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Entre o co ti di a no e a de le ga cia

Lo ca li za da no sul do Ce a rá, a ir man da de do Cal de i rão come çou a exis tir
em 1926 e, de po is da seca de 1932, pas sou a ter mais de 1.000 pes so as. Eram cam -
po ne ses e, ao mes mo tem po, de vo tos do pa dre Cí ce ro e se gui do res do be a to José
Lou ren ço. Em mu ti rão, tra ba lha vam, re za vam e di vi di am a pro du ção con for me
a ne ces si da de de cada fa mí lia. De po is da mor te do padre Cí ce ro, no dia 20 de ju -
lho de 1934, houve uma mo bi li za ção da Igre ja, em ali an ça com la ti fun diá ri os e o
go ver no do esta do do Ce a rá, para de sar ti cu lar os de vo tos.
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Afir ma va-se que, à mar gem da lei, cres cia um nú cleo se me lhan te a Ca -
nu dos. No dia 15 de se tem bro de 1936, a po lí cia do Ce a rá in va diu e des tru iu a
ir man da de. Como “tro féus de guer ra”, fo ram tra zi dos para For ta le za al guns
ob je tos: duas cru zes, um es tan dar te, um tu rí bu lo, duas rou pas de cul to pe ni -
ten ci al, uma es pin gar da, uma pal ma tó ria, uma fo i ce, um ma cha do e uma ca de i -
ra. 

O es tan dar te era tecido em al go dão bran co, com a es tam pa do Sa gra do
Co ra ção de Je sus ao cen tro, co pi an do o mo de lo di vul ga do pela Igre ja. As rou pas
azu is, além do co ra ção, tra zi am cru zes, no modelo usa do pe los gru pos de pe ni -
ten tes, con for me a tra di ção que se ha via es palhado pelo ser tão. As duas cru zes
eram de ma de i ra, uma com 90cm de al tu ra e 50cm de lar gu ra e a ou tra um pou co
me nor. A es pin gar da de chum bo ser via para ca çar ani ma is de pe que no por te,
como era co mum se usar. A fo i ce e o ma cha do es ta vam en ca ba dos com uma ma -
de i ra já tor ne a da pelo con ta to com a mão e o suor. O tu rí bu lo era pra te a do, tal
como se via nas igre jas, mas sem ex ces sos or na men ta is. A ca de i ra, com as sen to
de cou ro e bra ços de ma de i ra, tam bém não era um ob je to excep ci o nal, mas ti nha
cer ta pe cu li a ri da de, so bre tu do no en cos to, com en ta lha men to de flo res for man -
do fi gu ras ge o métri cas. 

Eram uten sí li os de reza e tra ba lho, como era de reza e tra ba lho a gran de
par te do tem po de quem ali vi via. Esta vam no meio de mu i tos ar te fa tos, como en -
xa das, pra tos, ca ne cos, po tes, re des de dor mir, ora tó ri os, ro sá ri os. Fun ci o na vam
nas re la ções co ti di a nas, como cri a ção e cri a tu ra das re la ções so ci a is. Se não eram
ex cep ci o na is em prin cí pio, pas sa ram a ser. 

Ao con trá rio do des ti no que se ria co mum, os ob je tos for ma ram uma co -
le ção. Trans mu ta ram-se. De i xa ram de ter va lor de uso para ga nhar va lor de me -
mó ria. Não uma me mó ria dos que usa vam os ar te fa tos, mas exa ta men te a me mó -
ria dos que sub tra í ram esse va lor de uso em nome do va lor de “pro va do cri me”,
ca paz de sin te ti zar a “vida es tra nha”, di an te da qual as au to ri da des to ma ram as
pro vi dên ci as ne ces sá ri as. Se a pri me i ra re con fi gu ra ção se deu na re co lha com -
pul só ria, a se gun da ocor reu na de le ga cia de For ta le za, exa ta men te quan do os ar -
te fa tos fo ram exi bi dos para vi si ta ção pú bli ca. Como não po di am fi car em ex po si -
ção por mu i to tem po, sur giu uma ideia para per pe tu ar a ima gem da co le ção
como a ex pres são do pe ri go e do atra so do Cal de i rão, jun ta men te com a ver são da
po lí cia a res pe i to dos acon te ci men tos re fe ren tes à de sar ti cu la ção da co mu ni da -
de. A ideia foi fo to gra far tudo, para que as fo to gra fi as fos sem in se ri das no li -
vro/re la tó rio “Ordem dos Pe ni ten tes”, pu bli ca do em 1937 pelo tenen te Góes de
Cam pos Bar ros, de le ga do da Ordem Po lí ti ca e So ci al. 

De ba i xo de cada ima gem, foi co lo ca da uma le gen da. Ten ta ti va, é cla ro,
de di re ci o nar o olhar, para en qua drar o en fo que em cer tos li mi tes per cep ti vos.
A in ten ção das le gen das con sis tia em pro var a exis tên cia de um pe ri go so nú -
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cleo de fa na tis mo. Um cer to tom de iro nia está pre sen te em tudo, como se para
re a fir mar que se pro mo via no Cal de i rão um pe ri go so des vio do ca to li cis mo.
Jun to da fo to gra fia en fo can do a fo i ce e o ma cha do há, por exem plo, o se guin te:
“nes ses dois ins tru men tos de tra ba lho ape nas to ca vam as mãos pu ras do pre to
mi la gro so” (Bar ros, 1937: 29). A ca de i ra de ma de i ra, com flo res es cul pi das, foi
cha ma da de “Ca de i ra Pon ti fi ci al – pos si vel men te, nos dias gran des, aí se sen ta -
va o Pagé, para o be i ja mão” (Bar ros, 1937: 30). Di an te de ves tes de cul to, lê-se o 
se guin te: “o guar da-rou pa che ga va a ser lu xu o so” (Bar ros, 1937: 31). Pro cu -
ra-se evi den ci ar que, além de tudo, o be a to en ga na va seu povo, pois vi ve ria ro -
de a do de re ga li as.

Na mes ma pá gi na em que o tenen te Góes in for ma so bre as “cu ri o si da -
des” ex postas na de le ga cia, en con tra-se a có pia do ofí cio di ri gi do pelo ca pi tão
Cor de i ro Neto ao juiz de dire i to do Cra to. O in tu i to era jus ti fi car o “de pó si to le -
gal” do di nhe i ro pro ve ni en te dos bens ven di dos pela po lí cia. Em re su mo, ar gu -
men ta-se que tudo que foi re ti ra do no de cor rer da ope ra ção mi li tar es ta va na ca -
te go ria de “ob je tos de te ri o rá ve is”. Logo em se gui da, vem a re pro du ção de uma
deter mi na ção ofi ci al, tam bém do ca pi tão Cor de i ro Neto, es cla re cendo que o
princi pal mo ti vo para a pu bli ca ção do re la tó rio em for ma de li vro foi es cla re cer
so bre a ne ces si da de de se evi tar a for ma ção de um mal ma i or, que po de ria ser
mais de sas tro so do que Ca nu dos (Bar ros, 1937: 39). 

A me mó ria fi xa da no re la tó rio era uma ten ta ti va de mo no po li zar a nar -
ra ti va so bre os acon te ci men tos di an te de ou tras ver sões, que ex tra po la ram o âm -
bi to da ora li da de e che ga ram à im pren sa, como foi o caso da ma té ria que o jor nal
O Povo pu bli cou no dia 30 de se tem bro. Inici al men te, o tex to con cor da com o
fim daque la “vida es tra nha” e elo gia a pre sen ça de um des ta ca men to no Cal de i -
rão de po is do ata que, com o in tu i to de “man ter a or dem” e im pe dir a “re or ga ni -
za ção do cen tro de re tar da men to so ci al”. De po is, há uma de nún cia, não com o
in tu i to de se con tra por ao go ver no, mas para aju dá-lo: “se gun do in for ma ções
que nos têm sido en vi a das, o des ta ca men to está pon do em le i lão to dos os per ten -
ces de José Lou ren ço”. Argu men ta-se, nes se sen ti do, que “al go dão, ani ma is,
uten sí li os do més ti cos, tudo, en fim, é ven di do, sem a me nor for ma li da de le gal”.
Con for me o jor nal, não era cul pa das au to ri da des e sim da que les que es ta vam re -
a li zan do o des vio (O Povo, 30/09/1936).

Da de le ga cia ao mu seu

De po is da in va são em se tem bro de 1936, ne nhum ha bi tan te do Cal de i -
rão quis le var o que “era de to dos”. O te nen te Góes, em seu re la tó rio, fi cou sem
en ten der a ra zão des se des pren di men to: 
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O Ca pi tão Cor de i ro ex pli cou, a to dos, o que vi e ra fa zer.
Era ne ces sá rio que cada um vol tas se ao seu lu gar de ori gem, le van do que
lhe per ten cia, por que o Esta do não po dia per mi tir aque le agru pa men to
pe ri go so. As fa mí li as de ve ri am aban do nar a re gião den tro de cin co dias
e os sol te i ros den tro de três. (...) As pas sa gens de trem ou de na vio, ofe re -
ci das pelo Che fe de Po lí cia, fo ram, una ni me men te, re je i ta das. E, fato
sin gu lar, nin guém ti nha bens a con du zir. Tudo que ali es ta va, di zi am,
era de to dos, mas não ti nha dono (Cam pos, 1937: 24).

Enfim, os ob je tos am pu ta dos do Cal de i rão per cor re ram des ti nos va ri a -
dos. Enquan to uns fo ram ven di dos com (ou sem) for ma li da de le gal, ou tros se
trans for ma ram em tro féus de guer ra, e pas sa ri am a cum prir de ter mi na das fun -
ções no âm bi to da me mó ria. De po is de expos tos na de le ga cia e en fo ca dos nas fo -
to gra fi as do re la tó rio “A Ordem dos Pe ni ten tes”, os ar te fa tos fo ram do a dos ao
Mu seu His tó ri co do Ce a rá.

A trans fe rên cia con ser vou pelo me nos um sen ti do. A ca de i ra ou o tu rí -
bu lo, a fo i ce ou a es pin gar da con ti nu a ram com o atri bu to de tes te mu nho fiel de
um pas sa do re cen te, e ao mes mo tem po dis tan te, já que o Cal de i rão apre sen taria
um pri mi ti vis mo em opo si ção ao pro gres so que se de se java e pelo qual os go ver -
nos res pon sá ve is de ve ri am lu tar. Con ti nu a ri am a funci o nar como pro va ma te ri -
al do atra so a ser ex tir pa do do tem po. Em con so nân cia com os ru mos do Esta do
Novo, o di re tor do mu seu, Eu sé bio de Sou sa, con fi a va no fu tu ro da na ção a par tir 
da união de to dos os bra si le i ros. Por ou tro lado, se ria sim pli fi ca dor ace i tar que
bas ta lo ca li zar a ins ti tu i ção na cir cuns tân cia do jogo po lí tico ofi ci al. Do mes mo
modo, se ria in con sis ten te con clu ir que os sen ti dos es ta ci o nam na ideia de exi bir
es ti lha ços do ini mi go, re co lhi dos na ba ta lha vi to ri o sa. Se, da de le ga cia ao mu -
seu, os ob je tos con ti nu a ram a fa zer sen ti do no tem po li ne ar e evo lu ti vo, por ou -
tro lado in cor po ra ram no vas fi gu ra ções. 

A me mó ria que o Mu seu His tó ri co do Ceará pas sou a nar rar es ta va em
sin to nia com as de fe rên ci as e as re ve rên ci as aos mo de los his to ri o grá fi cos que
eram de ba ti dos e exi bi dos pelo Insti tu to His tó ri co do Ce a rá des de o fi nal do
século XIX. Logo depo is de cri a do, em 1932, o Mu seu His tó ri co do Ce a rá pas sou 
a re ce ber uma sig ni fi ca ti va va ri e da de de do a ções, mo ti va da pela po lí ti ca ofi ci al
do Esta do e pelo em pe nho do seu pri me i ro di re tor. Como era de se es pe rar, mo e -
das e me da lhas, ao lado de co i sas que lem bra vam he róis e fa tos pa trió ti cos. 

No Mu seu His tó ri co do Ce a rá, as do a ções mais va lo ri za das eram vin cu -
la das aos cha ma dos “ob je tos bi o grá fi cos”, ou seja, mar ca dos pelo nome de quem
os pos su ía. Mas apa re cem mu i tos ou tros ar te fa tos. Eu sé bio ace i ta va pra ti ca men -
te tudo que pu des se cha mar aten ção. Cito, nes se sen ti do, al gu mas do a ções re gis -
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tra das en tre ju lho e se tem bro de 1933, tal como fo ram pu bli ca das em jor nal, com
a iden ti fi ca ção do do a dor e de sua ci da de:

Pelo sr. Antô nio Frank lin do Nas ci men to, For ta le za:
an ti go Di ci o ná rio da lín gua por tu gue sa, de Mo ra is, dois vo lu mes. Pelo sr.
Ata u al pa de Alen car, For ta le za: um ma cha do de pe dra, in dí ge na. Pelo
sr. Aris ti des Cha gas Mo re no, Qu i xa dá: um blo co de cal cá rio sa caroide
(már mo re), ti ra do de uma pe dre i ra exis ten te na fa zen da Vi déo, de sua
pro pri e da de. Pelo sr. Man fre do de Oli ve i ra Lima, Li mo e i ro: um par de
es tri bos de fer ro. Pelo sr. José Abreu do Nas ci men to, For ta le za: um fós -
sil-pe i xe, ori gi nal da ci da de do Cra to; cu ra ti vo de emer gên cia, acon di ci -
o na do em ca i xa de me tal, usa do pe los re vol to sos pa u lis tas de 1932; car -
te i ra de ci gar ros 9 de Ju lho, usa da pe los mes mos re vo lu ci o ná ri os, em
1932. Pelo co le gi al Eli o mar Sa ra i va, alu no do Insti tu to S. Luís, For ta le -
za: um es pe lho an ti go (Ce a rá, 8 de agos to de 1933).

É exa ta men te essa va ri e da de de do a ções que traz mais di fi cul da des
para se per ce ber como os ob je tos do Cal de i rão pas sa ram a fa zer par te do acer vo.
Clas si fi cá-los, por exem plo, na ca te go ria de “re li gi o si da de po pu lar” se ria, ob -
vi a men te, um ana cro nis mo, as sim como se ria ina de qua da a cri a ção de ou tras
di vi sões vin cu la das à nar ra ti va li ne ar dos fa tos ou a par tir de con fi gu ra ções te -
má ti cas. 

Jor na is da épo ca usam ter mos como “re lí quia”, “cu ri o si da de” ou “ra ri -
da de” para qua li fi car o acer vo acu mu la do (Oli ve i ra, 2009). Assim, po der-se-ia
ima gi nar que tudo isso te ria co ne xões com a sen si bi li da de an ti quá ria, que re sis -
tia di an te de no vas con fi gu ra ções da es cri ta da his tó ria, cal ca das no ci en ti fi cis mo 
e nos mé to dos de in ves ti ga ção que ga nha ram cor po no de cor rer do século XIX.
Por ou tro lado, a ques tão não deve ser as sim re du zi da (Ra mos, 2010).

É pre ci so pen sar so bre a dis tân cia que ha via en tre o que se pra ti ca va e o
que se con si de ra va como ide al. Como bem res sal ta Ulpiano Be zer ra de Me ne zes,
os cha ma dos “muse us bra si le i ros” são co mu men te tra ta dos como adap ta ções de
mo de los eu ro pe us e mu i to ra ra men te in ter pre ta dos em suas pe cu li a ri da des. So -
bre isso, ele ad ver te: se, por um lado, o an ti quá rio não tor nará “o pas sa do em pre -
sen ça ma te ri a li za da nos ob je tos que o cir cun dam”, por ou tro, o his to ri a dor não
terá êxi to em trans for mar “o pas sa do dis tan te em ob je to de reflexão ci en tí fi ca,
in te lec tu al” (Me ne ses, 2007: 122). 

Fica evi den te que, na co le ção for ma da pe los ob je tos do Cal de i rão, ha via
um ca rá ter de “tro féu” e “pro va” da ação cor re ta da po lí cia. Além dis so, ou a par -
tir dis so, en tra em jogo a es pe ci fi ci da de do es pa ço mu se o ló gi co que es ta va se
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cons ti tu in do, com base em tra di ções que, de pen den do do caso, estavam em con -
fron to ou co la bo ra ções, como na ci o na lis mo, re gi o na lis mo, ro man tis mo, ilu mi -
nis mo e sen si bi li da de an ti quá ria. Se ria te me rá rio es co lher ape nas um ter mo
para ca rac te ri zar o di re ci o na men to pro mo vi do por Eu sé bio de Sou sa, mas, de
qual quer modo, vale su bli nhar que nada dis so es ta va “sol to no ar”. Não se pode,
afi nal, tra tar esse im bró glio de (con)tra di ções sem re fe rên ci as às ín ti mas re la ções 
en tre a ins ti tu i ção do po der da me mó ria e a me mó ria do po der ins ti tu í do.

O que es ta va sen do va lo ri za do, na que le lu gar ofi ci al, não era a ex pe riên -
cia co mu ni tá ria do Be a to Lou ren ço, nem po de ria ser. Exi gir, hoje, que tal ex pe -
riên cia vi vi da dos cam po ne ses se fi zes se cons tar na ex po si ção se ria, no mí ni mo,
em bar car em um re du ci o nis mo ana crô ni co, tão gra ve quan do ima gi nar que o
pró prio mu seu, na con di ção de mu seu do Esta do, po de ria ter sido algo opos to ao
que foi. O que ha via era uma (con)fu são de tra ta men tos da dos ao acer vos, in dí cio
das pe cu li a ri da des e vi cis si tu des do sa ber his tó ri co na con du ção dos mu se us.
Nes se sen ti do, o im por tante era a “vida cu ri o sa” que os cam po ne ses le va vam,
como cu ri o so era o ma cha do de um ín dio ou um “cos tu me an ti go” des cri to na
crô ni ca dos jor na is. 

Um he rói da guer ra do Pa ra guai, por exem plo, tam bém fa zia (ou de ve ria
fa zer) par te da “tra di ção” de to dos, mas de um modo es pe cí fi co: tra ta va-se de
uma me mó ria edi fi can te, com ine gá vel ser ven tia para os vin dou ros. O Cal de i rão
tam bém fa zia par te da “tra di ção”, mas não era exem plo. Exem plo, na ver da de,
era a des tru i ção do Cal de i rão, as sim como exem plar ha via sido a o fim de Ca nu -
dos. 

De olho no pas sa do

No re la tó rio do tenente Góes, há pou co men ci o na do, os ob je tos in te ra -
gem com o cor po e o re pre sen tam com fi de li da de. O cabo do ma cha do se ria to ca -
do so men te pe las “mãos pu ras do pre to mi la gro so”. Na ca de i ra, “se sen ta va o
Pagé” e, da ca de i ra, ele re ce bia o “be i ja-mão”. Se “o guar da-rou pa che ga va a ser
lu xu o so”, aque le cor po tam bém se ria dado à lu xú ria: “Sob esta ba ti na, di zem, o
sa cer do te de Cal de i rão des fez mu i tos ca sa men tos; há quem diga que as di vor ci a -
das, quan do apra zí ve is, pas sa vam a go zar da sua pro te ção es pe ci al” (Bar ros,
1937: 32). 

O que se ria a re gra, como ma cha dos ou rou pas de pe ni ten te, ad qui re ca -
rá ter de ex ce ção. Ao ser re cor da do, no ob je to e na es cri ta, o cor po sa gra do fica
des pi do e re ve la sua fal si da de, como um san to de pau oco. Mãos pre tas não
seriam me re ce do ras do be i jo, e mu i to me nos por ta do ras de mi la gres. Des se be a -
to, fa lar-se-ia não so bre mãos que ma nu se i am e sim que ma ni pu lam. O cor po de -
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ge ne ra do pelo sexo evi den ci a ria rela ções en tre de sor dem so ci al e des con tro le
car nal. 

Os ob je tos, como en ti da des vin cu la das aos an ti gos usuá ri os, con ti nu -
ariam a re ce ber acu sa ções em tor no do sexo. Em 1961, por exem plo, Jor ge Ama -
do vol tou ao as sun to, no iní cio da apre sen ta ção para o li vro O pa dre e a be a ta:
“Ah! Esse be a to José Lou ren ço, cri an do sua se i ta, em bu xan do mu lhe res às de ze -
nas, des pe jan do fi lhos e fiéis pelo ser tão, que figu ra ines que cí vel, que persona -
gem de ro man ce!” (Ama do, 1961: 9). Lon ge des sa ver são, os re ma nes cen tes afir -
mariam em seus de po i men tos exa ta men te o con trá rio. Em seus de po i men tos,
gra va dos no iní cio da dé ca da de 1990, um pon to des ta ca do com re cor rên cia se ria
a rede de acu sa ções. De fen de ri am que, no Cal de i rão, o be a to “ti nha or dem e bo -
ta va or dem”. De nun ci a ri am que “toda ca lú nia in ven ta ram para ter a per se gui -
ção” (Ra mos, 1991: 88). 

Con fron ta da com es sas me mó ri as ora is, a es cri ta de Jor ge Ama do, en vol -
vi da na va lo ri za ção da cha ma da “cul tu ra po pu lar”, es ta ria ao lado das ver sões
ofi ci a is que jus ti fi ca ram a des tru i ção de 1937. Mas, no fi nal das con tas, a vi são
que ele re pro du ziu fi cou mais per to da re gra do que da ex ce ção. Se ria ina de qua do 
para os in tu i tos do pre sen te ar ti go in ven ta ri ar os ca sos em que o Cal de i rão re ce -
beu acu sa ções pela via se xu al, por isso faço ape nas mais uma ci ta ção a res pe i to.
José Bor ges, em sua Ini ci a ção à his tó ria do Ca ri ri, afir mou que o be a to era um “do -
en te” que re a li za va seu ri tu al “em ple na nu dez”. Além dis so, ou jus ta men te por
isso, “fa zia as mu lhe res uri na rem e de fe ca rem no seu pró prio ros to” (Lós sio,
1986: 86).

Nes ses ter mos, o Mu seu His tó ri co do Ce a rá es ta ria con ser van do me mó -
ri as de um “ta ra do”, en vol vi do nas mais va ri a das “do en ças”, que iam da re li gião
de tur pa da ao sexo igual men te de tur pa do. Para os jor na is que ana li sa vam o mu -
seu nos anos de 1930, Ju a ze i ro e o Cal de i rão es ta vam no pla no do mons tru o so e
da feiúra. Iam da de ge ne res cên cia da raça ao de clí nio dos bons cos tu mes. Não era 
um cor po nor mal o cor po que se en tre ga va aos ri tos da auto-fla ge la ção, as sim
como não era ca tó li co quem acre di ta va nos mi la gres da be a ta Ma ria de Ara ú jo,
no fi nal do século XIX. Note-se o tom des sa ma té ria de 1933:

Sus pen so à pa re de, en tre vá ri os qua dros cu ri o sos, um
fla gran te fo to grá fi co pre ci o so. A pra ça Ge ne ral Ti búr cio. (...) Ao cen tro
da pra ça o mo nu men to. Nou tro qua dro, uma fi gu ra ex tra va gan te. O dr.
Eu sé bio nos es cla re ce: 

– É a be a ta Ma ria de Ara ú jo... 

Ven do aque le vul to sin gu lar da vida ce a ren se pas sar as -
sim à his to ria, não se con tém uma ex cla ma ção: 
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- Ah! É esta se nho ra? Mu i to pra zer em co nhe cê-la, ‘san -
ti nha’... (A Rua, 10 março de 1933)

Ta lha do em bron ze, o gene ral con tras ta va com a be a ta, mas am bos es ta -
vam lá, no mes mo es pa ço de me mó ria. As re cla ma ções em tor no desse tipo de
mis tu ra eram pou quís si mas, na me di da em que não se per ce bia aí nada mis tu ra -
do, mas cada ob je to ver ti cal em si mes mo, ob je ti vo em sua pró pria ma te ri a li da de
e ca paz de tra zer o pas sa do em sua pró pria exis tên cia. É por isso que, no dis cur so
do jor na lis ta, não há rup tu ra en tre Ti búr cio e Ma ria de Ara ú jo: são tão di fe ren -
tes, tão sin gu la res que não se cho cam, por que nem che gam a se co mu ni car. Nos
jor na is, as re cla ma ções em tor no des se je i to de ex por se ri am mais re cor ren tes nas 
dé ca das se guin tes.

Pu bli ca do em ju lho de 1945, o tex to “No Mu seu His tó ri co do Ce a rá”
traz vá ri as ob ser va ções de um jor na lis ta in te res sa do em des ta car as “cu ri o si da -
des” em ex po si ção. Ao se en ca mi nhar para o fe cha men to do seu “pas se io pelo
pas sa do”, ele ad ver te que sua ma té ria nun ca es ta rá com ple ta, pois “há ou tras co i -
sas in te res san tes no Mu seu, dig nas de um co men tá rio”, como “a cruz do be a to
Zé Lou ren ço”. Logo em se gui da, vem o seu pa re cer: “... he rói do dra ma do Cal -
de i rão, um po bre ne gro que bem me re ce uma re a bi li ta ção... Tal vez um dia fa re -
mos uma sin ce ra re por ta gem so bre o fa mo so be a to” (Re vis ta Con tem po râ nea,
julho de 1945: 36).

Não se pode des con si de rar que, no meio le tra do, mesmo ha ven do con -
sen so em tor no dos “ma les do fa na tis mo”, emer gi am vo zes dis so nan tes. Alguns,
é ver da de que são pou cos, en ten di am que a co mu ni da de ha via so fri do uma in jus -
ti fi ca da agres são. O “po bre ne gro”, nas pa la vras do jor na lis ta, ins pi ra va a com -
paixão que os in gê nu os de ve ri am des per tar. Mas, de qual quer modo, era um atra -
so (sobre isso nin guém du vi da va, pelo me nos até a dé ca da de 1950). 

Mu dan ças e per ma nên ci as

“Admi ran do e ana li san do ob je tos e no vi da des”, es cre veu um re pór ter do 
jor nal A Rua, “ía mos cons ta tan do a mag ní fi ca or ga ni za ção de tudo quan to se
acha ex pos to e guar da do” (A Rua, 10 março de 1933). Mas o que se ria essa “mag -
ní fi ca or ga ni za ção”? É cer to que não ha via dis po si ção te má ti ca ou cro no ló gi ca.
Mas, en tão, o que ha via? Em cer ta al tu ra, o re pór ter mostrou um en ten di men to
que não se en con tra em ne nhu ma ou tra fon te. Ele expli ca que havia uma di vi são
bá si ca en tre as duas sa las de ex po si ção: “a de ob je tos le ves, como mó ve is, fo to -
gra fi as, me da lhas, es tan dar tes, ban de i ras, cé du las etc.; a de ob je tos pe sa dos,
como ca nhões, ba las e se me lhan tes” (A Rua, 10 de março de 1933).
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Di vi são por peso. Pa re ce ser mais a von ta de de or de na men to do ob ser va -
dor do que pro pri a men te a pro pos ta do di re tor. De qual quer modo, a ma té ria está
em sin to nia com as mu i tas ou tras ob ser va ções pu bli ca das no de cor rer da ges tão de
Eu sé bio de Sou sa (1932-1942), no sen ti do de elo gi ar a boa or ga ni za ção do es pa ço.
Por ou tro lado, não foi nes se tom re ve ren te que a pro pos ta mu se o ló gi ca de Eu sé bio 
se ria tra ta da por um dos su ces so res na con du ção do mu seu. No me a do di re tor em
de zem bro de 1944, Hugo Ca tun da logo anun ci ou “o Mu seu não deve ser ape nas
um mos truá rio de ob je tos an ti gos, des ti na do a sim ples cu ri o si da de”. Pre o cu pa do
com a fi na li da de edu ca ti va da ins ti tu i ção, ele di vul ga seu pla no: “A dis po si ção das
co le ções do Mu seu deve obe de cer, por or dem e por épo ca, esse sen ti do de di fe ren -
ci a ção das ten dên ci as das ge ra ções, para me lhor fa ci li tar o exa me das suas mo di fi -
ca ções, atra vés das ida des” (Uni tá rio, 12 de de zem bro de 1944).

Per ce be-se, en tão, que no vas for ças es tão em jogo para a ad mi nis tra ção
do pas sa do. Não mais o acú mu lo de pe ças, e sim as co le ções que deveriam mos -
trar, em or dem cro no ló gi ca, as “ten dên ci as das ge ra ções”. Não há cla re za na pro -
pos ta, nem como re a lizá-la con cre ta men te do es pa ço ex po si ti vo; nota-se, po rém,
uma mu dan ça de foco. Se ria, en tão, o rom pi men to com a sen si bi li da de an ti quá -
ria? Pode-se dar uma res pos ta po si ti va, mas uma ne ga ti va tam bém faz sen ti do,
pois as re for mas pre ten di das apre sen tam con ti nu i da des, na me di da em que per -
ma ne cem, ape sar do im pul so ino va dor, os de se jos de le var “cu ri o si da des” para a
apre ci a ção dos vi si tan tes (Uni tá rio, 12 de dezem bro de 1944).

Qu a se qua tro anos de po is, mais pre ci sa men te no dia 1º de mar ço de 1948,
Edu ar do Cam pos pu bli ca uma ma té ria so bre sua vi si ta ao mu seu. De nun cia que a
“do ta ção de ver bas” é ver go nho sa men te in su fi ci en te para man ter a ins ti tu i ção: “Já 
não pa re ce um Mu seu. É um de pó si to de ve lha ri as, de fer ro ve lho, uma ver da de i ra
des pen sa his tó ri ca de uma ter ra que se diz Ter ra da Luz.” Em se gui da, ele dá con ta
do “rou bo das bo ti nas do pa dre Cí ce ro” e in for ma so bre al gu mas “cu ri o si da des”,
como é o caso de “uma re cor da ção do be a to Lou ren ço: ma cha do, fo i ce, ins tru men -
to de fla ge la ção etc.” (Cor re io do Ce a rá, 1º de mar ço de 1948). 

Aqui, são vis tas vá ri as con ti nu i da des, ape sar das pro mes sas de mu dan -
ças. Além da fal ta crô ni ca de ver bas para a ma nu ten ção bá si ca, emer ge uma for -
ma de ob ser var as pe ças que se faz pre sen te des de a aber tu ra das por tas em 1933:
o ob je to iso la do, for man do, jun ta men te com mu i tos ou tros, uma mis ce lâ nea na
qual a di vi são das sa las não obe de ce a cri té ri os cro no ló gi cos ou te má ti cos. Os ob -
je tos do Cal de i rão per ma ne cem como re cor da ções no meio de mu i tas ou tras e
isso não pode, ob vi a men te, ser fru to sim ples men te da “fal ta de ver ba”. Tra ta-se,
tam bém, de uma con cep ção de his tó ria ain da mu i to vin cu la da ao co le ci o nis mo. 

Esta vam em pa u ta consonân ci as e dis so nân ci as em tor no do que se ria a
ma ne i ra cor re ta de aje i tar o acer vo ex pos to. Ter mos como an ti quá rio e cu ri o si da -
de, no caso das acu sa ções de de sar ran jo, pas sam, a par tir de de ter mi na das cir -
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cuns tân cia, a ser si nô ni mos depreci a ti vos. Mes mo com os ata ques, o sen ti do do
an ti quá rio per sis tiu e ga nhou re sis tên cia nos es pa ços de de fe sa da me mó ria que
se de fi nem como “his tó ri cos”. As prá ti cas de Gus ta vo Bar ro so, no Mu seu His tó -
ri co Na ci o nal, e de Eu sé bio de Sou sa, no Mu seu His tó ri co do Ce a rá, po dem ser
tra ta das na qua li da de não sim ples men te de so bre vi vên ci as, mas de pon tos so bre
os qua is ten sões e dis pu tas em tor no do pas sa do ga nham lu ga res con cre tos.
Ambos mis tu ra ram co le ci o nis mo com pa tri o tis mo, frag men tos com o todo, par -
ti cu la ri da des úni cas com o sen ti do de pro gres so, his tó ria ci en tí fi ca com fi lo so fia
da his tó ria. Extra po lan do as fron te i ras na ci o na lis tas de Gus ta vo Bar ro so, Eu sé -
bio de Sou sa cri ou ou tras zo nas de am biguida de, que pa re cem não ape nas be ber
em tra ta dos ofi ci a is, mas tam bém nas tra di ções ora is que va lo ri zam “cu ri o si da -
des” vindas de antanho. 

Re pe te-se, des se modo, o con fron to com os an ti quá ri os, que pode ser en -
ten di do hoje em ou tra di men são: os es te reó ti pos di an te dos an ti quá ri os, que os
co lo cam na qua li da de de co nhe ci men to de sar ran ja do e des co ne xo, mo vi men -
tam-se no meio de uma “der ro ta da eru di ção” e em nome da fi lo so fia da his tó ria,
que vai dar um sen ti do de uti li da de prá ti ca ao sa ber so bre o pre té ri to. Como bem
res sal ta Ma no el Luiz Sal ga do Gu i ma rães, “es ta vam sen do pos tos em mar cha
dis po si ti vos in te lec tu a is que trans for ma rão pro gres si va men te este con jun to ma -
te ri al em ‘fon tes’ para a es cri ta da His tó ria” (Gu i ma rães, 2008: 48).

É cla ro que Eu sé bio e seus “opo si to res” não es tão re pro du zin do a que re -
la en tre an ti gos e mo der nos, en tre an ti quá rio e his tó ria ci en tí fi ca, mas há tra ços
de se me lhan ça, há cer tas re pe ti ções nas di fe ren ças. Eu sé bio, quan do pas sa a ser
di re tor do mu seu, em 1932, de i xa de ser juiz de di re i to ape nas no pla no ofi ci al.
Na ver da de, não há pro pri a men te uma tro ca de pro fis são, mas a uti li za ção do
uni ver so do jul ga men to na pró pria es cri ta da his tó ria, como se a pró pria es cri ta
fos se um tri bu nal, a úni ca ins tân cia vá li da para ava li ar o pas sa do que há nos ar te -
fa tos. Isso, ob vi a men te, o afas ta ria da sen si bi li da de an ti quá ria, mas pro cu rar
essa co e rên cia sig ni fi ca ape nas cair nas ar ma di lhas de uma his tó ria do pen sa -
men to que não en xer ga as am biguida des, os cru za men tos que ge ram as es pe ci fi -
ci da des das dis pu tas em tor no do que se ria a “His tó ria do Ce a rá” e da res pon sa bi -
li da de do mu seu di an te des sa his tó ria.

Des lo ca men tos

Para Mi chel de Cer te au (1982), os usos do pas sa do guar dam ín ti ma re la -
ção com a mor te. Na me di da em que se faz a dis tin ção en tre pas sa do e pre sen te
(uma das ba ses da ideia de pro gres so), é pre ci so de fi nir a fron te i ra dos au sen tes,
in clu si ve para cons tru ir aber tu ras e fe cha men tos di an te do fu tu ro. O ca rá ter ex -
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pli ca ti vo da his tó ria é, tam bém, uma es tra té gia pa ci fi ca do ra, para co lo car o caos
de frag men tos no seu de vi do lu gar. É por isso que ele faz in te ra gir a es cri ta so bre
o pas sa do com o pas sa do so bre o qual a es cri ta se con fi gu ra, não só para dar lu gar
aos mor tos, ofe re cer-lhes um tú mu lo, mas tam bém para pôr em evi dên cia o que
res tou para os vi vos e os vin dou ros. 

No fi nal das con tas, o Cal de i rão não mais ofe re cia o pe ri go de ou tro ra.
Emer gia, en tão, a “be le za do mor to”, como di ria Mi chel de Cer te au (1996). O pe -
ri go da me mó ria tor nar-se-ia abran da do na me di da em que os “an ces tra is” fos -
sem apre ci a dos como “an ti gui da des”. 

No dis cur so de Eu sé bio para ho me na ge ar Cló vis Be vi lá qua, a im por tân -
cia do mu seu é des ta ca da na me di da em que o es pa ço se trans mu ta em pon te en -
tre o aquém e o além dos pró pri os ob je tos exi bi dos, que já fo ram pos su í dos pe los
an te ce den tes, des ta ca dos como os “mor tos que sem pre e cada vez mais nos go -
ver nam” (A Rua, 17 de janeiro de 1935). 

Mas como go ver nam? Na me di da em que são go ver na dos, ou me lhor,
en qua dra dos pe los pro ce di men tos que os iden ti fi cam. Iden ti fi car era pre ci so,
an tes de tudo. Sa ber de quem era um ob je to e quem se ria o “vul to” que me re ce ria
ser as sim re pre sen ta do em um es pa ço de me mó ria. Além de pla cas e le gen das, os
ca tá lo gos se ri am fun da men ta is.

Ape sar de ser um pro je to de 1932, o pri me i ro ca tá lo go só veio em 1960.
Esse “Guia do Vi si tan te” não faz, como era de se es pe rar, a lis ta gem dos ob je tos
em ex po si ção, ape sar de tra zer al guns de ta lhes so bre a di vi são das sa las em cer tos
te mas. Entre as fo tos, há uma as sim iden ti fi ca da: “Ca de i ra que per ten ceu ao Be a -
to Lou ren ço”. Mas não há me i os para se sa ber o lu gar es pe cí fi co onde es ta va ex -
pos ta. Pode se ima gi nar que se en con tra va na “Sala do Ser tão”? Con for me o
Guia, esse es pa ço era as sim con fi gu ra do: “Do cu men ta a vida ser ta ne ja, tão su -
ges ti va e di fe ren te, mas ig no ra da e, por isso, não de vi da men te in ter pre ta da pela
ma i o ria dos bra si le i ros” (Gi rão, 1960: 10). 

Pode-se con clu ir, sem di fi cul da de, que os ob je tos do Cal de i rão não es ta -
vam na “Sala da Ci da de”, na “Sala do Índio” ou na “Sala dos Ge ne ra is”. Mas po -
de ria ter sido co lo ca da na “Sala Eu sé bio de Sou za”? A per gun ta é pla u sí vel por -
que não ha via, a ri gor, um re cor te te má ti co em cada es pa ço. A “Sala Eu sé bio de
Sou za” era des ti na da à me mó ria “dos gran des ho mens, des ses que não de i xa ram
no ca mi nho da exis tên cia so men te o ras tro da pas sa gem”. Por ou tro lado, tra zia
ob je tos sem dono no me a do: “No cen tro, a jan ga da ce a ren se, com toda a sua no -
me cla tu ra gra ci o sa e es tra nha, qual sím bo lo de com ba ten tes anô ni mos que en -
fren tam as fú ri as do mar bra vio (...)”. Além dis so, o pró prio ca tá lo go avi sa que
nem tudo está mu i to de fi ni do: “Ou tros mu i tos ob je tos in te gram esta Sala, que
re ce beu o nome do fun da dor do Mu seu” (Gi rão, 1960: 12).

Mas, afi nal, qual o lu gar dos ob je tos do Cal de i rão na nova fase do mu -
seu? Se ri am ob je tos his tó ri cos ou an tro po ló gi cos? Cer ta men te, eram ob je tos

376                             Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 24, nº 48, p. 366-384, julho-dezembro de 2011.

Fran cisco Régis Lopes Ramos



mar gi na is. Não ti nham o peso do ob je to de um ge ne ral ou de um gran de in te lec -
tu al, nem pos su íam o “in te res se ci en tí fi co” que a “Sala do Índio” des per ta va, já
que era a épo ca de gran de atu a ção de Tho máz Pom peu So bri nho, an tro pó lo go de 
re co nhe ci do pres tí gio nes sa área, com es tu dos pi o ne i ros e mar can tes de ar que o -
lo gia no Ceará. 

E, para Ra i mun do Gi rão, o in te lec tu al res pon sá vel pelo novo or de na -
men to das co i sas (e pela pró pria so bre vi vên cia da ins ti tu i ção), as pe ças não fa zi -
am par te da his tó ria que me re cia ser co nhe ci da pe los ce a ren ses. Em seu li vro Pe -
que na his tó ria do Ce a rá, cuja pri me i ra edi ção é de 1953, não há uma só re fe rên cia
ao Cal de i rão, mas exis tem mu i tos ou tros te mas que en tram em sin to nia com a
ex po si ção, como a abo li ção dos es cra vos, as trans for ma ções ur ba nas de For ta le -
za, os ín di os, a se di ção do Ju a ze i ro, per so na li da des mi li ta res etc.... 

Obje tos à mar gem da his tó ria, ob je tos de in te res se para es tu dos de fol -
clo re... É isso o que se pode ima gi nar, já que o “Guia do Vi si tan te” ape nas traz a já
ci ta da fo to gra fia da ca de i ra, sem men ci o nar o lu gar onde es ta va ex pos ta ou a re la -
ção com o res tan te do acer vo. 

No ca tá lo go de 1972, com pos to para co me mo rar os 150 anos da Inde pen -
dên cia, tam bém não há men ções es pe cí fi cas. Por ou tro lado, po rém, é pos sí vel
iden ti fi car o es pa ço onde as pe ças es ta vam exi bi das: na “Sala Eu sé bio de Sou za”,
em com pa nhia de ob je tos que não for ma vam um só tema. O tex to de 1972 é uma
có pia do pri me i ro pa rá gra fo que se en con tra no “Guia de 1960”. As pe ças lis ta das 
são as se guin tes: 1– Ga le ria de ex-Pre si den tes e Go ver na do res do Ce a rá; 2 – Re -
tra tos dos ex-Pre si den tes da Re pú bli ca, nas ci dos no Ce a rá: A – Ma re chal Hum -
ber to de Alen car Cas te lo Bran co, B – Mi nis tro José Li nha res; 3 – Fo to gra fia his -
tó rica da Pri me i ra Mis sa em Bra sí lia; 4 – Re tra tos de ce a ren ses ilus tres: A – Le o -
nar do Mota, B – Se na dor José Mar ti ni a no de Alen car; 5 – Vi tri ne com ob je tos de
uso pes so al do Pa dre Cí ce ro Ro mão Ba tis ta; 6 – Vi tri ne com ob je tos de uso pes-
soal do Be a to Lou ren ço; 7 – Vi tri ne com ca pa ce tes, gra na das e mão e ou tros ob je -
tos usa dos pe los nos sos sol da dos na Re vo lu ção de 1930 e na de 1932, em São Pa u -
lo; 8 – Vi tri ne com ob je tos usa dos pe los ce a ren ses que par ti ci pa ram da glo ri o sa
For ça Expe di ci o ná ria Bra si le i ra na Itá lia; 9 – Mesa em que foi as si na da a sen ten -
ça de mor te de Pin to Ma de i ra; e 10 – Obje tos di ver sos (Jucá, 1972: 25)

Como jun tar, po rém, em uma mes ma sala, Cas te lo Bran co e o beato José
Lou ren ço? Em prin cí pio, pode-se di zer: am bos são his tó ri cos. Mas de ma ne i ra
al gu ma é pla u sí vel afir mar que “são his tó ri cos” do mes mo je i to. Per ma ne cia,
por tan to, o ar ran jo que, de vez em quan do, era cha ma do de “or ga ni za ção” ou
“de sor dem”, de “sa las” ou “de pó si tos”. Osci lan do en tre es ses polos, os ob je tos do 
Cal de i rão con ti nu a vam cer ca dos por de fi ni ções vin cu la das ao “cu ri o so”, mas na
dé ca da de 1970, ou tro ter mo co me ça a ter mais in fluên cia: o “fol cló ri co”. 
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No ca tá lo go de 1976, uma ver são am pli a da do de 1972, vê-se de modo
mais ní ti do o sen ti do que o mu seu atri bu ía, na que le mo men to, aos ar te fa tos do
Cal de i rão. O Be a to José Lou ren ço re ce be uma pe que na bi o gra fia, ao lado de ou -
tras, for man do uma mis ce lâ nea sem te má ti ca de fi ni da. São per so na li da des de al -
gu ma for ma lem bra das na ex po si ção, por meio de ob je tos, como fo to gra fi as
emol du ra das, rou pas, mo bí li as, pin tu ras a óleo e me da lhas. Infor ma-se, logo no
iní cio da nota bi o grá fi ca, que ele “re u niu cen te nas de mís ti cos agri cul to res, or -
ga ni zan do uma es pé cie de co mu na agrá ria, sob sua che fia”. Em se gui da, nota-se
uma vi são em cer ta me di da po si ti va. Afir ma va-se que, na ter ra ou no ar te sa na to,
“to dos tra ba lha vam para a co mu ni da de (...), de modo que eram pro du zi dos, ali,
os pró pri os ins tru men tos de tra ba lho e tam bém os pa nos e os ves tuá ri os”. No fi -
nal da nota, vem o tom da ver são ofi ci al: “Por cons ti tu ir-se uma de gra dan te
colmeia de ho mens fora da lei, o nú cleo do Be a to Lou ren ço foi di zi ma do pe las
for ças po li ci a is do Esta do, de po is de frus tra das to das as ten ta ti vas da con quis ta
des ses ele men tos ao seio da co mu ni da de” (Reis, 1976: 27).

No ca tá lo go de 1983, fe i to para co me mo rar os 50 anos do Mu seu, o tex to
é pra ti ca men te o mes mo, mas no fi nal o en ca de a men to da ar gu men ta ção muda
de fi gu ra: “Por con si de rar-se na épo ca esse po de ro so nú cleo fora da lei, foi ata ca -
do e di zi ma do, em 1936, pe las for ças po li ci a is do Esta do, de po is de frus tra das as
ten ta ti vas de con quis ta de seus in te gran tes para o seio da co mu ni da de le gal”
(Bar ro so, 1983: 24).

O re cur so da có pia é evi den te, mas não é me nos evi den te que há uma
trans mu ta ção de sen ti do. No pri me i ro caso, o ver bo é cons ti tu ir: Cal de i rão foi
des tru í do por que cons ti tu ía “uma de gra dan te colmeia de ho mens fora da lei”.
Sete anos de po is, o tex to ame ni za o tom de tra tor e usa o ver bo con si de rar. Aí a
des tru i ção ocor reu “por con si de rar-se na épo ca” que o Cal de i rão era um “po de -
ro so nú cleo fora da lei”. Fica, por tan to, um sen ti do su pos ta men te ne u tro, mas
que ad mi te que a co mu ni da de não era em si mes ma algo “fora da lei”. 

No ca tá lo go de 1987, que é uma ver são am pli a da dos an te ri o res, abran -
da-se, mais uma vez, a vi são ne ga ti va. Argu men tou-se que o nú cleo fora di zi ma -
do “por ser, afi nal, con si de ra do pe los go ver nan tes e po lí ti cos mais ra di ca is, uma
pe ri go sa col me ia de ‘ho mens fora da lei’” (Oli ve i ra, 1987: 37). Enten deu-se, en -
tão, que não eram to dos os “go ver nan tes e po lí ti cos” e sim os “mais ra di ca is”. E
não se fa lou mais que a in va são só te ria acon te ci do “de po is de frus tra das as ten ta -
ti vas de con quis ta de seus in te gran tes para o seio da co mu ni da de le gal”. 

Se não há, na ma te ri a li da de das co i sas, um de pó si to de sen ti dos dis po ní -
ve is con for me a oca sião e o in te res se dos su je i tos, é cor re to in fe rir que o que se es -
cre ve so bre um ar te fa to tor na-se, tam bém, uma ma ne i ra de lhe dar exis tên cia e
uso, uma ma ne i ra de ofe re cer-lhe nome e vi si bi li da de. Além de car re gar pis tas so -
bre os prin cí pi os que fun da men tam a ide ia de mu seu e sua re la ção com as ma ne i -
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ras de es cre ver a his tó ria, os ca tá lo gos fa zem par te de pro je tos edu ca ti vos, tra zen -
do, por tan to, in dí ci os so bre os in tu i tos das ex po si ções, ou me lhor, ves tí gi os das po -
lí ti cas da me mó ria que im ple men tam, di an te do acer vo, jun ções e se pa ra ções.

A bi o gra fia dos ob je tos nes ses três ca tá lo gos (1976, 1983 e 1987) so fre um 
des lo ca men to de sen ti do, em pro por ções mo des tas, mas não des pre zí ve is, pois
mes mo con ti nu an do na mes ma sala, os ob je tos re ce be ram ou tras qua li da des,
cer ta men te mo ti va das pe las dis cus sões so bre a re no va ção do en si no de his tó ria e
pela cir cuns tân cia de mo bi li za ções so ci a is a fa vor da anis tia, jun ta men te com o
cres cen te nú me ro de de nún ci as en vol ven do a tor tu ra pra ti ca da pelo re gi me de
1964. 

Nes se sen ti do, não se deve tra tar o mu seu como uma ins ti tu i ção iso la da
e sim como par te in te gran te das for ças so ci a is que, a par tir de cer tos ân gu los, re i -
vin di cam de ter mi na dos usos do pas sa do. E a esse res pe i to não se pode des pre zar
a mu dan ça que ocor re no de cor rer da dé ca da de 1980. Jun ta men te com a ava li a -
ção so bre o au to ri ta ris mo do pas sa do re cen te, sur gi ram re le i tu ras so bre os “si -
lên ci os da his tó ria”, como é o caso do Cal de i rão, que pas sou a ser tema de de nún -
cia em va ri a das lin gua gens: em 1982, Cláu dio Agui ar pu bli cou o ro man ce Cal -
deirão; em 1985, Ro sem berg Ca riry lançou o fil me Cal de i rão da San ta Cruz do De -
ser to e, no ano se guin te, Oswald Bar ro so levou aos pal cos a peça A ir man da de da
San ta Cruz do Deser to. Tudo com base em de po i men tos dos so bre vi ven tes e tudo
com uma re per cus são po sitiva na im pren sa de For ta le za, evi den ci an do que a
apro pri a ção do pre té ri to vi via em ou tras ten sões. 

Edu ca ção, cul tu ra e tu ris mo

No iní cio da dé ca da de 1970, hou ve um sig ni fi ca ti vo cres ci men to no nú -
me ro de vi si tan tes, sa in do de 14.792 em 1971 para 22.986 em 1972, e isso não foi
obra do aca so. O pro fes sor de his tó ria Osmí rio Bar re to, re cém-em pos sa do no
cargo de di re tor, es ta va fa zen do uma in ten sa cam pa nha para au men tar a quan ti -
da de das “vi si tas es co la res”. Como mos tra o re la tó rio do Con se lho Esta du al de
Cul tu ra, seu em pe nho era mu i to bem vis to. Na ses são do dia 28 de agos to de
1971, ele re ce beu ca lo ro sos apla u sos dos con se lhe i ros ao de fen der que “o mu seu,
an tes de ser um re li cá rio, é uma es co la” (No bre, 1979: 40).

No de se jo de “dar au las de his tó ria”, Osmí rio Bar re to en ten dia a aula e a
his tó ria em sin to nia com o re gi me di ta to ri al de 1964, que, como qual quer re gi me 
au to ri tá rio do século XX, de fen dia uma re la ção de na ci o na lis mo com o pas sa do,
com a pro pos ta de uma his tó ria exem plar, pron ta para mo ti var nos pa tri o tas o
amor à pá tria, re ve ren ci an do he róis que mos tra ram exem plos do pas sa do para
ilu mi nar o pre sen te e o fu tu ro.
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Mes mo res tri to à cha ma da “His tó ria do Ce a rá”, mes mo de po is das no -
vas ar ru ma ções im ple men ta das por Osmí rio Bar re to nos anos 1970 (a par tir dos
pa râ me tros já es ta be le ci dos por Ra i mun do Gi rão nos anos 1950), não ha via re -
cor tes te má ti cos de fi ni dos e sim uma su ces são de vi tri nes e ex po si to res, com ob -
je tos do pas sa do, pro van do que o pas sa do re al men te exis tiu. A sala onde es ta vam
os ob je tos do Cal de i rão é um exem plo cla ro desse tipo de vi são en ci clo pé di ca
pre do mi nante, como fica evi den te na lis ta há pou co ci ta da. É cer to que ha via
uma in tu i ção de cri ar re cor tes te má ti cos, como é o caso da sala da abo li ção, a sala
das ar mas ou a sala do va que i ro, mas mes mo as sim pre do mi na va a re la ção frag -
men ta da com o pas sa do. 

Em 1985, Ciro Co la res pu bli ca em li vro uma crô ni ca so bre o mu seu, res -
sal tan do a di ver si da de do acer vo e dan do no vos sen ti dos a cer tos ob je tos: “O be a -
to Lou ren ço não fi cou es que ci do no mas sa cre do Cal de i rão, seus per ten ces di -
zem a gran de za de sua de vo ção” (Co la res, 1985: 24). Aqui, os ob je tos são os mes -
mos, mas pas sam a ter ou tros atri bu tos. Con ti nu am ex pos tos, mas es tão dis tan -
tes dos ca tá lo gos acu sa tó ri os. Além dis so, o cro nis ta avi sa que hou ve mas sa cre.
Como já foi dito no tó pi co an te ri or, esta va em cur so o mo vi men to de re e la bo ra -
ção de me mó ri as so bre a co mu ni da de. O rumo co me ça a ser a de nún cia e o tema
en tra nos com pên di os de His tó ria do Ce a rá, che gan do in clu si ve a ser ques tão em
ves ti bu la res. As con di ções de vi si bi li da de para os ob je tos pas sam a ser ou tras,
tor nan do-os di fe ren tes, como se fos sem ou tros ar te fa tos, ca pa zes de apre sen tar
no vas re la ções en tre pas sa do e pre sen te. 

Tam bém na mes ma épo ca, emer ge nas ma té ri as jor na lís ti cas uma pa la vra
que pas sa a ser uti li za da cada vez mais com ma i or fre quên cia. Re fi ro-me ao tu ris -
mo. Emble má ti co nes se sen ti do é um fol der de 1997, in ti tu la do “Tú nel do Tem po”. 
O tex to traz, como uma das ilus tra ções, a “ca de i ra do be a to José Lou ren ço”:

O Mu seu do Ce a rá ofe re ce uma opor tu ni da de úni ca de
se co nhe cer o Ce a rá da na tu re za e a na tu re za do ce a ren se. Atra vés das pe -
ças de sua ex po si ção per manente, você vai mer gu lhar nas lu tas, cren ças e 
cul tu ra de um povo que sou be pro var, ao lon go da sua His tó ria, que a
von ta de de ven cer nas ce den tro da alma e que, ape sar dos pesares, im -
por tan te é man ter o humor (Mu seu do Ce a rá 75 anos, 2007: 281).

Des se modo, o tex to fun ci o na va como uma in tro du ção ge ral para a nova
“ex po si ção per ma nen te”, aber ta em 1997. E fi cou, nes sa ex po si ção, um sen ti do
de mos trar o Ce a rá para os tu ris tas. O Cal de i rão se ria tra ta do como uma ca rac te -
rís ti ca da “re li gi o si da de lo cal”, re pri mi da pela “vi o lên cia” de ou trora e de po is
lem bra da como for ma de “fa zer jus ti ça” e “res ga tar o pas sa do da ce a ren si da de”. 
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Con si de ra ções fi na is

A cul tu ra ma te ri al, ad ver te Jean-Ma rie Pe rez (1998: 180), re fe re-se à
“re la ção en tre o ho mem e os ob je tos (...), pois o ho mem não pode es tar au sen te
quan do se tra ta de cul tu ra”. Se as sim se con si de ra, não é di fí cil in fe rir que es sas
ma te ri a li da des pos su em di men sões que se fa zem no de cor rer do tem po. Como
res sal ta Ulpi a no Be zer ra de Me ne ses, os ar te fa tos pos su em tra je tó ri as es pe cí fi -
cas: “para tra çar e ex pli car as bi o gra fi as dos ob je tos é ne ces sá rio exa mi ná-los ‘em
si tu a ção’, nas di ver sas mo da li da des e efe i tos das apro pri a ções de que fo ram par -
te” (Me ne ses, 1998: 92).

Le van do em con si de ra ção esse de sa fio in ter pre ta ti vo para tra tar os ob je -
tos, a abor da gem aqui de sen vol vi da ins pi rou-se na qui lo que Igor Kopy toff cha -
mou de “bi o gra fia cul tu ral das co i sas”. Além de in ter ro gar so bre a fa bri ca ção e o
fa bri can te das co i sas, tal en fo que pre o cu pa-se com a tra je tó ria des sas co i sas: em
que me di da fo ram va lo ri za das ou des pre za das, como fo ram re co nhe ci das ou ig -
no ra das, ou ain da como fo ram in se ri das em clas si fi ca ções, usos e cos tu mes. Des -
se modo, pas sa a ser le va da em con si de ra ção a his to ri ci da de de cer tos li mi tes
(como ve lho e novo ou útil e inú til). Por ou tro lado, há ob je tos que exi gem in da -
ga ções com ple men ta res:

O que di zer de um Re no ir que aca be numa co le ção par -
ti cu lar e ina ces sí vel? Ou de um ou tro Re no ir es que ci do no po rão de um
mu seu? Como de ve ría mos nos sen tir so bre um ter ce i ro Re no ir que saia
da Fran ça para os Esta dos Uni dos? Ou para a Ni gé ria? As re a ções cul tu -
ra is a tais de ta lhes bi o grá fi cos re ve lam um ema ra nha do de jul ga men tos
es té ti cos, his tó ri cos e mes mo po lí ti cos, e de con vic ções e va lo res que
mol dam as nos sas ati tu des quan to a ob je tos de sig na dos de “arte” (Kopy -
toff, 2008: 92).

A pro pos ta de uma “bi o gra fia cul tu ral das co i sas” está, por tan to, em sin -
to nia com pro ce di men tos mais ge ra is, apon ta dos pelo de ba te con tem po râ neo no
sen ti do de com por en ca mi nha men tos in ter pre ta ti vos para o tra ba lho do his to ri -
a dor di an te das fon tes de pes qui sa. Re fi ro-me, por exem plo, ao vín cu lo que Le
Goff es ta be le ce en tre do cu men to e mo nu men to (1992: 535).

Nessa pers pec ti va, não é mais o ob je to em si que in te res sa e sim o ob je to
em si tu a ção, ga nhando for ma e den si da de na me di da em que é so ci al men te uti li -
za do. Uma co i sa é uma cruz, ou tra co i sa é a cruz do Cal de i rão, que já é di fe ren te
da cruz do Cal de i rão que foi pa rar na de le ga cia. Tam bém di fe ren te é a cruz do
Cal de i rão que foi pa rar na de le ga cia e de po is foi ex pos ta no mu seu. No mu seu, as
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trans mu ta ções não ces sa ram e essa mes ma cruz as su miu vá ri os con tor nos, como
foi pos sí vel per ce ber na “bi o gra fia” aqui tra ça da, que co bre um pe río do es co lhi -
do a par tir de pro ble ma ti za ções em tor no das fon tes dis po ní ve is: 1936, quan do o
Cal de i rão foi des tru í do, até 1997, quan do foi mon ta da mais uma “ex po si ção per -
ma nen te” do Mu seu do Ce a rá. Em 2006, sur giu ou tro pro je to ex po si ti vo e as pe -
ças pas sa ram ter a in cor po ra ção de no vos sen ti dos. Mas, essa, é cla ro, já é uma ou -
tra his tó ria. 
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Re su mo
Tra ta-se de uma abor da gem a res pe i to de uma co le ção dos ob je tos da
co mu ni da de do Cal de i rão (1926-1936), que atu al men te se en con tra ca ta lo ga da
no acer vo do Mu seu do Ce a rá. Estu da a cul tu ra ma te ri al a par tir da tra je tó ria
de ar te fa tos que fo ram uti li za dos como dis po si ti vos de me mó ria, em si tu a ções
his to ri ca men te si tu a das. Sen do as sim, en ten de-se que é ne ces sá rio
com pre en der a his to ri ci da de dos ob je tos, si tu an do-os em cam pos de acor dos e 
dis pu tas que se le ci o nam e de fen dem de ter mi na dos usos do pas sa do.
Per ce be-se, nes sa pers pec ti va, que a co le ção foi uti li za da em con for mi da de
com cer tas de man das que po dem ser lo ca li za das no de cor rer do tempo.
Pa la vras-cha ve: me mó ria; mu seus; cul tu ra ma te ri al; Cal de i rão.

      Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 24, nº 48, p. 366-384, julho-dezembro de 2011.                               383

Objetos do Caldeirão



Abstract
This ar ti cle fo cu ses on a col lec ti on of ob jects from a com mu nity known as
Cal de i rão (1926-1936), which no wa days is ca ta lo ged by the Mu se um of Ce a ra.
Through the his tory of ar ti facts ap pro pri a ted as me mory de vi ces, it stu di es
the ma te ri al cul tu re his to ri cally si tu a ted. The re fo re, it ar gues that is ne ces sary 
to re cog ni ze the his to ri city of the ob jects wit hin fi elds of agre e ments and
dis pu tes that se lect and de fend cer ta in uses of the past. The col lec ti on is thus
un ders to od as part of cer ta in de mands that can be tra ced over time.
Key words: me mory; mu se ums; ma te ri al cul tu re; Cal de i rão.

Ré su mé
L’ar ti cle a pour but l’é tu de d’une col lec ti on d’ob jets de la com mu na u té
du Cal de i rão (1926-1936), qui est ac tu el le ment ca ta lo guée dans le
Mu sée du Ce a rá. Il étu die la cul tu re ma té ri el le de l’his to i re des ar te facts qui
ont été uti li sés com me dis po si tifs de mé mo i re dans des si tu a ti ons
his to ri que ment si tu ées. Par con sé quent, c’est en ten du qu ’il est né ces sa i re
de com pren dre l’his to ri ci té des ob jets en les si tu ant dans les champs des
ac cords et des dis pu tes qui sé lec ti on nent et dé fen dent cer ta i nes uti li sa ti ons
du pas sé. On per ço it, sous cet an gle, que la col lec ti on a été uti li sée
con for mé ment aux exi gen ces de cer ta i nes de man des qui pe u vent être
re tra cées au fil du temps.
Mots-clés: mé mo i re; mu sées; cul tu re ma té ri el le; Cal de i rão.

384                              Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 24, nº 48, p. 366-384, julho-dezembro de 2011.

Fran cisco Régis Lopes Ramos


