

aquisitivo, além da classe média urbana, entre outros, procurando a simpatia daqueles desarraigados para angariar 

votos e prestígio - resumindo, legitimidade - para si. Isto pode ser considerado um mecanismo mais representativo 

desta forma de governo. No nosso estado viu-se isso através de Aluízio Alves e do próprio título sua campanha ao 

governo na “Cruzada da Esperança”. 

 

b) CASOL (Companhia de Águas e Solos do Rio Grande do Norte); 

COSERN (Companhia de Serviços Energéticos do Rio Grande do Norte); 

TELERN (Telecomunicações do Rio Grande do Norte); 

FJA (Fundação José Augusto); 

IPE; 

Construiu os Hotéis “Reis Magos” em Natal, “Esperança” em Mossoró e “Cabugi” em Angicos; 

Dentre outras ações. 

Todas trouxeram ao RN modernidade e progresso. 

 

c) O programa estadunidense do presidente John Kennedy buscava afastar, através de empréstimos e 

investimentos, os países da América Latina que podiam vir a seguir o exemplo de Cuba, que se tornara Socialista. 

Sendo assim grande parte das obras só foi possível devido a investimentos externos.   

 

80. D 

 

81. D 

 

82. D 

 

83. B 

 

84. B 

 

85. C 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povo


 

86. D 

 

87. D 

 

88. B 

 

89. D 

 

90. A 

 

91. B 

 

92. C 

 

93. A 

 

94. D 

 

95. A 

 

96. B 

 

97. A 

 

98. B 

 

99. B 

 

100. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICAS DE FILMES: Observação: ANTES DE ASSISTIR A QUALQUER UM DOS FILMES INDICADOS 

OBSERVE A FAIXA ETÁRIA (IDADE) MÍNIMA, OK? 

  

Introdução a História e Historiografia: 



 

 Narradores de Javé: conta a história de um vilarejo que será inundado devido a construção de uma represa. A 

população não aceita e para evitar tal desgraça criam a História do Vale do Javé. Massa demais!!). 

 

Pré-História e Expansão Marítima: 

 A Guerra do Fogo: filme sobre um grupo de hominídeos na Pré-História que buscam fogo para a sua tribo. Neste 

filme são mostradas inúmeras tribos hominídeas em estágios diferentes de desenvolvimento; 

 1492- A descoberta do Paraíso: fala sobre a viagem de Colombo e o apoio dado pelos reis espanhóis, além do 

não reconhecimento deste desbravador durante bastante tempo na História. Vai auxiliá-lo a entender como se 

processou a expansão marítima e o choque das culturas européia e ameríndia; 

 Caramuru - A invenção do Brasil: trata de forma engraçada a História do Brasil e seus primeiros anos, hábitos 

nativos, presença francesa anterior a portuguesa, cartografia, etc. Baseado na epopeia “Caramuru”, do Frei Santa 

Rita Durão.  

 Hans Staden: história de um alemão que caiu num caldeirão, pronto para ser comido pelos nativos brasileiros, 

antropofagia; 

 Apocaliptico: filme tendo Mel Gibson na direção, mostra a vida dos povos que viveram na América Central antes 

dos europeus, com seus hábitos, e o final nos leva a reflexão. 

 

Colônia: 

 A Missão: mostra como eram as Missões Jesuíticas no sul do Brasil, Argentina e Paraguai. Tratados territoriais e 

atuação dos bandeirantes; 

 Ganga Zumba: mostra a vida do escravo Ganga Zumba, líder antes de Zumbi no Quilombo dos Palmares; 

 A Rainha Margot: mostra o casamento de Margarida de Valois e do protestante Henrique de Navarra que acabou 

gerando o Massacre de São Bartolomeu, onde houve até casos de canibalismo; 

 Como era gostoso meu Francês: mostra a presença francesa no Brasil durante a tentativa de fundar a França 

Antártica; 

 Amistad: rebelião de escravos que estavam sendo transportados para a América do Norte e o seu julgamento 

numa luta entre os princípios da liberdade ou da segregação racial. O filme é show. O translado da África para a 

América choca, mas é muito fiel à realidade da época; 

 Quilombo: análise muito massa da vida no Quilombo dos Palmares e de Zumbi à frente da resistência negra; 

 A Outra: vida das irmãs Bolenas, Mary e Ana. Casos amorosos com o rei inglês Henrique VIII; 

 Elizabeth: retrato perfeito do absolutismo, a vida da Rainha da Inglaterra e seu poder. Uma mulher protagonista 

na História não é comum; 

 Elizabeth: A Era de Ouro: (continuação do filme anterior, no qual a Invencível Armada Espanhola de Felipe II 

tomba perante a Inglaterra durante a União Ibérica, além da presença da pirataria a serviço da Rainha Elizabeth I; 

 Morte ao rei (sangue, sangue e revolução, a decadência do absolutismo na Inglaterra e à ascensão da burguesia 

puritana ao poder. 

 Lutero: reforma protestante, demonstra a vida de Lutero, porém há certa aura romântica acerca do protagonista 

do filme; 

 Aleijadinho: bela película tratando do maior artista barroco do Brasil colonial na escultura. Mestiço, o 

Aleijadinho quase que foi esquecido pela História do Brasil; 

 Tiradentes: mostra um dos principais membros da Inconfidência Mineira; 

  Xica da Silva: filme nacional sobre um fidalgo português que apaixonasse por uma escrava no século XVIII na 

região das Minas. 

 

Império: 

 Carlota Joaquina, princesa do Brasil: retrata a vida da princesa espanhola Carlota Joaquina, que casou com o 

príncipe D. João VI e acabou por tornar-se Rainha de Portugal e do Brasil. O filme ainda relata a invasão das 

tropas napoleônicas a Portugal, a vinda [fuga] da Família Real Portuguesa para o Brasil, as mudanças realizadas 

por D. João no Brasil, costumes coloniais e europeus, as relações econômicas e políticas entre Portugal e 

Inglaterra, o início da Independência do Brasil, dentre outros temas;   

 Mauá, o Imperador e o Rei: biografia massa sobre um dos principais empreendedores que o Brasil já teve. 

Trajetória da vida do Barão de Mauá durante o II° Reinado no Brasil; 

 A Casa das Sete Mulheres: série global sobre a Guerra dos Farrapos;   

 Anahy: vida de uma família de gaúchos durante a Revolução Farroupilha. Comerciantes não estão nem do lado 

do governo nem dos revolucionários. 

 



 

República: 

 Guerra de Canudos: História da Guerra de Canudos, na qual Antonio Conselheiro reuniu mais de 20 mil 

seguidores que a República recém implantada não aceitava e considerava fanáticos e burros; 

 Pra Frente Brasil: pacato cidadão de classe média é confundido com terrorista e preso e torturado durante a 

ditadura militar de 1964 no Brasil; 

 Cabra marcado para morrer: filme iniciado em 1964 e proibido, sendo retomado em 1981. Ganhou vários 

prêmios internacionais, além do que, a Elizabeth Teixeira, inclusive, viveu no nosso estado, em São Rafael; 

 Lamarca: crônica dos últimos dois anos de vida do capitão do Exército que deserdou e passou a oposição na 

guerrilha de 64. Podemos até fazer uma comparação entre ele e o Calabar, ambos foram considerados traidores 

pela História Oficial; 

 O que é isso companheiro?: polêmico filme que oscila entre a verdade histórica e a licença poética. Narra os 

desdobramentos do sequestro do Embaixador americano no Brasil de 1964. Baseado no livro do Deputado Federal 

e participante Gabeira;  

 O Pagador de Promessas: obra de arte do cinema nacional, premiado internacionalmente e com interpretações 

magníficas. Podemos até comparar algumas atitudes dos personagens com a nossa religiosidade; 

 Abril despedaçado: Belíssima visão da vida sofrida do sertão e da tradição de vida e morte entre famílias rivais. 

Qualquer semelhança com o passado recente da História de alguns municípios do nosso estado não é mera 

coincidência; 

 Cidade de Deus: Visão forte e realista de como se criou a favela no Rio, sua vida, marginalidade. Com o 

desenvolvimento e crescimento das cidades surgem muitas favelas e como elas muitas vezes são esquecidas pelos 

governantes, muitas crianças e jovens acabam entrando no mundo da marginalidade; 

 O auto da Compadecida: Uma divertida visão do interior do Brasil, suas crenças e delicadas sutilezas. Baseado 

na obra homônima de Ariano Suassuna. 

 Ônibus 174: forte e verídico documentário sobre a morte da professora Geisa [cearense] num assalto a um ônibus 

no Rio de Janeiro;  

 For All: o Trampolim da Vitória: filme sobre a Segunda Guerra Mundial e a presença estadunidense em Natal; 

 A Cidade de Quatro Torres: narra a invasão do bando de Lampião a cidade de Mossoró; 

 Baile Perfumado: filme que mostra imagens reais do Bando de Lampião na caatinga; 

 Pharayba Mulher Macho: filme brilhante sobre a morte de João Pessoa, que torna-se mártir da Revolução 

[Golpe] de1930. 

 A Estrela Oculta do Sertão: documentário que conta a saga de descendentes de judeus do interior do nosso estado 

que ainda preservam costumes milenares (mesmo sem saberem) judaicos, também há por parte de alguns a busca 

de retornar ao credo ancestral; 

 NATAL - A encruzilhada do mundo: retrata a História da aviação do RN, nosso papel na Segunda Guerra 

Mundial e a preocupação com a Rampa e sua preservação histórica; 

 Oswaldo Lamartine – Memória – 20/06/2007: documentário acerca de um dos maiores estudiosos do SERTÃO, 

sua obra e vida são analisadas por inúmeros intelectuais e muitos do que viveram com ele; 

 A Civilização do Couro (Mesa brasileira): retrata o modo sui generis surgido a partir da pecuária e suas várias 

ramificações como o couro, o queijo, a culinária em geral e os personagens da civilização do couro; 

 Chico Antônio – O herói com caráter: documentário fenomenal sobre um personagem real de Mário de Andrade. 

Com seu ganzá encantou o escritor e passou muito tempo desconhecido do povo brasileiro e até potiguar. Vale a 

pena assistir para conhecer nossas raízes e talentos que se eternizam; 

 Jesuíno Brilhante: é até estranho, mas este filme foi produzido durante a Ditadura Militar e o Jesuíno Brilhante 

era um herói do povo, mas um bandido para as forças legais. Precursor do cangaço no Brasil; 

 O voo silencioso do Jucurutu: muito legal conhecer a História de uma cineasta potiguar, o filme retrata a vida e 

obra de Jussara Queiroz; 

 Noite Auta, Céu Risonho: a história da poetisa Auta de Souza, incluindo relatos de possíveis textos 

psicografados; 

 Nísia Floresta Brasileira Augusta: biografia perfeita de uma precursora do pensamento feminista e educacional 

em pleno século XIX; 

 Com quantas ave-marias se faz uma santa? : conta a história de fé a partir da oralidade da “Santa Menina” que 

segundo a população de Florânia é uma santa; 

 O Rio Grande do Norte é Lindo: coletânea de fotos produzida pelo fotógrafo Esdras Rebouças Nobre, a partir 

dele conseguimos ver o quanto nosso estado é mesmo maravilhoso; 

 Teodorico, o Imperador do sertão: documentário que conta a História do político Teodorico Bezerra e sua 

influência. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

 MONTEIRO, Hamilton de Mattos. Nordeste Insurgente (1850-1890). São Paulo: Editora Brasiliense, 1978. 



 

 RAMALHO, João Pegado de Oliveira. Joaquim Ramalho - O Beato da Serra de João do Vale. Mossoró, RN: 

Coleção Mossoroense, 1998. 

 BRAZ, Emanuel Pereira. Abolição da Escravidão em Mossoró – Pioneirismo ou manipulação do Fato. Mossoró, 

RN: Coleção Mossoroense, 1999. 

 FERREIRA, Brasília Carlos. O Sindicato do Garrancho. Mossoró, RN: Coleção Mossoroense, 2000. 

 MEDEIROS, Tarcísio. Estudos Históricos do Rio Grande do Norte. Natal, RN: Tipografia Santa Cruz, 2001. 

 LOPES, Fátima Martins. Índios, Colonos e Missionários na colonização da capitania do Rio Grande do Norte. 

Mossoró, RN: Coleção Mossoroense, 2003. 

 FRANCES, Daniel. História do Brasil. Fortaleza, CE: Premius, 2004. 

 BUENO, Almir de Carvalho. Visões de República – idéias e práticas no Rio grande do Norte (1880-1895). Natal, 

RN: EDUFRN, 2002. 

 CHIAVENATO, Júlio José. As Lutas do Povo Brasileiro, Do “descobrimento” a Canudos. São Paulo: Moderna, 

2004. 

 FACÓ, Rui. Cangaceiros e Fanáticos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 

 NORONHA, Carlos Henrique Moura Mavignier de. Cinco séculos do Rio Grande do Norte – a formação do 

espaço norte-rio-grandense. João Pessoa, PB: UNIPÊ, 2001. 

 SILVA, Lemuel Rodrigues da. Os Rosados encenam – Estratégias e Instrumentos da Consolidação do Mando. 

Mossoró: Queima Bucha, 2004. 

 Leituras Potiguares. Política e Políticos, fascículo 8. Natal: Diário de Natal, 2004. 

 Leituras Potiguares. Mulher e Cidadania, fascículo 7. Natal: Diário de Natal, 2004. 

 Revista de Domingo. Traços Indígenas no RN. Mossoró: jornal De Fato, 2005. 

 Coleção PERSONALIDADES DA HISTÓRIA DO RN. Natal: Diário de Natal, 2001. 

 Diário de Natal Educação. Escravidão africana no RN. Natal: Diário de Natal, 2006. 

 Diário de Natal Educação. Três dias que marcaram a História. Natal: Diário de Natal, 2005. 

 CASCUDO, Luís da Câmara. Antologia do Folclore Brasileiro – Martins Editora, S. Paulo, 1944 

 CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro – INL, Rio, 1954 – 3ª edição, 1972 

 CASCUDO, Luís da Câmara. Folclore no Brasil – Fundo de Cultura, Rio, 1967 – 2ª edição, FJA, Natal; 1980 

 ALCÂNTARA, Meine Siomara. SINDICATO DO GARRANCHO - um ideal nunca morre. Coleção 

Mossoroense, Série C – Volume 1382. Mossoró – RN; 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITES e twitter’s interessantes: 

 



 

Site do governo do Rio Grande do Norte, incluindo nossos Símbolos, História e para que a gente fiscalize, claro: 

http://www.rn.gov.br/ 

 

Site que dar acesso a questões da Cultura do nosso estado: 

http://www.cultura.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sec_cultura/principal/enviados/index.asp  

 

Nossa História e do nosso povo através de vários fascículos 0800 para que possamos aprender e valorizar nosso 

Rio Grande do Norte: http://www.tribunadonorte.com.br/especiais/historiarn/historiarn.php 

 

Os Mártires do Rio Grande do Norte até se tornarem beatos passo a passo: 

http://www.tribunadonorte.com.br/especiais/martires/martiresrn.php 

 

Luz, Câmera, Educação e diversão? Sim, especialmente para os cinéfilos: http://7arte-filmes.blogspot.com.br/ 

Neste site encontraremos inúmeros vídeos sobre o nosso estado e outras questões importantes no geral. 

 

A UFRN em Caicó é show de bola, pois nos deu de presente este site construído pelos alunos que passam pela 

instituição, meus parabéns, ajudou-me demais: http://www.cerescaico.ufrn.br/rnnaweb/ 

 

Especial sobre Dix-Huit Rosado: http://www.defato.com/caderno/especial 

 

OBSERVAÇÃO (as descrições dos twitter’s são dos próprios sugeridos e sugeridas): 

 

Joaquim Crispiniano   @CrispinianoNeto 

Sou agrônomo, poeta e jornalista. Vivo de escrever. Adoro gente que é gente, pois acho que o resto é resto. 

 

Ivan Cabral   @ivankabral 

Um discípulo de Jesus que por acaso também é chargista/cartunista/quadrinista 

 

História de Natal   @natalemhistoria 

Um passeio por onde você passa. Conheça mais sobre a sua cidade, a capital mais linda do Nordeste. 

 

Carta Potiguar   @CartaPotiguar 

Uma alternativa crítica. Para entrar em contato com a Carta Potiguar basta enviar email para: 

cartapotiguar@gmail.com. 

 

Felipe Madruga   @felipemadruga1 

Estudante do Colégio Marista de Natal e da Clintonville High School.Intercâmbista 2011/2012 pelo Rotary Club 

nos Estados Unidos.Fascinado por Política eGestão ! 

 

Agnelo Alves   @agnelo12123 

Teremos um contato direto, através deste invento maravilhoso. Sou Agnelo Alves, jornalista profissional e 

vocacional, e político eventual. Até qualquer hora. 

 

Xô Inseto!   @xoinseto 

Movimento Lúdico Político Lítero Artístico Cultural Conectado Xô, Inseto! Pela retirada dos insetos da política. 

 

Sávio Marcellus   @SavioProfessor 

Não Tenho Passado. Tenho História !!!!!!! 

 

Xia Natal   @XiaNatal 

Falta tudo!!! Educação, Saúde, Segurança e Respeito dos políticos com a nossa Natal. 

 

miguelmossoro   @miguelmossorro 

Militar aposentado do exercito brasileiro suplente de deputado estadual pelo RN pelo PTC-rn email:ptcrn-

36@hotmail.com 

 

Solto na Cidade   @Soltonacidade 

http://www.rn.gov.br/
http://www.cultura.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/sec_cultura/principal/enviados/index.asp
http://www.tribunadonorte.com.br/especiais/historiarn/historiarn.php
http://www.tribunadonorte.com.br/especiais/martires/martiresrn.php
http://7arte-filmes.blogspot.com.br/
http://www.cerescaico.ufrn.br/rnnaweb/
http://www.defato.com/caderno/especial
https://twitter.com/CrispinianoNeto
https://twitter.com/ivankabral
https://twitter.com/natalemhistoria
https://twitter.com/CartaPotiguar
https://twitter.com/felipemadruga1
https://twitter.com/agnelo12123
https://twitter.com/xoinseto
https://twitter.com/SavioProfessor
https://twitter.com/XiaNatal
https://twitter.com/miguelmossorro
https://twitter.com/Soltonacidade


 

Mais um canal de interação do Guia de Lazer e Cultura do RN 

 

Antônio Francisco   @AntonioFcoPoeta 

Perfil oficial do poeta popular mossoroense Antonio Francisco. Aqui você confere informações sobre o cordelista. 

Atualizado pela Assessoria de Comunicação. 

 

Carlos Escossia   @carlosescossia 

Economista da UFERSA, Professor do Departamento de Economia da UERN, Blogueiro, Frentista e muito 

namorador. 

 

OAB RN   @OABRN 

Twitter oficial da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio Grande do Norte 

 

Cláudio Custódio   @Custodioclaudio 

Professor das escolas e cursos para o vestibular: CEI mirassol, Overdose Colégio e Curso, Auxiliadora e Instituto 

Legislativo Potiguar. 

 

UERN   @UERNoficial 

Informações OFICIAIS da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Entre em contato conosco: 3315-

2115/ agecom@uern.br 

 

Evandro Brandão .:   @Evandrobiologia  

Peace, L♥ve, °I°llumination for everyone in this Universe .: .:. 29 ANOS DEDICADOS AO MAGISTÉRIO!!.adoro 

ser PROFESSOR.adoro ser EDUCADOR..PAIXÃO EM VENCER ! 

 

BRUNO CORIOLANO   @BRUNOCORIOLANO 

Pode me seguir, mas eu também desconheço o caminho... 

 

Sérgio Trindade   @SergioTrinity 

Professor de História do IFRN, atualmente na Direção Acadêmica em Santa Cruz. Abecedista, vascaíno e são-

paulino. 

 

Rauryson Alves   @Rauryson 

Professor de Matemática, Estatística e Desenho do IFRN. Sou mestrando pela SBM. Não sei o que eu quero, só 

sei do que não gosto. 

 

Sérgio Fraiman   @srfraiman 

Esposo de Mônica, pai de Pedro e João, filho de Samuel e Marlene, irmão de Ileana e torcedor do América de 

Natal. 

 

Bruce Lee   @bruceleehist 

 

Miguel Nicolelis   @MiguelNicolelis 

Cientista, Palmeirense e apaixonado pelo Brasil. Twitter Oficial (juro por Dna Lygia) 

 

Professor João Bosco   @GeoBoscao 

Um Professor dedicado, um pai privilegiado e um marido apaixonado 

 

Fatima_Bezerra   @Fatima_Bezerra 

Deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte. Trabalho pela Educação, Cultura e Cidadania da população 

do Brasil e do RN. 

 

Teatro Riachuelo   @TeatroRiachuelo 

O Teatro Riachuelo, administrado pela Opus Promoções, levanta as cortinas dentro do complexo de compras e 

lazer Midway Mall. 

 

 

https://twitter.com/AntonioFcoPoeta
https://twitter.com/carlosescossia
https://twitter.com/OABRN
https://twitter.com/Custodioclaudio
https://twitter.com/UERNoficial
mailto:agecom@uern.br
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https://twitter.com/SergioTrinity
https://twitter.com/Rauryson
https://twitter.com/srfraiman
https://twitter.com/bruceleehist
https://twitter.com/MiguelNicolelis
https://twitter.com/GeoBoscao
https://twitter.com/Fatima_Bezerra
https://twitter.com/TeatroRiachuelo


 

Novo Jornal   @NovoJornalRN 

Novo Jornal, sem medo de ter opinião! www.novojornal.jor.br | Assine já: (84) 3342.0378 | Setor Comercial: 

3342.0369 | Redação: 3342.0350 | SAC: 3342.0374 

 

IFRN   @IFRN_ 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

 

Etevaldo Miranda Jr.   @MirandaJrAWay 

Profº de Inglês Instrumental (Vestibulares/Concursos) e Advogado. Pós Graduado. Pai de Julia e Lucca Miranda. 

Adoro política e viajar. Defensor da família! 

 

Prof_ECarlos   @Prof_ECarlos 

Prof. de Português e Literatura Brasileira, dedicado ao desenvolvimento de competências em Leitura e Expressão 

Escrita, antenado com ENEM, Vestibulares do país. 

 

PROFESSOR FRANÇOIS   @francoisprof 

Professor de História, minha missão é servir aos meus alunos. Adoro futebol, cinema e um bom livro. 

 

OverdoseNet   @OverdoseNet 

Este é o twitter oficial do#OverdoseColégio&Curso. A escola da#TROPAdeELITE. Onde estudam os campeões do 

RN. INFO.: 3231-1001 / 3231-1006... 

 

Carlos André Over   @carlosandreover 

Professor e diretor do Overdose Colégio e Curso 

 

Thaisa Galvao   @thaisagalvao 

Jornalista, editora do Blog www.thaisagalvao.com.br 

 

Renato Fernandes   @RenatoFndes 

 

Tribuna do Norte   @tribunadonorte 

O melhor jornal para o melhor leitor 

 

DN Online   @dn_online 

DN Online é o portal do grupo Diários Associados no Rio Grande do Norte. Últimas notícias, concursos, esportes 

e agenda cultural, tudo em um só lugar. 

 

Garcez   @ArturGarcez 

 

Pádua Campos   @paduacampos 

Func.Público/Professor. Coord. do Portal do Saber.Blogueiro e Colaborador do Jornal Folha do Estado.Gosto de 

Política e curso Pós em Ass.Com./UNP 

 

Carlos Adams   @carlos_adams 

Jornalista com orgulho de ser do interior. Mossoroense aos extremos. Potiguar - comedor de camarão - defensor 

da terra. Amante de história e de boa música. 

 

Pedro Fraiman   @fraiman 

Geek e Nordestino com orgulho. Jedi e defensor da galáxia. Torcedor do América de Natal e Aluno Aplicado. 

Portador do Aerococus. Futuro médico. #BAZINGA 

 

Gazeta do Oeste 

@GazetaOeste 

· http://www.gazetadooeste.com.br 
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Lucilo de Brito 

@LucilodeBrito  

Sou um cara simples, feliz e cheio de esperanças,aquele abraço. 

Natal 

 

Jornal O Mossoroense 

@O_Mossoroense 

Jornal O Mossoroense 

Mossoró/RN · http://omossoroense.uol.com.br 

 

INTER TV CABUGI 

@intertvcabugi 

25 ANOS EM SINTONIA COM VOCÊ 

Natal · http://in360.globo.com/rn/ 

 

TV Tropical 

@TVTropicalRN 

 

TV Ponta Negra 

@TVPontaNegraRN 

TV Ponta Negra - Afiliada SBT no Rio Grande do Norte www.tvpontanegra.com.br 

Natal - RN · http://www.tvpontanegra.com.br 
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