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Resumo  

O presente trabalho originou-se da indagação de parte da população de Miracema a 

respeito da inserção do negro em sua história, nota-se que a cidade em questão vem 

tecendo uma história unilateral em todo esse tempo. Miracema ergue sua história 

começando de um povoado, e depois de configurações culturais e de tradição passou-se 

a ser distrito, e depois que ganha foros de independência e de cultura jurídica, 

econômica e educacional passa a ser uma cidade. Miracema percorreu todas essas 

etapas e só deixou para a contemporaneidade uma história não menos importantes, mas 

direcionadas as elites, história que chamaremos de oficial. No entanto, a história oral 

pode ajudar na compreensão da sua origem. Com isso buscou-se fazer uma análise sobre 

quais fatores nos levariam a entender o porquê dessa invisibilidade. Perpassamos toda a 

época educacional de Getúlio Vargas, época essa que se configura com o ano desse 

trabalho, e foi detectado que não houve incentivo à história do homem enquanto objeto 

de estudo, apenas investimentos nos ideais da burguesia industrial. Foram feitas três 

entrevistas para consolidar o que foi se pensado que o negro está invisível a história 

gerando um imenso transtorno por conta da falta de representatividade, ou seja, o aluno 

ou o cidadão negro não se vê na história e isso acaba num imenso desinteresse pela 

história local. Para não perpetuarmos com esse problema é necessário que seja feito um 

material para servir de a equipe pedagógica e aos professores e a inserção desse trabalho 

feito no projeto político pedagógico. A ideia também é trabalhar a produção de sentidos 

para que ao invés do aluno se deslocar para outras cidades, sem dizer que isso não seja 

importante, ele possa pesquisar em sua própria história. 

Palavras chave: Negro, Miracema; História; Negro; Memória.  
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ABSTRACT 

 

The present work originated in the investigation of part of the population of Miracema 

regarding the insertion of the black in its history, it is noticed that the city in question 

has been weaving a unilateral history in all that time. Miracema builds its history 

starting from a village, and after cultural settings and tradition became district, and after 

gaining forums of independence and legal, economic and educational culture becomes a 

city. Miracema went through all these steps and only left to contemporaneity a story no 

less important, but directed at the elites, history that we will call official. However, oral 

history can help in understanding its origin. With that we tried to make an analysis 

about which factors would lead us to understand the reason for this invisibility. We 

went through the entire educational period of Getúlio Vargas, a time that is set with the 

year of this work, and it was detected that there was no incentive to human history, only 

investments in the ideals of the industrial bourgeoisie. Three interviews were carried out 

to consolidate what it was thought to be invisible to history, creating an immense 

disorder due to the lack of representativeness, that is, the student or the black citizen is 

not seen in history and this ends up in an immense disinterest for the local history. In 

order not to perpetuate this problem, it is necessary to make a material to serve the 

pedagogical team and the teachers and the insertion of this work done in the 

pedagogical political project. The idea is also to work the production of meanings so 

that instead of the student moving to other cities, without saying that this is not 

important, he can research in his own history. 

Keywords: Black; Miracema; History; Memory. 
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Introdução  

 

O título desta monografia constitui uma problemática que indaga parte dos 

munícipes de Miracema a respeito dos negros no passado desta cidade. O que me levou 

a escrever este trabalho é o fato de eu ter percebido a ausência do negro na história 

oficial contada nos poucos livros, obras, panfletos opúsculo, discursos políticos, 

conferencias, projetos, palestras e exposições sobre a temática montadas anualmente no 

aniversário da cidade e no decorrer do ano, em que a ausência da figura do negro é 

notória, pois não há, no discurso público, a preocupação com a situação social em que 

ficou o negro no período da pós abolição e início da consolidação da cidade. 

Levantei as questões educacionais da época em que Miracema passava por esse 

momento histórico. Isto é fundamental tendo em vista que a data proposta sobre o tema 

é marcada também pelo início dos cursos normais, e muito de nossos alunos na 

atualidade estão tendo aula com esses professores que acabam por reproduzir esta 

ausência. Contudo, não é uma questão de culpar esse profissional que está à frente, este 

trabalho propõe que a educação da época não estava voltada para esse determinado 

conhecimento, estava apenas contraindo o presente e estendendo o futuro (Santos, 

2002).  

A problemática do esquecimento foi estudada através de vários autores, como 

poderá ser visto no decorrer do trabalho, porém todos se articulam quando tecem sobre 

as culturas inferiorizadas ou arrogantemente esquecidas, essa manutenção de 

informações se dá por conta do controle social do que se transmitir no futuro, o medo da 

classe dominante é assumir que o negro foi um dos, ou o maior, colaborador para a 

estruturação da cidade.  

Buscou-se fazer com que o leitor se indague o porquê nunca terem refletido 

sobre o passado da cidade, sabe-se de forma parcial que os negros estiveram nessa 

região, esse pensamento não é feito pelos mais leigos sobre o assunto. Miracema 

clamava por liberdade, essa liberdade baseava-se nos esforços dos negros que, por sua 

vez, trabalhava de forma incansável para o seu senhor, muitas especulações são 

levantadas, mas não catalogadas, dessa forma, esse trabalho tende a estender a estudos 

sobre a memória singular e transformá-la em coletiva partindo da história oral.  

É importante enfatizar que esse trabalho será concretizado ao longo de anos, não se 

limitando ao trabalho de conclusão de curso, pois se demanda tempo para poder 

descobrir tantas histórias e cataloga-las já que todas foram marginalizadas, a cultura 
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elitista vai submeter Miracema ao processo de aculturação (Laraia 1986 p.96) fazendo 

com que a o a cidade passe a ter ciência apenas de cultura elitista excluindo as outras.  

Este trabalho de conclusão de curso pretende oportunizar, através do processo de 

ensino aprendizagem e fazer com que o alunado de Miracema tenha pensamento crítico, 

ou seja, identificar a realidade da história de sua cidade local, para que o mesmo não 

precise, somente, de ir em outras terras para saber de uma realidade que está intrínseca a 

sua história local, fazendo com que tenha representatividade, aprendizagem 

significativa, conscientizada e reflexiva que compreenda a lei 10 639. Busca se então 

nesse projeto disponibilizar a sociedade uma nova forma de reflexão para sua história 

oficial e considerarmos o fato de que o negro ficou invisível a história durante todo esse 

tempo. Contudo uma nova forma de se pensar se ergue nesse momento, e não deixando, 

parafraseando Cazuza que o futuro repita o passado.   
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Capítulo 1. Principais tópicos relatados pela história oficial 

O surgimento do Povoado  

A cidade de Miracema começa sua história na metade do século XIX, através de 

Dona Emerlinda Rodrigues Pereira, que chegando à região percebeu terras férteis e 

devolutas, conhecida por tribos indígenas sobretudo os Puris, que habitaram a região. 

Ela veio de Minas Gerais, acompanhada de seus filhos e escravos, instaurou-se numa 

fazenda onde construiu uma capela dedicada ao culto a Santo Antônio. (Departamento 

de Estatística e Publicidade 1936) 

Emerlinda era mãe de 4 filhos: Luiza, Luciana, Antônio e Manoel. Segundo 

Carvalho no opúsculo organizado pelo Departamento de estatística e publicidade Luiza 

casou-se com Antônio Luiz, pai de Firmo Araújo conhecido amplamente pela imprensa 

da época por seus feitos no Norte Fluminense. Luciana casou-se com o capitão 

Marcelino Tostes, “progenitores” da família Tostes. 

Uma das realizações de Emerlinda era ver seu filho tornar-se padre, de acordo 

com a história esse feito foi uma das decepções da mesma (Departamento de Estatística 

e Publicidade 1936). Manoel recebeu grande instrução religiosa, passou pelo famoso 

Seminário de Mariana, que é uma das mais antigas instituições de Minas Gerais, este 

formou um clero adequado ao saber e detentor de um patrimônio cultural singular, 

oferecendo conhecimento e formando indivíduos para a igreja católica. Foi inaugurado 

aos 20 de dezembro de 1750 pelo primeiro Bispo Dom frei Manoel da Cruz, ainda 

assim, não seguiu a carreira eclesiástica. Ele percebeu que não era isso que o cativava e 

optou em seguir com uma paixão de infância, o nome dela não é mostrado na história, 

Ermelinda opunha-se a essa união, resultando no abandono de seu lar para seguir com 

sua amada (Departamento de Estatística e Publicidade 1936)   

Nesse momento, após o início da história de Miracema segundo o departamento 

de estudos e estatística 1936, relata que Dona Emerlinda veio acompanhada de seus 

escravos e ao notar que seu filho havia sumido, ordenou que um escravo o procurasse. 

Emerlinda pede que um escravo de sua confiança descubra o paradeiro de seu filho e 

que o trouxesse de qualquer maneira: Cornelio, o negro tido como assassino, o cerbéro que 

todos temiam, quer como feiticeiro, lá se fora em busca da ovelha transviada (Departamento de 

estatística e publicidade) 
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Essa frase sugere que de que quando não chamavam aquele escravo pelo seu nome o 

articulavam com coisas ruins, como parte da população faz nos dias de hoje, referiam-se ao 

escravo como “o negro tido como assassino”, sem falar sobre sua família ou se era um assassino 

em potencial por conta de sua dona.  

Miracema foi uma exponencial exportadora de café da região, seus agentes operacionais 

estão ocultos na história, quando citados são ligados às noções de violência. Era princesinha por 

ser a maior exportadora da região, nesse período ainda ligada a Santo Antônio de Pádua. Tem 

seu valor econômico e seus impactos sobre a região, menos os que os operavam, mais uma vez a 

história oficial omitindo o que de fato aconteceu e sobre quem passou pelas terras devolutas.  

Os fragmentos do opúsculo que ligam a história de Miracema com a escravidão, como 

já mencionado acima no caso de Cornélio,  os relatam de forma inferior ou sem mencionar o 

nome dos escravos, apenas se referindo como o negro, partindo do pressuposto de quando o 

mesmo foi escrito, numa época em que o povo miracemense conseguira sua libertação, deveria 

ser importante que os nomes dessas pessoas fossem postos para que outras pessoas 

pesquisassem no futuro, isso demonstra o elitismo perpassando a cultura da época para apenas 

destacar o que pra eles era importante.  

Ao encontrar Manoel, o escravo decide ficar na companhia deste, direcionando à 

hipótese de que os cuidados de sua senhora à época, não eram bons ou satisfatórios. 

Essa passagem está posta na história como um descumprimento de ordem, o que traz o 

questionamento do porquê de não ter na história as causas que levassem o escravo a 

ficar na companhia de Manoel, levando em conta até mesmo ao questionamento de que 

se ele era assassino, por que ficaria na companhia do filho de Emerlinda sem o trazer a 

qualquer custo?  

Dona Emerlinda tinha intenção de povoar as terras recém-descobertas, logo, 

começou a criar fazendas e em seguida chamou seus familiares e amigos para produção 

de café, com o êxito produtivo dessas terras, novas fazendas foram construídas pelos 

“Bandeirantes Mineiros”
1
. Com a boa produção, a princesinha do Norte, ou seja, a 

cidade de Miracema, começa a ser notada por italianos, sírio-libaneses e espanhóis, que 

chegaram em busca de trabalho e melhores condições de vida.  

Até instituir-se o nome Miracema, a mesma teve seu nome trocado diversas 

vezes. Ela se chamou Santo Antônio, em homenagem a capela de D. Emerlinda, neste 

                                                           
1
  Sertanistas do período colonial que buscam riquezas minerais, sobretudo ouro e prata. 

Foram os descobridores do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.  
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momento, a capela tem sua história ligada a um marco histórico, chamado por alguns 

até de “milagre”, pois conta-se que um esteio fincado no solo deu brotos, os moradores 

então acreditavam ser um sinal de Santo Antônio, e logo acrescentaram “dos brotos” ao 

nome da localidade, passando a chamar-se Santo Antônio dos Brotos.  

Pode-se dizer que Miracema era o 2º distrito de Santo Antônio de Pádua e que 

lutou por sua emancipação. Muitos miracemenses lutaram para que a mesma fosse 

elevada à cidade ao lado de Santo Antônio de Pádua. Acreditava-se que precisava se de 

um novo nome uma vez que o nome antigo despertava risos em quem ouvia a história 

de seu batismo, no dia 13 de abril de 1883 através de uma deliberação, o nome foi 

substituído por Miracema, que que significa “dos brotos”, na linguagem Tupi (Menezes 

2009).  

1.1.De Povoado a Distrito   

A cidade foi desenvolvendo-se e acentua-se com o progresso a chegada de 

algumas forças econômicas como a Fábrica de tecelagem São-Martino, que foi fundada 

em 1906 pelo senhor Francisco Bruno de Martino, realizando seu grande sonho operada 

agora com todo vapor com o auxílio dos italianos (Meneses 2009).  

Alavancada pelo desenvolvimento, em 1915, Salvador Ciufo constrói na Rua 

Direita um grande Hotel, tendo como primeiro inquilino Arthur Braga que o nomeou 

como Hotel Braga, sendo tido por alguns da época como uns dos melhores da região 

(Menezes 2009). 

Segundo Linhares 1986, em seu livro de memórias, em 1917 Miracema cresceu 

graças aos produtos de exportação, milho, feijão, aves e ovos. Nesse momento surgia a 

“era cafeeira”, que era alavancada, a partir de 1922, pelo aumento do preço. Os 

Fazendeiros que apostaram nesse empreendimento mais tarde conseguiram 

independência Financeira.  

Em 1920 engajados por tornar Miracema uma cidade, o movimento separatista 

composto por José Carlos Moreira, José Gilgice e Barroso de Carvalho redigiu para o 

presidente do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Raul Moraes da Veiga, o pedido de 

emancipação político-administrativa, mas não obtiveram êxito, como se pode ver abaixo 

em  

“A administração Municipal situava-se, então em Santo Antônio de 

Pádua e arrecadava de Miracema somas consideráveis sob a forma 
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de impostos. Porem apenas uma parte mínima desses recursos 

arrecadados eram convertidos em benefícios para nossa população, 

ficando o vilarejo, desta forma carentes de vias de comunicação, de 

saneamento e urbanização” (Centro cultural Melchíades Cardoso 

S/N, S/P)  

Em 1921, vale ressaltar o surgimento do distrito de Paraíso do Tobias, bem 

como o povoado de Areias, que ainda existem com número considerável de habitantes:  

 

“Em 1921, foi criado o distrito de Paraíso de Tobias, de áreas 

desmembradas dos distritos de Santo Antônio de Pádua e Miracema, 

e anexado ao município de Pádua. O nome do distrito originou-se da 

junção dos nomes da fazenda Paraíso com o nome do imigrante 

português Tobias Joaquim Rodrigues, que se casou com uma das 

filhas de Plácido Domingos de Barros e muito fez pelo progresso do 

lugar” (MENEZES 2009, S/P) 

 

Em 1922 foi lido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), pelo 

Deputado Raul do Nascimento, o pedido de emancipação político-administrativa de 

Miracema, o qual continha consigo o sonho dos cidadãos dessa cidade, e mais uma vez 

o pedido foi negado. Em meio a notícias negativas, neste mesmo ano, foi inaugurado 

pelo professor José Paulino Alves Junior, em parceria com o Instituto Afrânio Peixoto, 

o Ginásio de Miracema, conhecido popularmente como Colégio Miracemense, 

atualmente denominado Instituto de Educação de Miracema (IEM). 

Em 1926, o grupo político do então distrito não parou de lutar por sua 

independência, surge então o partido separatista:   

 

 

“Dr. Américo Homem, Cel. José Carlos Moreira e Dr. Teófilo 

Junqueira (Banco Ribeiro Junqueira) reuniram-se e resolveram criar 

o Partido Separatista. Em 10 de janeiro de 1926 foi feita a primeira 

reunião para a fundação do Partido, com a participação de 159 

miracemenses, que elegeram por aclamação a primeira Comissão 

Executiva da Campanha, composta por 30 membros. A presidência da 

reunião coube ao Dr. Teófilo e como secretário atuou o jornalista e 

poeta Barroso de Carvalho.” (MENEZES 2009, S/P) 

Nas eleições de 1929 o candidato a prefeito apoiado pelo Partido Separatistas 

perde as eleições para outro candidato contrário à independência da cidade, o qual dizia 

preferir ver a mesma comandada por Santo Antônio de Pádua. Isto simbolizava 
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retrocesso para alguns, haja visto que Miracema era principal exportadora de café no 

Norte Fluminense podendo libertar-se de Santo Antônio de Pádua. 

“Padilhista”, partidários da família Padilha e” Themitoclistas” partidários da 

família Temístocles2 surgem na história como ferrenhos opositores da emancipação 

político-administrativa Os Padilhistas eram comandados por Custódio de Araújo Filho 

ao lado de Josino Antunes de Barros, Francisco Dias Tostes, José Alvim Tostes, 

Joaquim Bernardino entre outros. Os Themitoclistas eram comandados por 

Themístocles de Almeida e recebiam apoio em Miracema de José da Silva Bastos. 

Menezes afirma em seu blog que os mesmos temiam a separação de Miracema por 

conta dos impostos sobre as lavouras que outrora aumentariam para sustentar a Cidade.3 

Em 1926 reacende na história o nome de Miguel Bruno de Martino que liderava 

a luta pela construção da Sociedade Operária, acompanhado por Ricardo do Vale – 

imigrante português, empresário no ramo da olaria ligado às linhas socialistas. Ainda 

nesse ano foi construída a sede do Miracema Clube com recursos dos mais abastados 

(Menezes 2009). Situada próxima à principal rua da cidade, tinha-se o plano de se 

construir a prefeitura, mas o prédio escolhido foi o antigo grupo escolar Dr. Ferreira da 

Luz, que segundo Lima 1946, fora criado em 15 de abril de 1917 por conta do 

crescimento da população e do distrito que mais tarde passou a ser o Aeroclube, onde 

hoje está situada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).  

Em 1929 destaca-se o início das obras para a construção da Sede da Sociedade 

Musical VII de setembro, situada à rua Francisco Procópio, na gestão de Cristiano 

Alves, projetada pelo construtor português José Antônio de Almeida, na parte de cima 

funcionava o salão social, palco de grandes eventos carnavalescos que agitavam a 

cidade.  

A década de 30 foi perpassada pela Revolução de 30, comandada por Getúlio 

Vargas, o que afetou diretamente Miracema. Dr. Manoel de Matos Duarte foi deposto 

em razão da Revolução e o fim da República Velha; o interventor Federal Demócrito 

Barbosa assumiu de forma interina por cinco dias, e em 29 de outubro, Plínio de Castro 

Casado foi nomeado para o governo do Estado (Menezes, 2009). Neste momento, as 

lideranças dos Separatistas de Miracema levam os seus anseios ao palácio do Ingá para 

                                                           
2
 Famílias de Santo Antônio de Pádua com ideais políticos 

3
 http://miracemaestadodorj.blogspot.com/2009/03/cema-de-mira-pesquisa-seguir-baseia-se.html 
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tratarem deste assunto com o novo presidente, mas são mal recebidos por suas ideias de 

emancipação. 

Os separatistas recebem a ameaça de prisão, por conta do fato de que o capitão 

Altivo Linhares, nomeado interventor de Santo Antônio de Pádua, ser contrário à 

emancipação de Miracema (Monteiro, 1986). Altino Linhares alegava, segundo 

Menezes, que as frentes políticas não estavam prontas para o município. Apesar de 

concordar com os movimentos de oposição sobre o fato de que os impostos cresceriam 

sobre as lavouras para atender as demandas necessárias para um município, dizia ainda 

que a ação separatista não teria efeito sobre as zonas rurais, que era forte apenas no 

centro do distrito.  

Altivo Linhares é descrito como um grande nome das História oficial de 

Miracema e Santo Antônio de Pádua. Ele nasceu em 1896, pouco após o fim da 

escravatura, e teve uma infância que o mesmo lembra com tristeza em seu livro de 

memórias 4. Filho de Deodato Linhares, irmão de Olava, Homero e Antônio. Altivo não 

teve boa convivência com o padrasto Bruno de Martino, não tinha ancestrais político e 

segundo Monteiro sua participação política começou nos anos 30, quando se tornou 

interventor de Pádua. Foi influenciador direto na Revolução de 30, doando 10 contos de 

Réis. Tornou-se Prefeito de Miracema e na cidade, ainda hoje, seus feitos são 

lembrados. 

Em 1930, Miracema tornava-se o maior distrito de Santo Antônio de Pádua, com 

30 mil habitantes, 1300 imóveis, 52 ruas, renda de 120 contos de reis e 800 alunos 

matriculados no grupo escolar Ferreira da Luz mais os alunos matriculados no ginásio 

de Miracema (Instituto de Educação de Miracema), já despontando com grande 

potencial para a emancipação.  

Segundo Menezes, mesmo contrariando Altivo Linhares, o antigo Partido 

Separatista não parou com sua luta pela emancipação, reuniu Antônio Ventura Lopes, 

Arthur Monteiro Ribeiro da Silva, Oscar Barro Soares, Edgar Moreira, Armando 

Monteiro Ribeiro da Silva, Flávio Conde e Antônio Carlos Moreira e formando uma 

nova comissão, que encarregou-se pela distribuição de panfletos pela cidade com os 

novos planos de ação para reaquecer a causa separatista.  

                                                           
4
 Seu livro de memórias chamava-se: ALTIVO LINHARES, memórias de um líder da velha província. Altivo 

perto de sua morte conta seus feitos sobre a população. 



 

18 
 

 

 

„‟Em 1934, foi aprovada a nova Constituição Federal e se extinguiu o 

regime de exceção instalado em 1930. Daí em diante vários comícios 

foram realizados em Miracema. A banda de música 15 de Novembro, 

regida pelo maestro Políbio Gonçalves, marcou presença nos 

comícios, tocando o hino “Miracema Cidade” (ou “Libertas” - letra 

de Clenório Bastos e música do maestro Alberto Gomes Peçanha). 

Muitos dos comícios naquela época eram realizados das sacadas dos 

sobrados da Rua Direita, com destaque para o sobrado do Chicrala 

Salim. Os oradores de mais destaque foram: Cônego José Tomaz de 

Aquino, Dirceu Cardoso, José Negle, Bruno de Martino, Amadeu José 

Rodriguez e as professoras Carmem Lemos e Julieta Damasceno.‟‟ 

(MENEZES 2009) 

 

O período de 1930 a 1934 foi de grande euforia para concretização do projeto 

em transformar o distrito em Cidade. Certos de sua independência financeiras parte dos 

paduanos e também donos de grandes fazendas localizadas no distrito inviabilizavam a 

emancipação político-administrativas por conta de seus retornos lucrativos e por conta 

dos impostos para manter uma cidade. A década de 30 foi de esperança para os 

moradores do distrito como mostra a citação a seguir: 

Com a convocação da constituinte, que veio a dar à então 

república dos Estados Unidos do Brasil a nova constituição 

federal de 16/07/34, o regime de exceção instalado no País no 

de 1930 se abrandou e o povo brasileiro em geral, e os 

emancipacionistas de Miracema em especial, puderam 

novamente viver em clima de liberdade e voltar a externar o seu 

próprio pensamento e também voltar a colocar, novamente, 

suas antigas reivindicações (Miracema e Liberdade: os 

caminhos da emancipação S/N, S/P ) 

O movimento separatista volta a se reunir no ano de 1933, engajados pela 

liberdade partindo do pressuposto de que o Brasil seguia nova administração política, 

sua comitiva executiva era composta por Antônio Ventura Coimbra Lopes, Artur 

Monteiro Ribeiro da Silva, Oscar Barrosos Soares, Edgar Moreira, Armando Monteiro 

Ribeiro da Silva, Flávio Condé e Antonio Carlos Moreira, que logo lançaram um 

boletim chamado “Aos amigos de Miracema” reestruturando a campanha com novas 

estratégias (Miracema e Liberdade: Os caminhos da emancipação) 

Em 1934, numa das reuniões separatista, para expor novas ideias entre os 

membros do partido, chega ao conhecimento das autoridades de Santo Antônio de 
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Pádua que a população Miracemense se encontrava em “pé de guerra” (De Martino 

2008). Na noite do 35º aniversário do distrito cabe enfatizar parte do discurso de José 

Naegele: 

“Com destino a Miracema veio uma força embalada com 

metralhadoras que desfilou pelas nossas ruas e foi para o quartel, 

localizado na praça da matriz. E nós vimos ali uma ameaça ao nosso 

brado de independência. Nesta noite, então, os grandes e 

extraordinários Bruno de Martino e Melchíades Cardoso, procurou-

me e disse-me: “Vamos fazer um boletim assumindo inteira 

responsabilidade de tudo o que houver, e assim fizemos lançando a 

rua esse boletim. Na manhã seguinte, que eu era sub-delegado de 

polícia de Miracema, fui chamado ao Hotel Braga pelo delegado 

Getúlio de Azeredo, para dar explicações de como um delegado de 

polícia permitia subversão de ordem. Eu tive a paciência de explicar 

ao Dr. Getúlio: Nós queremos é promoção, nós queremos é nos 

comunicar com o resto do Estado do Rio e o Brasil. O senhor vai 

comparecer a nossa reunião como nosso convidado e vai ver como 

pulsa a alma de um povo, como é exuberante o civismo dessa gente e 

como é impossível refrear o ímpeto avassalador dessa gente em busca 

de sua independência. (Departamento de Estatística e Publicidade 

1936) 

Segundo Martino, em seu livreto para exposição na casa da Cultura local, 

inspirada pelo título de um filme que estava em exibição no cinema XV de novembro, a 

população decide apelidá-los de “Os Quatros Diabos”
5
.  

Em 1935 com a realização de um plebiscito e a organização dos documentos 

vigentes exigidos, uma comissão composta por Ventura Lopes, Melchíades Cardoso, 

Dr. Octávio Tostes, Alberto Lontra, Waldemar Torres e José Neagele, foi encarregada 

de levar e fazer a entrega em Niterói saindo de Miracema no dia 19/03/1935 e 

retornaram no dia 23/06/1935, mas dessa vez com a reiterada promessa do senhor Ary 

Parreiras de decretar a emancipação político-administrativa da cidade (Martino 2008). 

Segundo Martino, Ventura Lopes, em agosto de 1935, envia um telegrama a Ary 

parreiras reafirmando os antigos pedidos dos separatistas para a emancipação de 

Miracema. Ary Parreira recebeu o telegrama e sem delongas, partindo dos desejos da 

população decretou a separação “Julgo desnecessário reafirmar o que já tenho mais de 

uma vez declarado sobre a matéria, isto é, que se a maioria população se manifestar 

pela separação estará decretada. Ary Parreiras” (MENEZES 2009) 

                                                           
5
 Filme baseado no livro de Fire Djaevle, obra escrita pelo dinamarquês Herman Bang. Nenhuma cópia 

do filme está disponível na atualidade.  
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Logo cumprindo com sua promessa aos munícipes de Miracema através do 

Decreto nº 3.401, de 7 de novembro de 1935, criou o município de Miracema, composto 

pelos distritos de Miracema e Paraíso do Tobias que eram 2º e 7º distrito de Santo 

Antônio de Pádua, a data de sua instalação foi estabelecida pelo Poder Judiciário 

respectivamente com a homologação do laudo que se referia o Artigo 4º, da Lei nº 2316, 

de 30/01/1929 – Lei de Organização Municipal (MARTINO 2008). 

Como podemos ver nesse tópico, a história de Miracema foi tecida por esforços 

de imigrantes e vontade de se ter liberdade político-econômica por aqueles que 

acreditavam no potencial do município, além da mobilização popular em diversos 

núcleos escolares, bem como reunião de grupos que outrora preocupava-se com a 

estrutura pedagógica da mesma, com menções a “grandes” nomes de sua história e está 

restrito à história oficial,  a posição social em que o negro era relegado a segundo plano, 

quase invisível na visão dos memorialistas da cidade. Assim, não há menção de um 

nome de um negro, nem citação sobre a importância do braço escravo nas lavouras pelo 

contrário, a única vez que se faz uma citação sobre o mesmo, refere-se a ele como 

“Aquele negro”, como vimos anteriormente.  Ainda a seguir veremos os principais 

tópicos ao longo de uma década após sua consolidação enquanto cidade, quando então o 

plano de educação será formado. Será que o negro aparecerá nesta parte da história? 

Será que o negro estava na sala de aula? Será que após a emancipação da cidade, o 

negro, este, passaria a uma posição social igual à condição daqueles que lutavam por 

uma Miracema Livre? É o que veremos no próximo tópico. 

 

 

 

 

1.2. Após a emancipação político-administrativa: “Miracema progride”!  

                          Principais tópicos relatados pela história oficial  

Perpassada pela Era Vargas, Miracema consolidava-se enquanto cidade. 

Partindo pelo princípio da legislação, estruturava-se os cargos legais da municipalidade. 

Nesse momento de estruturação, o Brasil vivia o período do Estado Novo onde o 

congresso foi dissolvido (Martino 2008). Segundo ele, se nos períodos anteriores o 

governo já era autoritário, antidemocrático, censurava as mídias contrárias e perseguia 
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seus inimigos, no Estado Novo o governo intensificava seus comportamentos contrários 

às políticas públicas de direito.  

A seguir estarão os tópicos e os marcos que estão contidos como acervo para 

pesquisa entre o período de 1936 a 1946. Ela limita-se a esse tempo para que o leitor 

possa imaginar que esse é o período de estruturação educacional, ou seja, o momento de 

preparação do material pedagógico a ser estudado pelos estudantes da época, onde seria 

ressaltado a importância cultural da cidade que nascia de movimentos de libertação e 

conscientização mútua de uma cidade melhor e independente.  

Miracema organiza um livreto denominado “Em Tempos: Três Décadas”, o 

mesmo acentua os principais acontecimentos da época, vale ressaltar que, ainda que não 

se tenha muitas fontes, as principais nos levam aos mesmos caminhos de conhecimento. 

Esse livreto é ainda, quase uma das únicas informações que se tem da época. Este 

trabalho não está interessado em encontrar culpados para a perda de informações, o que 

foi reproduzido na contemporaneidade. Foram também as memórias tanto orais e 

escritas sobre os acontecimentos. Vale lembrar que esse livreto em sua introdução diz 

que: 

Movida pela necessidade resgatar a memória local, a Secretaria 

Municipal de Cultura e a casa da cultura Melchiades Cardoso, 

planejaram para as comemorações do 55º aniversário de 

emancipação Político-Administrativa do município, esta exposição. 

Nosso objetivo é retratar, através de fotografias e peças, 

acontecimentos importantes que marcaram época: moda, usos e 

costumes, visitas de políticos, inaugurações de obras públicas, etc... 

das décadas de 20, 30 e 40. As seguintes, serão expostas futuramente. 

(EM TEMPOS: TRÊS DÉCADAS)  

Como bem nos assegura Martino (2008), pode-se dizer que essa junção de 

informações expostas no livreto foram os principais acontecimentos em Miracema. 

Partindo do ponto de vista do autor e sua equipe que organizara o material, bem como 

sob a ótica de Menezes (2009), citado também no início desse trabalho, as informações 

que foram perpetuadas de forma oral e escrita giraram em torno de uma burguesia que 

se formara de imigrantes que ascenderam socialmente.  Parte estava vindo até de fora do 

país com o intuito de crescimento econômico, talvez seja impossível a não participação 

de outras culturas, observou-se que houve uma homogeneidade de acontecimentos que 

seriam passados ao futuro, um problema também indicado por Santos no segundo 
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capítulo. Mas antes discorreremos sobre esse material quase único sobre os principais 

acontecimentos da história oficial.   

Em 1936, Miracema se inaugura como município de 32.000 pessoas, 

institucionalizado pelo Governador Almirante Protógenes Pereira Guimarães, momento 

também da criação do terceiro distrito do município – Venda das Flores (Martino, 

2008).  

Em 1937, ano do início do Estado Novo, Miracema passa por sua primeira 

eleição para prefeito onde Marcelino de Barros Tostes foi vencedor da brigada eleitoral, 

mas Altivo Linhares foi nomeado. (Martino 2008).6 

O ano de 1938, como afirma o livreto Em Tempo: Três Décadas, foi organizado 

o primeiro mapa do município e a criação do Jornal “Estado Novo” redigido por 

Humberto de Martino. Criação do hino, de autoria de Melchíades Cardoso, “Oh, 

Miracema” sendo harmonizado por Francisco Lovisi. A cidade recebe também a 

instalação do primeiro diretório Municipal de Geografia e Estatística. (Martino, 2008) 

Em 1939 foi instalado o termo Judiciário e criado os cartórios de 1º e 2º ofícios. 

Inauguração do posto sanitário situado na rua Barroso de Carvalho. O início da década 

de 40 tem como marco a criação da Escola Buarque de Nazareth, onde funciona 

atualmente a escola municipalizada Prudente de Moraes, essa década também foi 

marcada por tragédias, exemplificado no livreto como a primeira grande enchente que 

deixou a cidade arrasada. (Martino 2008) 

Segundo Martino, em 1941 foram iniciadas as obras de construção do poço 

Municipal, no mesmo ano desse acontecimento foi criada uma comissão urbanística 

para tratar de levantamentos dos municípios. Em 1942 é realizada a “pirâmide 

metálica”, de ferro, aço e bronze, e acentua a criação de instituições e espaços como: O 

paço municipal, o Aero-club de Miracema e o Rotary Clube de Miracema.  

Foi em 1943 que acontece a criação da comarca de Miracema, em 1944 nossa 

prefeitura, hoje destruída por antigos governos, fora inaugurada. Em 1945 Cibele 

Caldas Câmara Castro foi nomeada Prefeita pela junta governativa do Estado. Termina 

a Segunda Grande Guerra e o retorno dos Pracinhas agita a cidade, envolvida em 

comemoração e muitos elogios vindo de seus generais e recebimento de prêmios 

                                                           
6
 A história não relata o porquê de Altivo Linhares ter assumido no lugar de Marcelino de Barros.  
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(Martino,2008). A criação do Partido Social Democrático de Miracema (PSD) também 

é destacada no livreto em questão. E por último, mas não menos importante para a 

história oficial, foi fundada a Fed. Dos estudantes de Miracema (FEM)  

Esse material, como foi dito acima, foi explanado através da data comemorativa 

da cidade. Sem desqualificar o material, percebe-se que desde a notificação das 

enchentes até a criação de grandes instituições, desde o Estado Novo e início da Grande 

Guerra e retorno dos soldados, as manifestações populares, sobretudo a de negros, não 

são enfatizados, Observa-se através de memórias de miracemenses que acontecimentos 

como, a inviabilidade do negro de passar na rua da burguesia atualmente chamada de 

“RUA DIREITA”, não são colocados na história, e também os impactos e participação 

do mesmo não são relatados ou evidenciados.   

As perguntas feitas ao final do tópico, que ainda relatava a história de Miracema, 

ainda não puderam ser respondidas pelo falo de estarem totalmente invisíveis na história 

oficial, não só no livreto, mas também estava ausente na construção histórica desse 

município. Isso prova que não se fez um trabalho rebuscado para atender a outras 

pesquisas, apenas uma forma superficial de se relatar o que convém as famílias mais 

poderosas que mantiveram seu nome e história no controle social de informações.  

Tenho esperança de que esta monografia sirva a outros pesquisadores  

miracemenses ou amantes da pluralidade da história. Assim não continuaremos com o 

erro de contar apenas uma história, mas sim, galgar outros caminhos para atualização de 

informações. No capítulo seguinte, veremos o que estava se passando na educação da 

Era Vargas, tendo a instituição escolar como ambiente de sociabilidade em potencial. 

Por hora, finalizaremos este com uma citação do opúsculo aqui citado, que reflete a 

história que era feita de um determinado ponto de vista que privilegiava a elite:  

 “Não é, propriamente a história, a história do município de 

Miracema o que nos esforçamos por elaborar nesse opúsculo, 

pois bem sabemos quão espinhosa é, na verdade, a tarefa de 

rebuscamentos históricos- “(Departamento de estatística e 

Publicidade1936)” 
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Capítulo 2. Educação no período de emancipação 
 

Apesar da educação da Era Vargas ou Segunda República terem perpassado ao 

longo de 1930 até 1964, este trabalho limita-se no período de 1936 até 1946, tendo 

enfoque neste momento no princípio da estruturação pedagógica que se dava no ano em 

que a cidade conseguira sua emancipação político administrativa, uma vez que a mesma 

teria autonomia educativa em termos de currículos. 

A década de 30 é o período em que novas tecnologias e instrumentos educativos 

serão pensados para a população, Miracema estava estruturando sua primeira educação 

e o governo estava no mesmo momento pensando em medidas para atender a demanda 

das industrias e o mercado de um modo geral, Andreotti destaca:  

Quanto à administração escolar, os anos de 1930 e 1940 serão 

enfatizados por apresentarem as premiras diretrizes institucionais 

visando a formação de profissionais qualificados para a função, como 

também trabalhos pioneiros no país sobre o papel do diretor de 

escola. (ANDREOTTI 2006, p.102) 

 

Romanelli afirma que esse foi o período da hibernação da educação pois; 

Aquilo que na constituição de 1934 era um dever do estado passa, 

na constituição de 1937, a uma ação meramente supletiva. Com essa 

vitória da mentalidade conservadora e com as características de que 

se revestiu o regime, teve o movimento renovador de educação 

entrar em hibernação, como já o dissemos, menos pela ação de seus 

membros, que continuaram a lutar no terreno da ação pessoal, e 

mais pela movimentação de ideias, agora sem condições de serem 

externadas (ROMANELLI, 1991 p.153-154)  

 

As ações estaduais nesse momento são reduzidas, gerando um transtorno para os 

mais pobres por conta das instituições serem particulares, o que era antes pensado como 

responsabilidade do Estado agora com o crescimento industrial passará a ser da 

iniciativa privada, reforçando a ideia desta pesquisa em afirmar de que não foi dado ao 

negro  as condições financeiras de seguir na história, nem tampouco expressar sua 
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importância nos bancos escolares retirando o negro desta invisibilidade  e trazendo-o 

para o local de protagonismo na formação da cidade. 

Para Andreotti, essa década é reconhecida como marco referencial da 

modernidade na história brasileira, essa modernidade assistia o processo de 

industrialização e urbanização. De um modo geral, mesmo que esse trabalho não seja 

sobre a educação na Era Vargas ou o trabalho não seja sobre o próprio Vargas, vale 

ressaltar que a Revolução de 1930 foi fruto da crise econômica do setor agroexportador 

do café, agravada com a quebra da bolsa de Nova York em 1929. é o que o referido 

autor assegura a seguir:  

O Golpe de Estado, em 1937, que instalou o estado novo, foi 

justificado pela necessidade de se manter a ordem institucional 

contra os regionalismos, herança do período anterior, contra as 

divergências entre os grupos dominantes – setores agrários e 

burguesia industrial – e contra as manifestações das forças de 

oposição, como por exemplo, a intentona comunista em 1935. 

(ANDREOTTI, 2006 p.104) 

 

Na maneira em que a burguesia industrial crescia, os jornais, revistas e 

memórias gravavam de forma assídua os acontecimentos, o que dificulta o trabalho de 

quem pesquisa história das culturas “ditas menores”, contudo, ainda é possível encontra 

resquícios desta classe popular, e um pouco de como se encontrava o negro na década 

de 1930. Portanto, é importante destacar que:  

A década de 1930 foi palco de mudanças no eixo de produção 

econômica. Em virtude da transição do modelo econômico 

agroexportador para o de produção industrial. Essas mudanças 

favoreceram o desenvolvimento de algumas regiões do país, que 

acompanharam o incremento do processo de industrialização e 

as consequentes transformações urbanas. (ANDREOTTI, 2006 

p.104) 

 

Partindo desse pressuposto muito bem colocado por Andreotti (2006), o trabalho 

rural estava sendo atacado diretamente, e assim como nos tempos atuais, forçou esses 

trabalhadores a migrarem na cidade e logo se adaptarem a novas tecnologias, 

certamente os maiores trabalhadores das lavouras de café eram os negros, o que leva a 

hipótese de que muitos dos mesmos poderiam se encontrar em más condições 

financeiras, porque como aquele trabalhador nunca teve contato direto com o estudo, 

como ele operaria as novas tecnologias?  
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O movimento de mudança escolar não estava totalmente ao lado das classes 

menos favorecidas, mesmo que o movimento da Escola Nova, que na década de 20, 

colocava o estudante como figura central dos materiais pedagógicos, até meados da 

década de 40 o ensino especializado pertencia em sua maioria à iniciativa privada, que 

por não desconstruir seus ideais elitistas, mas ao contrário, alimentá-los, distanciava 

cada vez mais  a  população que não se sentia contemplada:  

Essa reforma priorizou o ensino secundário por ser o grau da 

alçada da União e por ser procurado pelas camadas médias em 

expansão para a inserção nos cursos superiores. A maioria das 

escolas secundárias, destinadas a crianças e jovens de 12 a 18 

anos, até meados dos anos 4, pertencia à iniciativa privada e 

seu programa apresentava vasta abrangência de conteúdo, um 

sistema rígido de avaliação e a obrigatoriedade de um exame de 

admissão, afastando boa parte da população que não se via 

representada nessa escola, o que não deixava dúvidas sobre o 

caráter elitista desse grau de ensino e o aspecto seletivo da 

trajetória escolar (ANDREOTTI, 2006 p. 107) 

 

Ainda na década de 40 o decreto de lei Nº 4.244 de abril de 1942 afirma que:  

Art. 22. Os estabelecimentos de ensino secundário tomarão cuidado 

especial e constante na educação moral e cívica de seus alunos, 

buscando neles como base do caráter, a compreensão do valor e do 

destino do homem, e, como base do patriotismo, a compreensão da 

continuidade histórica do povo brasileiro, de seus problemas e 

desígnios, e de sua missão em meio aos outros povos.  

 

Mesmo em meio ao crescimento industrial essa lei se flexibiliza o ensino intrínseco de 

cada aluno, ou seja, a escola também deveria estar preparada a ensinar seus estudantes sobre 

seus ancestrais, com base nas citações acima, nota-se que ao que tudo indica, como o ensino era 

voltado em sua maioria ao tecnicismo ou a história da burguesia, o estudante não se sentia 

representado na sala de aula, com matérias que fogem de seu cotidiano. 

Esse contexto não foi diferente em Miracema, os pesquisadores que abordam sobre o assunto 

notam a falta de informação que há sobre o negro, ainda que, o mesmo, certamente represente 

relevante história na construção da cidade. Com isto, não foi elaborado, à época, materiais que 

os evidenciassem o seu papel de protagonista ou agente histórico, um dos poucos documentos 

que é o opúsculo, visto no capítulo 1 desta monografia, referia-se ao negro como “aquele” ou 

“este”, sempre sem nome e identidade, mas nunca como sujeito de sua história. 
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A seguir, abordarei as ideias sobre “menor” e “maior”, pensando como a lógica de que 

as culturas das elites foram forjadas na época fazendo com que a cultura dos mais 

desfavorecidos não fossem registradas. Certamente diversos nomes que poderiam estar hoje 

sendo falado para nossos alunos das localidades foram esquecidos por escritores que só se 

preocuparam em escrever sobre a elite e suas fábricas, construções e modo de vida.    

 

Em mais uma de suas colocações, Romanelli (1991) denuncia as ideias 

segregativas que estavam sendo aplicas no 1º ciclo, a classe burguesa estava se 

consolidando novamente nos ideais educativo, aquecendo a ideia de não era importante 

a cultura dos menores como mostra a citação a seguir  

Os exames de admissão para o 1º ciclo são outro aspecto 

criticável dessa legislação, pois revela a oficialização da 

seletividade. Esse pormenor, num país que praticamente não 

possuía mão-de-obra qualificada, denunciava uma contradição. 

Mais, no entanto, do que uma contradição, a legislação 

denunciava efetivamente a sobrevivência da velha mentalidade 

aristocrática que estava aplicando ao ensino profissional, que 

deveria ser o mais democrático dos ramos de ensino, os mesmos 

princípios adotados na educação das elites. E denunciava, 

enfim, a continuidade do jogo de forças antagônicas que 

caracterizava a liderança política responsável pela legislação 

de ensino. (ROMANELLI, 1991 p.156) 

 

Quanto ao decreto de lei que regia a educação a época, para ser mais exato no 

ano de 1942 nº 4244, Romanelli destaca que Gustavo Campanema constituiu o caráter 

específico do ensino secundário como função do mesmo disponibilizar um vasto acesso 

a culturas gerais, junto a esse acesso compor o estudante um cidadão patriota e com 

consciência humanística: 

Na exposição de motivo pelos quais o Governo a 

promulgava, Gustavo Campanema assim se pronunciava, 

segundo citação de Maria tetis Nunes: “O que constitui o 

caráter específico do ensino secundário é a sua função de 

formar nos adolescentes uma sólida cultura geral e, bem assim, 

de neles acentuar e elevar a consciência patriótica e 

consciência humanística. (ROMANELLI, 1991 p.156) 

 

Ainda em 1946 foi criado o decreto-lei 8530, de 2 de janeiro de 1946 que 

regulamentou o ensino normal com o objetivo de “1. Prover a formação do pessoal 
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docente necessário às escolas primarias; 2 Habilitar administradores escolares 

destinadas às mesmas escolas; 3 desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas 

relativos à educação da infância” este trabalho perpassa uma década em que o 

município está se reestruturando pedagogicamente.  

É importante destacar que o trabalho e os planos de aulas certamente estariam 

voltados ao tecnicismo ou a aprovação no curso Superior, sem se preocupar com as 

histórias que estariam sendo perdidas. Atualmente a cidade quando apresenta seu fato 

histórico a grande maioria elenca fatos concernentes à burguesia industrial ou de 

famílias ricas que moravam por aqui.  

Segundo Romanelli (1991) predominavam matérias de cultura geral sobre as de 

formação profissional, partindo dessa lógica o professor teria autonomia para tratar com 

seus alunos ensinamentos sobre seus ancestrais bem como sua contribuição para o 

processo de emancipação, partindo do pressuposto que a princesinha do Norte só 

acarretava esse nome pela alta do café que ao que tudo indica era operada por escravos. 

Essa era a demanda educacional disponibilizada pelo governo, mesmo em 

período de ajuste e de reparo de erros, a elite continuou a operar de forma direta, sem 

respeitar as histórias daqueles que tanto lutaram, o que leva direto a problemática do 

tema: por que o negro estaria invisível? a resposta é simples, porque ele não habitava os 

ambientes educacionais e tinha sua história como inferior nas práxis pedagógicas.  

Quanto aos decretos-lei; 4.073. de 30 de janeiro de 1942, 4.048 de 22 de janeiro 

de 1942, 4.244 de 9 de abril de 1942, 6.41, de 28 de dezembro de 1943, não se via a 

responsabilidade com estudos contra o preconceito e em favor dos negros, isso 

demonstra o racismo através da história, em todos os seus artigos existem cultura gerais 

de forma ampla e também ensino especializado, um exemplo simples dessas culturas 

gerais é dar um papel em branco pra uma criança desenhar, a mesma vai fazer do 

material o que quiser sem direcionamento, o certo seria uma especificidade no tema 

sobre culturas de matrizes africanas. 

No ponto de vista contemporâneo, vale ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional assegura em seu primeiro artigo (Brasil, 1996), que o processo de 

cognição é uma teia que liga a família, as vivencias na contemporaneidade, o pluralismo 

cultural e os movimentos sociais, nota-se a preocupação na composição externa do 
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aluno, no sentido de sair das salas de aula e contemplar novos instrumentos de ensino, 

estando em evidencia também o cuidado no respeito das diferenças.  

No Art. 26 a lei é mais direcional no sentido de legitimar que na práxis 

pedagógica dos professores deve haver ensino de cultura afro bem como conhecimento 

locais, essa lei é obrigatória e parte das vezes nos depararemos com professores que 

falarão de pautas importantíssimas mas que não vai fazer sentido ao aluno pela distância 

e pela não vivencia do estudante com o conhecimento, por exemplo, a história dos 

escravos brasileiros tem sempre direcionamentos e cidades que parte das vezes vão fugir 

da realidade, seja ela financeira seja ela de lugar.  

Com o descobrimento de novas metodologias de ensino aplicadas à sala, será 

mais acessível ao aluno conhecer seus ancestrais. Eu mesmo, enquanto estudante, nunca 

ouvi dizer da participação do negro no contexto da minha cidade, embora o Plano 

Municipal de educação de Miracema, em seu artigo 23 reafirma o compromisso da LDB 

de conhecimento extensivo a cultura afro:   

“um povo que não conhece sua história, está limitado ao presente da 

actual geração: esse povo, não compreende nem sua própria natureza 

e existência, na impossibilidade em quem se acha de relaciona-las 

com o passado que se explica: muito menos, póde antecipar cousa 

alguma sobre o futuro. Somente história póde dar a um povo a 

consciência de si mesmo.” (Departamento de Estatística e 

publicidade, 1936 S/P) 

 

Desde o primeiro capítulo, desta monografia, quando ainda se falava de 

emancipação, os imigrantes eram mais enaltecidos que o próprio negro que habitava a 

região, a história pontuava a chegada de cada um desses, mas, aqueles que estavam à 

margem das industrias por conta da queda do café e até mesmo por conta da abolição 

que tinha data aproximada, é esquecido em nome de um processo de cultura dita  

“maior” que veremos no próximo tópico.  
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2.1) Uma discussão sobre culturas perdidas: 

 

Proponho uma racionalidade cosmopolítica que, nesta fase de 

transição terá de seguir a tradição inversa: expandir o presente e 

contrair o futuro. Só assim será possível criar o espaço-tempo 

necessário conhecer e valorizar a inesgotável experiência social que 

está em curso no mundo de hoje. Por outras palavras, só assim será 

possível evitar o gigantesco desperdício de experiência que sofremos 

hoje em dia. (SANTOS, 2002 p.239) 

 

Pude notar que Boa Ventura, em seu ensaio, compara culturas ditas “maiores” 

com aquelas ditas “menores”, quando ele diz em estender o presente, valoriza-se outras 

culturas sem se pensar numa ideia de cultura menor, enquanto a preocupação era 

somente a coisa econômica, muitas histórias estavam se perdendo por conta da 

contração do presente, lógica muito adotada nas reportagens sobre Miracema a época.  

Os estudos de Santos nos levam a muitas indagações a respeito das culturas 

inferiorizadas por estarem fora das margens das culturas ditas maiores, em seu artigo 

“Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências”, o mesmo 

denuncia diante um retrospecto histórico todas as ideias dicotômicas que acabaram num 

inesgotável desperdício de informações. 

De acordo com Santos (2002) o mundo se divide entre aqueles que partilham de 

conhecimentos científicos e aqueles que detêm o conhecimento tradicional, isso gera 

grandes perdas de informações valiosíssimas de diferentes culturas e diferentes formas 

de sociabilidade, ele chegou a três conclusões com sua pesquisa, como podemos ver a 

seguir: 

Em primeiro lugar, a experiência social em todo o mundo é muito 

mais ampla e variada do que a tradição científica ou filosófica 

ocidental conhece e considera importante. Em segundo lugar esta 

riqueza social está a ser desperdiçada. É deste desperdício que se 

nutrem as ideias que proclamam que não há alternativa, que a 

história chegou ao fim, e outras semelhantes. Em terceiro lugar, para 

combater o desperdício de experiência, para tornar visíveis as 

iniciativas e os movimentos alternativos e para lhes dar credibilidade, 

de pouco serve a recorrer à ciência social tal como conhecemos. No 

fim das contas, essa ciência é responsável por esconder e 

desacreditar as alternativas. (SANTOS, 2002 p 238) 



 

31 
 

Como podemos ver acima na citação, a lógica convencional de experiência, é 

excludente, apontando apenas para o que é importante para o poder que está à frente da 

época, sendo assim, os cientistas escolhem o que chamarão de científico e o que apenas 

virará senso comum, resultando no esquecimento, o que não é escrito ou fotografado 

não poderá ser lembrado no futuro.  

No tópico anterior falamos sobre o projeto de educação que perpassava a década 

de 30 e 40, nele notamos a preocupação extensa com o futuro da burguesia industrial em 

fazer crescer sua riqueza, com isso, as noções históricas e os conhecimentos de cada 

região foi se perdendo, isso acontece quando não damos credibilidade à pluralidade de 

conhecimentos e vivências. As experiências de famílias de escravos bem como, suas 

resistências após a abolição não estão relatadas na história de Miracema, resultando no 

material que foi preparado época nos dias atuais.  

Segundo Santos para combater o desperdício da experiência social, não basta 

propor um outro tipo de ciência social. Mais do que isso, é necessário propor um 

modelo diferente de racionalidade, ainda segue dizendo que este modelo não deve ser 

semelhante ao que estava sobre o Ocidente durante 200 anos, modelo esse dualista que 

só restava duas vertentes sem mencionar outras informações que poderiam ser 

pesquisadas na contemporaneidade.  

No caso desta pesquisa, não existem apenas duas vertentes, na verdade, as 

histórias existentes no cânone mirasemense só se basearam na dicotomia da luta por 

emancipar Miracema, entre pessoas favoráveis e não favoráveis ao projeto de 

emancipação. Diante disso houve uma extensa perda que resultou nesse trabalho de 

conclusão de curso. Diferente da forma que já se aplica essa história de forma dualista, 

ou seja, por conta de se investigar apenas duas vertentes, nosso trabalho se preocupa em 

abrir novos horizontes para que outras pessoas possam ter acesso a este tipo de 

conhecimento até então desprezado na história oficial.  

A crítica estabelecia à racionalidade ocidental por Boa Ventura de Souza Santos 

engloba sua razão cosmopolítica, que, muito contribuiu no desenvolvimento dessa 

monografia baseia se em três vertentes, a saber: 

A primeira refere-se à expansão de conhecimento que existem além do ocidente, 

ou seja, a não centralização de conhecimento. A segunda diz respeito à forma de 

compreensão de mundo e a forma que ela legitima o poder social tem muito com as 
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questões de tempo e temporalidade, o domínio das informações se organiza de acordo 

com quem esteja no topo da cadeia hegemônica. A terceira baseia-se na mais 

importante, segundo santos, e a que mais se aproxima da nossa ao nosso trabalho: 

Em terceiro lugar, a característica mais fundamental da concepção 

ocidental de racionalidade é o facto de, por um lado, contrair o 

presente e, por outro, expandir o futuro. A contração do presente, 

ocasionada por uma peculiar concepção da totalidade, transformou 

o presente num instante fugidio, entrincheirado entre o passado e o 

futuro. Do mesmo modo, a concepção linear do tempo e a 

planificação da história permitiram expandir o futuro. (SANTOS, 

2002 p. 239) 

 

A contração do presente em Boa Ventura está ligada a não percepção do que está 

acontecendo no determinado momento, em outras palavras, é ser reprodutor da lógica 

futurista de um produto final, não se percebe os diversos conhecimentos, ao invés disso 

se pensa em futuro como um ponto final, o que vai acontecer, na época de emancipação, 

Miracema estava tão focada em seu crescimento econômico que limitou em apenas falar 

de suas lutas e o crescimento de suas fábricas e famílias imigrantes que estavam 

chegando. Expandir o presente é ter o olhar para todas as etnias, assim, documentando e 

registrando todos conhecimentos. Penso no quão grande seria o acervo da cultura 

miracemense se houvesse essa noção de dá credibilidade a outras vivencias.  

A proposta dessa monografia, é que novas fontes sejam investigadas no contexto 

histórico de minha cidade, sistematizando assim onde o lugar do negrona história, para 

dar voz a novas famílias e também conquistas de outras pessoas, neste caso não 

desperdiçando nenhuma informação, como diria santos “ Em vez de uma teoria geral, 

proponho uma teoria ou um processo de tradução, capaz de criar uma inteligibilidade 

mútua entre experiências possíveis e disponíveis”(Santos, 2002 ) 

Santos ainda continua em sua abordagem dizendo que a não existência também é 

produzida, dando amplitude a dados críveis e outros que por sair a margem do científico 

não têm essa credibilidade como mostra a seguir: 

Trata-se de uma investigação que visa demonstrar o que não existe é, 

na verdade, activmente produzido como tal, isto é, como uma 

alternativa não-credível ao que existe. O seu objeto empírico é 

considerado impossível à luz das ciências sociais convencionais, pelo 

que a sua simples formulação representa já uma ruptura com elas. O 

objetivo da sociologia das ausências é transformar objectos 

impossíveis em possíveis e com base neles transformar as ausências 

em presenças. (SANTOS. 2002 p. 246)  
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Como citado acima transformar as vivencias tido como inferiores devem ser 

colocadas em evidencias, imagina uma sala de aula em que o aluno negro sabe mesmo 

que de forma parcial a história de sua cidade e nela não está inserida seus ancestrais, 

isso gera uma estranheza, Freire aborda sobre a necessidade de partir da realidade do 

aluno para explicar os temas transversais, esse aluno pode ser que pouco se interesse 

pela matéria por não se sentir representado. Esse aspecto também resulta na não 

pesquisa de muitos assuntos por não terem sidos mencionados. A pedagogia das 

ausências propõe em outras palavras dar vozes aos silenciados.  

Apesar de existirem outras produções de não-existência, neste TCC, direciono a 

que mais se assemelha ao mesmo, sendo a monocultura do saber, uma das lógicas de 

produção de não existência, e segundo Santos a produção de não-saber mais poderosa 

de todas, consiste em consolidação de conhecimentos ligados a ciência moderna e da 

alta sociedade, estes são tidos como critério único de verdade e de qualidade técnica. 

Tudo que foge de seu acervo é declarado inexistente. Levando a não-existência a 

assumir a forma de ignorância ou senso comum em incultura. 

A arrogância em colocar um conhecimento acima do outro, ou seja, a falta de 

alteridade levou ao esgotamento de informações e diminuiu o acervo de Miracema, 

empobrecendo seu material para pesquisa, o direcionando apenas para conhecimentos 

de famílias ricas e sobretudo brancos que vivera na cidade a época, esse não registro 

resulta em  

 

A produção social dessas ausências resulta na subtração do mundo e 

na contracção do presente e, portanto, no desperdício da existência. A 

sociologia das ausências visa identificar o âmbito dessa subtracção e 

dessa contracção de modo que as experiências produzidas como 

ausentes sejam libertadas dessas relações e produção e, por essa via, 

se tornem presentes. (SANTOS, 2002 p.249) 

 

O que vimos acima parte da crítica a razão metonímica em Boa Ventura, que tem por 

objetivo dilatar o presente, colocando-o em um tempo curto, e direcionando a uma dualidade de 

informações, não enfatizando as demais vivencias que estão crescendo em seu redor. A razão 

proléptica contrai o futuro na condição de o tornar escasso, no sentido de que se as informações 

foram contraídas outrora, no futuro não terá essa percepção, o que também se dá pelo não 
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cuidado do governo a época em explicar sobre os mais diversos conhecimentos que estavam 

acontecendo em seu presente.  

Pudemos ver que a contração do presente gerou várias questões que direcionava o 

pouco conhecimento que era reconhecido e disseminado, o que saísse disso era mero ensino 

chamado na contemporaneidade de senso comum, tudo isso está ligado a sociologia das 

Ausências. A sociologia das emergências estará no futuro engajando que outros conhecimentos 

existiram a época histórica em questão, gerando assim infinitas possibilidades de pesquisas 

(Santos 2002), potencializando assim e dando crédito a novas formas de se pensar um futuro, 

assim como fiz, pegar o que estava oculto e trazer à tona. 

Enquanto a sociologia das ausências expande o domínio das 

experiências sociais já disponíveis, a sociologia das emergências 

expande o domínio das experiências sociais possíveis. As duas 

sociologias estão estreitamente associadas, visto que quanto mais 

experiências estiverem hoje disponíveis no mundo mais experiências 

são possíveis no futuro. Quanto mais ampla for a realidade credível, 

mais vasto é o campo dos sinais ou pistas credíveis e dos futuros 

possíveis e concretos. (SANTOS, 2002 p. 258-259)   

 

Gertz também aborda as questões de cultura, ressaltando que não existe só uma 

forma de cultura, ao longo do primeiro capítulo deste trabalho notou-se o cuidado que a 

história de Miracema se reportou a antigas construções de famílias imigrantes, história 

de conquistas de pessoas restritas, sobretudo brancas e ricas e o apagamento de outras 

culturas vistas como subalternas ou menores. 

Cultura não é somente as tradições da região, e no Brasil é comum que isso 

aconteça, desperdiçando outras formas de se viver. Cultura também não é somente 

aquilo que faz parte da cultura erudita, logo, parte das pessoas, acham que só é válido a 

mesma quando se trata de alguém que é culto, desprezando os que não são. Este é um 

dos maiores equívocos do ponto de vista da antropologia.  

Clifford Geertz, com sua metodologia mais contemporânea, afirma que não 

existem maneiras de definirem o que seja a cultura em um parágrafo ou em um livro, 

começamos com as nossas próprias interpretações do que pretendem nossos 

informantes, ou o que achamos que eles pretendem, e depois passamos a sistematiza-las 

cultura é algo que deve ser percebido ou sentido, e não algo que deva ser definido, a 

cultura está no processo e não no produto. 

Acreditando, como Max weber, que o homem é um animal amarrado 

a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como 
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sendo essas teias e a sua análise; portanto não como ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, 

à procura do significado. É justamente uma explicação que eu 

procuro, ao construir expressões sociais enigmáticas na sua 

superfície. Todavia, essa afirmativa, uma doutrina numa cláusula, 

requer por si mesma uma explicação. (GEERTZ, 1989 p. 15)  

 

Uma descrição antropológica vai muito além de uma discussão de códigos 

culturais, para descrever essa lógica Geertz diz que precisa ser feita uma descrição 

densa, que caracteriza a cultura como uma grande teia de significados, durante seu texto 

ele usa vários exemplos de suas experiências, ele pesquisou a mesma comparando com 

a sua e notou que a cultura ela vai mudar de acordo com seu campo etnográfico, ou seja, 

varia de regiões, no sentido de lugares e no sentido de aglomerados de pessoas.  

Reforçando ainda mais a ideia deste trabalho que tende a demonstrar que não 

existe somente uma forma de cultura, a cultura não é uni e sim pluri no sentido de, 

culturalmente, até na atualidade, a cultura de Miracema é direcionada apenas ao viés de 

famílias ricas, antigas construções, e emigrantes que vieram a época, Para Gertz 1989 o 

que interessa não são as construções, mas sim o conjunto de signos que estão por trás da 

mesma como podemos ver abaixo:  

Uma boa interpretação de qualquer coisa – um poema, uma pessoa, 

uma estória, um ritual, uma instituição, uma sociedade – leva-nos 

ao cerne do que nos propomos interpretar. Quando isso não ocorre 

e nos conduz ao contrário, a outra coisa – a uma admiração da sua 

própria da sua própria elegância, da inteligência do seu autor ou 

das belezas da ordem euclidiana -, isso pode ter encantos 

intrínsecos, mas é algum muito diferente da tarefa que temos. 

(GEERTZ, 1989 p. 28). 

 

Mais uma vez nos deparamos com os danos que as fragmentações de conteúdos 

podem causar, no caso de nosso fato, a cultura não foi interpretada e sim direcionado ao 

que interessava a burguesia, e essa lógica ainda é reproduzida quando nos deparamos 

com a história oficial, que faz questão de demonstrar dados mínimos do que foi a 

história de luta em Miracema, a proposta é fazer como Geertz e trabalhar com o aluno 

de forma interdisciplinar, que leva o estudante a debater sobre o assunto proposto.  

Le Goff em seu texto sobre memória afirma que: 

Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 

grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 

dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e 
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os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 

manipulação e da memória coletiva. O estudo da memória social é um 

dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo da 

história, relativamente aos quais a memória está ora em retraimento 

ora em transformamento. (LE GOFF, 1924 S/P) 

 

Assim como podemos ver na disputa dualista de informações em Santos que 

termina num esgotamento de informações, e o direcionamento de cultura em Gertz que 

resulta no não aprofundamento de diversas investigações, e em Le Goff  que nos ajuda a 

elucidar como manipulação generalizada padroniza informações e seleciona o que vai 

ser lembrado faz com se perpetue pleonasmos indesejáveis no futuro que ressaltam a 

memória e a história dos “vencedores”, da elite, da burguesia, em detrimento dos grupos 

sociais menos privilegiadas, sobretudo os negros  

E por último, mas não menos importante sublinho as “explicações” de Laraia 

sobre cultura, que me seu livro Cultura um conceito antropológico começa fazendo 

importantes articulações sobre as diferenças existentes no mundo, e percebe que cultura 

é uma produção social cotidiana, sem classificações ou dicotomias, assim como Geertz 

notou que a missão de se dar uma concepção concreta sobre cultura é totalmente 

impossível. Laraia ainda diz: 

Qualquer um dos leitores que quiser constatar, uma vez mais, a 

existência dessas diferenças não necessita retornar ao passado, nem 

mesmo empreender uma difícil viagem a um grupo indígena, 

localizado nos confins da floresta amazônica ou em uma distante ilha 

do pacífico. Basta comparar os costumes de nossos contemporâneos 

que vivem no chamado mundo civilizado. (LARAIA 1932, p. 14) 

 

A palavra explicação, acima entre aspas, refere-se a não explicação que se deve a 

cultura, em todos os seus exemplos e passagens no tempo sobre cultura, Laraia demonstrou que 

não é possível definir o que seja a cultura, surge nos anos 50 um pensamento que muito se 

articula com este trabalho é o processo de aculturação, que consiste em apagar a cultura do 

outro e sobrepor uma cultura padrão (Laraia 1932, p. 96), ou seja, esse processo de aculturação 

foi explicado por Le Goff como a alteração na memória coletiva para se manter os pensamentos 

das elites reproduzidos no futuro.  

Os estudos de Laraia nos mostram infinitas formas de modos de cultura, descontruindo 

a ideia da cultura unilateral, olhando com alteridade sobre a lente de outro é possível encontrar 

outras formas de se comportar, se a cultura é multável pretendemos, de forma educacional, fazer 

mudanças nas culturas miracemenses, não através de ideias etnográficas, mas sim de forma 
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diversa, para que outros pensamentos sejam explorados e possam compor a vida humana não só 

local mas de todos que quiserem e buscarem representatividade sobre o tema.  

Contudo esse capítulo foi responsável em articular educação e outras formas de cultura, 

sobretudo a ocultação que houve através do tempo de diversos ensinamentos, inferiorizados por 

histórias que se julgavam superiores, também nos revelou o problema que essa prática reflete no 

futuro, se a escola atual é a principal, mas não única, forma de levar aos estudantes o 

pensamento crítico sobre diversidades em conteúdo, monopolizar as informações trocadas em 

sala muito impacta no futuro, quando não são mencionadas são absolutamente esquecidas e 

então continua o controle social das informações que são trabalhadas. No próximo tópico 

analisaremos as entrevistas que foram feitas para comprovar o quanto o negro não está inserido 

no discurso miracemense através de grandes pensadores e responsáveis em preservar a cultura, 

no sentido de reprodução de saber (Laraia, 1932 pág. 45) 

 

Capítulo 3. Proposta de inserção no Projeto Político Pedagógico  

 

Ao construirmos os projetos de nossas escolas, planejamos o que 

temos intenção de fazer, de realizar. Lançamo-nos para diante, com 

base no que temos, buscando o possível. É antever um futuro 

diferente do presente. (VEIGA 1995, p 1) 

 

Minha proposta é de que seja inserido os estudos sobre a questão racial local no 

projeto político pedagógico, o conselho municipal de Miracema na parte referente aos 

estudos da cultura afro, assegura que a escola deve desenvolver trabalhos voltados a 

mesma uma vez que está em cumprimento com a lei 10 639, tão certo de que podem 

justificar que ensinam o material disponível em livros de história ou até mesmo de 

forma grotesca no mês de novembro, digo grotesca por acreditar que a consciência 

negra ocorre durante todo ano não só apenas em um mês, como já havia dito em várias 

partes deste trabalho, muito desses alunos não teriam condições em está em contato com 

esse acervo material e imaterial disponibilizados em aula.  

Certo de que a escola mantém esse papel na construção da visão crítica de 

mundo, tendo como base a excelência na qualidade de ensino ofertado de acordo com o 

artigo 2º da constituição, raramente vi em uma entrevista a inserção do negro, uma vez 

que muito se fala na produtiva lavoura de café, o artigo A AUTONOMIA DA ESCOLA, 
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onde um grupo de estudantes abordaram gestores sobre gestão democrática afirmou 

que:  

Como a autonomia opõe-se às formas autoritárias de tomada decisão, 

sua realização concreta nas instituições dá-se pela participação na 

livre escolha de objetivos e processos de trabalho e na construção 

conjunta do ambiente de trabalho. Dessa forma, a autonomia é um 

dos princípios e característica da gestão escolar participativa. 

Notamos que, embora muitas vezes o discurso seja apropriado, a 

realidade não condiz com o dito. Apesar do que nos diz as diretrizes e 

bases nos norteiam o sistema educacional, por raras vezes 

encontramos escolas e instituições de cunho educacional que se 

mostrem, de fato, autônomas. (CAVALCANTI, RODRIGUES, SOUZA, 

ANDRADE, CATARINA SOUZA, 2013 S/P)  

 

Trabalhar a história de forma democrática, no sentido exato da palavra, é da 

autonomia para que outros assuntos sejam discutidos em determinadas histórias, 

imagina para o professor que esteja ministrando aula sobre a história local e se deparar 

com um aluno que procura sua representatividade na escola: professor, onde está o 

negro na história, e o mesmo não saber responder por conta de uma fragmentação da 

história, dessa forma o ensino não está sendo inserido de forma ampla, se o conselho 

municipal contempla o ensinamento da história local e em outro artigo garante o ensino 

da cultura afro em salas de aulas, por que não trabalhar o negro na história de 

Miracema.  

Segundo Libâneo (2006) as instituições sociais existem para realizar 

objetivos. Os objetivos da instituição escolar contemplam a 

aprendizagem escolar, a formação da cidadania e a de valores e 

atitudes. O sistema de organização e de gestão da escola é o conjunto 

de ações, recursos, meios e procedimentos que propiciam as 

condições para alcançar esses objetivos. (CAVALCANTI, 

RODRIGUES, SOUZA, ANDRADE, CATARINA SOUZA, 2013 S/P) 

 

Cabe a coordenação pedagógica em conjunto com a direção intervir e propiciar 

no currículo (dentro das normas da LDB que no seu artigo 3º inciso II aborda sobre a 

importância de se trabalhar a cultura científica do aluno para que o mesmo não seja 

vítima de um ensino mecanizado que não o fará um cidadão crítico propiciando a 

autonomia do pensar) formas que viabilizem o estudo e a pesquisa de assuntos 

municipais, que trabalhem na condição de sentido do aluno, ao invés de sair da cidade, 

encontrar subsídio local para alguns ensinamentos, não obstante, para que ocorra tal 

intervenção é obvio que deva existir materiais concretos para dar subsídio nesse 
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trabalho, partindo do pressuposto que os pedagogos dos espaços escolares devem pensar 

meios de dar formação continuada a seus professores fazendo valer o artigo 7º da LDB 

que garante formação continuada ao professor.  

Para tal impacto na história oficial, usaremos nosso principal material 

pedagógico, a memória, sendo assim faremos valer a pena uma participação 

democrática da população para criar uma nova lógica sobre a história de Miracema, sem 

deslegitimar a antiga, mas acrescentar e dar representatividade a diferentes raças e ainda 

nos assegura o artigo A autonomia da escola: outro fator que caracteriza a gestão 

democrático-participativa é a participação dos pais e da comunidade nas decisões pela 

escola. 

A proposta de intervenção seria identificar, mapear e mostrar como local de 

memória, esse acervo serviria como “norte”, através da pesquisa e das descobertas, 

alunos negros se sentiriam representados por existirem semelhantes atuando diretamente 

participando da história de Miracema, fora que as memórias individuais dessas pessoas 

seria passada como memória coletiva no futuro, uma vez que, esse material tendo sido 

explanado todos participariam e isso daria uma nova roupagem a memória coletiva da 

cidade. Veiga ainda afirma que 

A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu 

projeto educativo, uma que necessita organizar seu trabalho 

pedagógico com base em seus alunos. Nessa perspectiva, é 

fundamental que ela assuma suas reponsabilidades, sem esperar que 

as esferas administrativas superiores tomem essa iniciativa, mas que 

lhe deem as condições necessárias para leva-las adiante. Para tanto, 

é importante que se fortaleçam as relações entre escola e sistema de 

ensino. (VEIGA 1995, p. 1) 

 

E ainda classifica que o Projeto é político e pedagógico pois  

É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão 

para um tipo de sociedade. “A dimensão política se cumpre na 

medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente 

pedagógica” (Saviani 1983, p. 93). Na dimensão pedagógica reside 

a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a 

formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, 

crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de definir as ações 

educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem 

seus propósitos e sua intencionalidade. (VEIGA 1995, p. 2)  
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Não nos restam dúvidas que em todas as propostas educativas apresentadas 

nesse trabalho pelos seus autores, afirmam que a educação tem papel formativo no 

cidadão como um todo, não se flexiona a uma educação erudita, nem totalmente 

pautadas em minorias, mas em se apresentar novas abordagem para inserir todos os 

alunos, se torna um problema quando as minorias são esquecidas para dar vozes a 

culturas denominadas maiores. Que foi o ápice do problema registrado na história de 

Miracema. Muito são as memórias individuais de famílias de negros sobre sua 

existência e participação na cidade, mas pouco é demonstrado esse interesse na 

memória coletiva atual, que apesar de saber de outras existências simplesmente deixam 

e contar, potencializar e incentivar.  

Finalizo esse tópico com a citação de Veiga sobre a responsabilidade da escola, 

sobretudo do projeto político pedagógico na formação ampla do estudante  

O Projeto Político-Pedagógico, ao mesmo tempo em que exige dos 

educadores, funcionários, alunos e pais a definição clara do tipo de 

escola que intentam, requer a definição de afins. Assim, todos deverão 

definir o tipo de sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar. 

As ações específicas para a obtenção desses fins são meios. Essa 

distinção clara entre fins e meios é essencial para a construção do 

projeto político pedagógico.  (VEIGA 1995 p.4)  

 

3.1) Material e Métodos 

 

Para a produção desse trabalho foram feitas discussões baseadas em autores 

como Lee Goff, Laraia, Gertz e Pollak (usado mais à frente) dentre outros. A fim de 

obtenção de resultados, fiz três entrevistas, com representações distintas para a cidade, a 

primeira pessoa representa o acervo que Miracema guarda para ser pesquisado pela 

população; a segunda pessoa é uma representante educacional que já está lida com as 

aplicações pedagógicas quanto a história de Miracema; e a terceira pessoa é uma 

estudante do curso de história e estará ministrando futuramente nas salas de aula sobre a 

história.   

As entrevistas foram feitas em dias diferentes e no local em que o entrevistado 

(a) preferisse. O sigilo foi uma das colocações do termo de consentimento livre e 

esclarecido (anexo), assim como as memórias se mantiveram subterrâneas por muito 

tempo por medo de ameaças a história oficial, levei isso em consideração para que a 

entrevista estivesse um considerável aproveitamento.  

As entrevistas estarão em anexo bem como comentários da mesma, mas vale evidenciar 

as 4 perguntas que foram feitas: 
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 1) você conhece a história de Miracema?  

2) você conhece a história da emancipação político administrativa da cidade? Se sim me 

fale um pouco sobre a mesma:  

3). Qual a participação do negro nesse momento histórico?  

4). Numa perspectiva de pesquisa, você acha que esse trabalho trará mais 

representatividade não só para as escolas, mas também aos munícipes? Deixei claro que 

o entrevistado (a) poderia responder ou não as perguntas, bem como participar ou não 

da mesma. Também foi esclarecido que o mesmo estaria contribuindo de forma direta 

na formação de uma nova história para a cidade, que mesmo que os benefícios não 

fossem financeiros, essa entrevista, traria valiosíssimas informações para serem 

explicitadas na sala de aula e no cotidiano Miracemense.  

Foram utilizados os seguintes materiais: um gravador (para que depois pudesse 

transcrever sem preocupações em perder falar), Papel (o termo livre e esclarecido estava 

impresso num papel) Canetas (para a assinatura dos termos. Todas as entrevistas foram 

de grande ajuda para tecer este trabalho, uma vez que na maioria das vezes os 

entrevistados, mostraram interesse na continuidade das pesquisas desses assuntos.  

 

2.4) Resultados e discussão  

Analisando a entrevista 1(ver apêndice A) nota-se que os resultados foram os 

esperados, o entrevistado, quando foi questionado pela pergunta “c” (vê anexo A) não 

soube falar sobre o período, nem tampouco sobre o negro na pergunta “c”, mesmo a 

história oficial que é passada como concreta, é frágil quando é passada adiante, com 

explicações programáticas ou tópicas para escamotear outros caminhos de vivências e 

acontecimentos. Ainda nessa entrevista cabe ressaltar que o entrevistado assume que a 

história de Miracema é contada de forma fragmentada.  

Sobre a continuidade desses estudos foi bem aceita por esse entrevistado que ainda disse 

“é muito importante a gente resguardar essas histórias, catalogar fazer elas oficiais, e 

resguarda-las”, essa fala é de extrema importância porque mostra que, mesmo que o 

entrevistado não saiba, ele gostaria de saber sobre o tema, caso houvesse material 

disponível.  
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Analisando a entrevista 2 (ver apêndice B), a entrevistada, que é uma 

representante educacional reproduz o que já foi dito no início desse trabalho, a mesma 

diz que a história de Miracema só é passada na data de seu aniversário, disse ainda que 

ela mesma sente falta de amparo e material para se trabalhar esse conteúdo, reafirmando 

o compromisso dessa entrevista de usar da memória para mais conteúdo pedagógico que 

tenha sentido, sobre a pergunta “c” (ver anexo A) , disse ter ciência de que as lavouras 

tinha a maioria escrava a operando, mas nunca ouviu falar de qualquer participação do 

negro na história oficial. Ainda nessa entrevista foi apontado uma carência de material 

vindos da cultura para ser inserido no PPP da escola.  

Analisando a entrevista 3 (ver apêndice C), a entrevistada que é uma estudante 

de um curso de História, diz que a história de Miracema é voltada a figura de Dona 

Emerlinda (ver apêndice C), e que Miracema pertencia a Santo Antônio de Pádua. No 

que se refere a administração político-administrativa. Quando foi questionada sobre a 

participação do negro, disse que assim como a história da emancipação de Miracema ser 

por falada, a figura do negro quase não aparece nesse momento (Ver apêndice C), mas 

fez uma análise e levantou hipóteses por conta do recorte temporal que se dava no 

momento. Demonstrou também grande interesse pelos estudos futuros sobre memória
7
,  

Contudo é importante analisar, que essas três pessoas não são as únicas que 

conhecem sobre a história de Miracema, mas é importante para a entrevista que seja 

investigado uma noção de alguém que já divulga a história oficial, outra que trabalhe 

diretamente no ambiente educacional, e por último a que estará futuramente trocando 

laços cognitivos com os alunos.  

O que nasce não é só uma nova consciência, mas também o respeito para os 

desbravadores que permaneceram até hoje à margem da história sem que fossem 

deixados seus resquícios, aqui na região ainda existem alguns utensílios de punição a 

escravo só que o mesmo nesse período já havia sido libertado, o que me leva o 

questionamento de que estavam fazendo história como toda a população, mas não 

estava tendo sua cultura como parte da história o que gerou parafraseando Santos, uma 

inesgotável perda de informações. 

 

                                                           
7
 Essa é exatamente a lógica desse trabalho, disponibilizar o acervo e terem pessoas permissíveis e 

democráticas que usará em suas práxis pedagógicas o conteúdo em questão. 
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Conclusão 

 

A importância da memória no processo educativo  

Esse trabalho ainda está em fase inicial no sentido das pesquisas, as entrevistas 

demonstraram o quão importante é o registro de outras culturas passadas, em Lee- Goff 

1924 percebemos que quando a memória coletiva é voltada ao controle social, e que as 

informações chegam fragmentadas no futuro, os impactos sociais são gigantescos no 

sentido de não haver onde buscar esse subsídio para ser catalogado.  

Em Jacques Lee Goff nota-se a preocupação com a memória coletiva e o mesmo 

afirma que “A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 

salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a 

memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão do homem. [Lee Goff, 

1924 S/P]. Nesse trecho podemos (Re) afirmar todo o trabalho desenvolvido nesta 

monografia, como a memória não servia para as pessoas e sim as indústrias e famílias 

“elitistas” a época, a história vem fragmentada, uma vez que as poucas fontes de 

informações como os opúsculos, livretos, biografias, foram servidas ao homem e ao seu 

desejo individual do que iria ser lembrado, a memória individual, e foi repassada a 

memória coletiva de forma parcial.  

Não há porque continuar a não pesquisar sobre histórias antigas, quando o maior 

método aplicados em salas de aula sejam os de reprodução, com a alta da internet, ficou 

cada vez mais comum nos depararmos com profissionais trabalhando com seus 

estudantes temas reproduzidos que fogem a realidade do aluno, com os levantamentos 

de informações passadas professores poderão colocar em contato direto o estudante com 

sua história local.  

Primeiramente devemos ter a memória como uma grande ferramenta educativa, 

pois é através da mesma que vimos as identidades serem construídas através dos anos, 

sendo elas individuais e coletivas, uma vez que as mesmas estão articuladas quando são 

reproduzidas sem monopolização elitista, a memória se caracteriza coletiva quando 

mais de uma pessoa vive determinado acontecimento e esse conhecimento é 

compartilhado no futuro, a individual é um acontecimento individual que só terá sentido 

para a pessoa que viveu. A história se materializa no fruto como fruto de uma memória 

coletiva existente a época, desde os primórdios das civilizações existiam preocupações 
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em guardar algumas datas, sejam elas festivas, mortes, estátuas e até mesmo na bíblia, 

aparecem diversas passagens onde a palavra lembrar é citada. E afirma que:  

Cabe, com efeito, aos profissionais científicos da memória, 

antropólogos, historiadores, jornalistas, sociólogos fazer da luta pela 

democratização da memória social um dos imperativos prioritários da 

sua objetividade científica. Inspirando-se em ranger [1977], que 

denunciou a subordinação da antropologia africana tradicional às 

fontes “elitistas” e nomeadamente às “genealogias” manipuladas 

pelos clãs dominantes, Triulzi convidou á pesquisa da memória do “ 

homem comum” africano. Desejou o recurso, na África, como na 

Europa, “ás recordações pessoais...; a todo aquele vasto complexo de 

conhecimentos não-oficiais, não-institucionalizados, que ainda não se 

cristalizaram em tradições formais... que de algum modo 

representaram a consciência coletiva de grupos inteiros (famílias, 

aldeias) ou de indivíduos (recordações e experiências pessoais), 

contrapondo-se a um conhecimento privatizado e monopolizado por 

grupos precisos em defesa de interesses constituídos‟‟(Le Goff, 1924 

S/P)  

Durante todo percurso de seu artigo, Le Goff demonstra sua preocupação sobre a 

memória coletiva. A memória coletiva vem articulada com a história, da xilografia até 

os computadores, as informações vinham através da memória coletiva, não obstante que 

a mesma era alvo de alguns esquecimentos, que Le Goff vai chamar de amnésias, 

causadas pelas camadas elitistas que queriam apenas que sua história fosse ensinava.  

O impacto de memória de nossos antepassados, também é descrevida por Pollak 

em seu artigo memória, esquecimento e silencio, e diz que no momento de disputa 

dessas informações com a história oficial, pode vir a mudar um cenário municipal que 

outrora era explicado de forma hegemônica, esse material catalogado e disponível como 

acervo, não ficaria como método apenas para escolas de educação infantil, fundamental, 

médio e Educação de jovens e adultos, mas também para o curso normal que tem grande 

impacto na cidade, sendo um curso de professores essa prática pedagógica os dariam 

caminhos para utilização em pesquisas com seus alunos que também contribuiria no 

processo de novas histórias. Sendo assim poderia gerar grandes indagações entre os 

munícipes para um novo caminho da história.  

Nossa única forma de informações, como não há quase nada escrito (digo isso 

porque no primeiro capítulo encontramos na história a passagens de um negro mas esse 

é chamado pelo primeiro nome e é lembrado de forma superficial) a única forma de 

resistência dessas memórias é a história oral, que é passada de geração a geração com 

muita cautela da história oficial contada para não gerar “danos”, esse medo é 
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caracterizado como comportamento comum para sociedades que sofreram grandes 

traumas (Pollak, 1989), que resulta na vontade de esquecer para se levar uma vida 

normal, muito dos pais que sabem parte da memória subterrânea a época da construção 

da cidade, ao que tudo indica, não passam essa informação adiante para que o mesmo 

possa ter uma vida mais tranquila e sem marcas do passado, Pollak ainda relata que em 

momentos de entrevistas pode ser que revistado possa passar por cima de sua memória 

subterrânea, que significa que são passadas de geração a geração por meios informais de 

comunicação, para não lhes fazer mal intrinsecamente. Para consolidar o que foi dito 

acima Pollak afirma que  

A despeito da importante doutrinação ideológica, essas lembranças 

durante tanto tempo confinadas ao silêncio e transmitidas de uma 

geração a outra oralmente, e não através de publicações, 

permanecem vivas. O longo silêncio sobre o passado, longe de 

conduzir o esquecimento, é a resistência que uma sociedade civil 

impotente opõe ao excesso de discursos oficiais. Ao mesmo tempo, ela 

transmite cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes 

familiares e de amizades, esperando a hora da verdade e da 

redistribuição das cartas políticas e ideológicas. (POLLAK, 1989 S/P) 

 

Essa pesquisa de campo, pautada na história oral, será ampla e precisará que as 

pessoas quebrem o paradigma da história oficial, em seu artigo Michael Pollak elucida 

essa ideia, é preciso que não se concorde com a ideia oficial, Pollak ainda diz que 

segundo Maurice Halbwachs em diversos momentos históricos houve o que o mesmo 

vai chamar de “negociações” para moldar a memória coletiva nos padrões de quem está 

interessado no controle social de informações, e ainda diz que é preciso, como disse 

acima, descordar da memória oficial como diz a seguir  

Em vários momentos, Maurice Halbwachs insinua não apenas a 

seletividade de toda memória, mas também um processo de 

“negociação” para conciliar memória coletiva e memórias 

individuais: “Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não 

basta que eles nos tragam seus testemunhos: é preciso também que 

ela não tenha deixado de concordar com suas memórias e que haja 

pontos de contato entre ela e outras lembrança que os outros nos 

trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum.(POLLAK, 

1989 S/P) 

 

Antes de qualquer projeto político de emancipação, o que realmente faz uma 

cidade são suas histórias e suas culturas, ao que tudo indica, o que gerou a problemática 

da falta do negro no discurso miracemence, foi fatores como, sua ideia futurística que 
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está à frente de sua cultura, a arrogante ideia de que apenas culturas elitistas fossem 

lembradas em sua memória coletiva, a falta de incentivo governamental a histórias de 

diferentes culturas que seriam imortalizadas pela história local.  

Com esse trabalho uma nova linha de pesquisa nasce na localidade, resta-nos 

expandir e aquecer ainda mais a ideia de que o negro foi o principal incentivador de 

forma direta para estruturação desta cidade, Miracema goza de ter sido a maior 

produtora de café do norte fluminense por conta de seus incansáveis trabalhadores que 

destinaram sua vida ao trabalho enquanto o café ainda estava em alta. Segundo 

Luxemburgo “quem não se movimenta, não sente as amarraras que o predem”, resta-

nos saímos de nossa zona de conforto e galgarmos para uma nova lógica sobre uma 

nova história com mais representatividade e que respeite, de uma forma geral, todas as 

histórias existentes na localidade.  
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ANEXOS;  

Anexo A 
Este foi o termo utilizado para a entrevista  

Termo de livre e esclarecido  

Termo de consentimento Livre e esclarecido – INFES/UFF 

Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior  

Universidade Federal Fluminense  

TERMO DE CONSENTIMENTO E ESCLARECIDO  

O senhor (sra.) está sendo convidado(a) a participar do trabalho de conclusão de curso: 

A invisibilidade do negro no discurso miracemense de 1936 a 1946. Trata-se de uma 

pesquisa contínua sobre a autoria do estudante Higor de Lima Moreira sobre a 

Orientação do professor Júlio Cezar Medeiros da Silva Pereira.  

Nome do entrevistado:____________________________________________________ 

Idade:______________RG: ________________________________________________ 

Introdução: 

Partindo do pressuposto de que ainda existem muitas histórias sobre a cidade de 

Miracema que ainda se encontram de forma subterrânea, essa pesquisa, que será 

utilizada num trabalhado de conclusão de curso, facilitará pesquisas locais para depois 

de catalogadas servirem não só de acervo, mas também como prática pedagógica.  

Procedimento: 

Como não existe nada catalogado, a história oral seria a única forma de resgate dessas 

histórias passadas que não são contadas pela memória coletiva (Lee Goff), gerando uma 

fragmentação na história oficial.  

Serão feitas as seguintes perguntas: 

1) Você conhece a história de Miracema? 

2) Você conhece a história de emancipação político administrativa da cidade? Se 

sim me fale um pouco sobre a mesma.  

3) Qual a participação do negro nesse momento histórico? 

4) Numa perspectiva de pesquisa, você acha que esse trabalho trará mais 

representatividade não só nas escolas, mas para todos os munícipes? 

Benefícios:  

O senhor (a) estará contribuindo para que aumente os estudos sobre a história de sua 

cidade.  



 

49 
 

Custos:  

Não haverá custos para o senhor (a). Também não há compensação financeira 

relacionada a sua participação.  

Sigilo: 

As informações prestadas na entrevista, apesar de serem analisadas e transcritas não 

revelará o nome de seus entrevistados.  

Liberdade do entrevistado: 

É garantida a liberada em querer participar ou não da entrevista.  

Em qualquer etapa do estudo o (a) senhor (a) terá acesso ao pesquisador responsável 

(Higor de Lima Moreira), que poderá ser encontrado pelo telefone (22) 99710-0836.  

Acredito ter sido bem informado de todas as informações acima.  

Eu conversei com o estudante Higor de Lima Moreira sobre a minha decisão de 

participar do estudo. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados e garantias de confidencialidade e de esclarecimento 

permanente. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. 

 

Eu,___________________________________________________________________,    

Rg nº_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto acima descrito.  

 

                                                         Miracema,_____de_________________de______ 

 

Nome e assinatura do entrevistado 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento Livre e 

Esclarecido deste para a participação neste estudo.  

Nome do pesquisador  

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador:_____________________________________________________ 

Data:_______________________________________________________________________ 
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Apêndice A  
Entrevista 1  

Fiz uma introdução sobre a nossa entrevista 

“- Então, boa tarde, (nome do entrevistado) concordou em contribuir para o meu 

trabalho de conclusão de curso sobre a orientação de Júlio César Medeiros Professor 

Doutor e pesquisador na área né, e a gente encontrou alguns problemas na história 

oficial e a gente está querendo dá um novo sentido para a memória coletiva da cidade 

né, então vou te fazer algumas perguntas e você as responda se você souber e se não 

souber pode falar aqui não sabe que eu vou catalogar ela dessa forma. ” 

Entrevistador: 

“- Então você conhece a história de Miracema? ” 

Entrevistado: 

“- Conheço ’’ 

Entrevistador: 

“Você conhece a história da emancipação político-administrativa da cidade? Então me 

fala um pouco sobre a mesma. ” 

Entrevistado   

“Então, a emancipação de Miracema ela foi um misto de coisas para ela poder acontecer 

né, Miracema ela pertencia a Santo Antônio de Pádua, aqui era um vilarejo foi criada, 

foi fundada por dona Ermelinda  e essa vila foi crescendo e a partir do momento que ela 

se torna uma Freguesia ela passou a pertencer a Santo Antônio por estar dentro do 

território de Santo Antônio de Pádua, com o tempo vieram outros fazendeiros para cá 

também e não essas fazendas foram, se foram se fundando essas fazendas,  essas 

fazendas foram produzidos café e com isso aqui começou a gerar muita riqueza era o 

distrito mais rico de Santo Antônio de Pádua  mais rico inclusive que o distrito sede. E 

com isso mais ou menos por volta de 1900, 1900, 1924, no início da década de 20 o 

pessoal que morava aqui, começou a se questionar, nós e nós e nós tínhamos essas 

riquezas a grande produção contudo, tudo que era gerado aqui, ia para Pádua e aqui não 

tinha, nenhuma melhoria de infraestrutura, não tinha calçamento, não tinha urbanização 

né, então foi gerando esse questionamento e começou-se a pensar em Miracema ser 

independente de Pádua, então isso começou com notícias dos jornais locais na cidade  o 

principal jornal, que se noticiava esses questionamentos era o “Libertas”, ele foi 

fundado 1924, foi fundado inclusive com o intuito de se questionar a emancipação de 

Miracema, e isso, esse movimento foi  crescendo e foi ganhando a simpatia da maioria 

da população, alguns fazendeiros eram contra por questões políticas, aí pra esse 

movimento ganhar força  foi fundado o Partido na cidade, um partido de miracemenses, 

chamado partido separatista, e a causa desse partido era lutar politicamente pela 

emancipação de Miracema, é... isso ainda na década de 20, o partido foi fundado na 



 

51 
 

década de 20, em 30 o movimento foi crescendo se faziam reuniões, só que em 30 a 

gente teve o golpe de Vargas, uma  das políticas de Vargas era manter a integralidade da 

União né e evitar rebeliões e manter os municípios para que Essa ordem fosse 

resguardados então com o golpe de 30, a campanha deu uma parada né, por questões 

políticas, só que em 32 ela voltou, ela voltou a começando devagarzinho, e em 34 foi 

feito uma convenção, essa convenção foi  crucial, pra campanha nesse meio termo, 

nesse meio termo, o pessoal da campanha, da campanha já estava entrando em contato 

inclusive com outros políticos, o governador já tinha ciência, o quer dizer o interventor, 

né ele já tinha ciência dessa questão e nessa convenção de 34 PÁDUA comunicou as 

autoridades que teria essa convenção e jogou no ar que  isso iria causar uma rebelião, e 

então 4 separatistas que encabeçavam toda campanha eles redigiram um documento 

espalharam na cidade chamado “Aos amigos de Miracema” e informando que toda 

responsabilidade seriam deles e que movimento era Pacífico, Melchiades Cardoso, 

António Ventura Lopes, Dirceu Cardoso e Bruno de Martino e então a convenção, e 

para conter essa possível rebelião o governo uma tropa para se posicionar na cidade e 

eles participaram inclusive da convenção, da reunião, contra os relatos que essa 

convenção ela reunião muito miracemense inclusive não Coube dentro do prédio, a rua 

ficou tomada e os próprios interventores que aqui tiveram, se amigaram com a nossa 

causa  e deram apoio nessa reunião ficou estabelecido queria iria se formar um grupo de 

miracemenses e esse grupo iria até Niterói tratar da nossa separação de homens e 

mulheres e houve mulheres que eram engajadas na campanha inclusive existia um grupo 

feminino e lá no palácio do Ingá que antiga sede do governo eles tiveram uma reunião 

com  interventor que disse que no mais ele sentiu da causa, então ele resolveu o nosso 

problema, é isso em 34, no prazo de um ano nossa emancipação foi feita em 35 em 

novembro de 35 se eu não me engano 5 de Novembro 11 de novembro, foi decretada a 

Lei na Assembleia Legislativa criando o município de Miracema, e ficou marcado para 

o dia 3 de maio de 36 a instalação do município, o governador veio em Miracema e de 

posse ao primeiro prefeito essa é uma história muito assim rasa e da emancipação mas 

no contexto geral é isso.” 

Entrevistador 

“Qual a participação do negro nesse momento histórico? ” 

Entrevistado 

“Na história escrita não, o negro sempre esteve a  margem da nossa história, o que a 

gente sabe é muito de relato, quando teve a questão da Abolição muitos vieram para a 

cidade inclusive até meados da década de 30 até a emancipação um pouco depois a 

maior parte da população de Miracema morava na zona rural a cidade era uma pequena, 

e é por isso muitos políticos cafeicultores eram contra a emancipação  porque eles de 

certa forma iam p perder com isso mas uma parcela dos negros vieram para  a cidade e 

esse foi o início do bairro do Cruzeiro, ele foi fundado quer dizer ele começou a ser 

povoado  no pós Abolição de pau-a-pique isso até a década de 70 a gente encontrava no 

Cruzeiro em caso de pau-a-pique com teto de Sapê mas na história oficial  da cidade 

eles sempre estiveram à margem a gente não tem a sua mão na figura expressiva, eles os 

negros são ligados muito ao folclore né quando se fala da cultura popular do folclore até 

uma palavra que a gente não deve utilizar a cultura popular, a contribuição precisa de 
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uma forma muito rasa né, foi pra cultura popular, inclusive, folia de reis, caxambu 

,mineiro-pau isso é a manifestações que tinham na zona Rural e eles trouxeram pra 

cidade. 

 

 

Entrevistador  

“Numa perspectiva de pesquisa, você acha que esse trabalho trará mais 

representatividade não só nas escolas, mas para todos os munícipes?” 

 

“Claro, é muito importante a gente guardar a nossa memória a nossa cultura local a 

memória coletiva é muito importante isso contribui para nossa identidade, e as 

representações dos nossos povos que se formou aqui né, então é muito importante a 

gente resguardar essas histórias, catalogar fazer elas oficiais, e resguarda-las.” 

 

Apêndice B 
Entrevista 2 

Entrevistador:  

Fiz a pergunta “a” (ver anexo A). 

Entrevistado  

“-Sim” 

Entrevistador: 

Fiz a pergunta “b” (ver anexo A). 

Entrevistado: 

“- Conheço, para ser sincera, a única coisa que sei é que essas lembranças sobre a 

emancipação, é que Dona Emerlinda veio para cá... E depois doou um pedaço de terra, 

sabe na verdade essas lembranças são passadas fragmentadas em datas próximas a 

exposição, não se tem trabalho a fundo sobre o tema.” 

Entrevistador: 

Fiz a pergunta “c” (ver anexo A). 

Entrevistado: 

“- Olha ainda que eu tenha a ideia de que grandes partes dos negros tenham trabalhado 

na lavoura, não se tem conhecimento direcionado para essas questões, eu sinceramente 

não vou saber responder por falta de material que me foi disponibilizado, porque come é 

como eu disse esses temas só são trabalhados próximos a exposições e a história que se 

chega pra nós e bem pequena.” 
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Entrevistador: 

“-Fiz a pergunta “D” (ver anexo A).” 

Entrevistado: 

“-Apesar de achar que o tema tenha que ser trabalhado, acredito também que esse 

subsidio deva ser disponibilizado a nós, sinto que as informações são poucas, eu mesmo 

não saberia como trabalhar por nunca ter ouvido.” 

 

 

 

Apêndice C  
Entrevista 3 

Entrevistador: 

Fiz a pergunta “a” (ver anexo A) 

Entrevistado:  

“Sim. A história de Miracema que nos é apresentada é basicamente voltada a figura de 

Dona Ermelinda, que passa a residir nas terras onde hoje é nossa cidade. Como grande 

devota de Santo Antônio e por seu filho estar estudando em um seminário, decide criar 

uma pequena capela, onde se dizem ter acontecido o milagre dos brotos atribuído a 

Santo Antônio. Assim, a história de Miracema vai ganhando forma até chegar ao que 

hoje somos.” 

Entrevistador  

Fiz a pergunta “B” (Ver anexo A) 

Entrevistado 

“Não conheço com tanta profundidade como queria, esse recorte não é tão comentado 

como o de Dona Ermelinda. O Pouco que sei é que nossas terras pertenciam a Santo 

Antônio de Pádua, e que em 03 de maio de 1936 foi emancipada e denominada como 

município de Miracema.” 

Entrevistador 

3- Fiz a pergunta “c” (Ver anexo A) 

Entrevistado  

“Assim como a respeito da emancipação de Miracema ser pouco comentada, a figura do 

negro quase não é falada, eu nuca ouvi nada sobre. Mas analisando o recorte temporal 

do aparecimento dessas terras, o Brasil ainda se encontrava em uma época escravocrata, 
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antes mesmo da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Defino por mim mesma, que 

durante todo esse processo, o negro ainda estava mercê dos brancos e ricos, talvez 

libertos ou não, é uma coisa que não posso afirmar. Contudo é nítido que a figura do 

negro não é comentada e não recebe a devida importância que merecia.” 

Entrevistador  

Fiz a pergunta “D” (Ver anexo A) 

Entrevistado 

Com toda certeza digo que sim, é essencial termos estudos sobre o tema. É a história da 

nossa cidade, que não deve ficar presa em documentos e livros, mas sim chegar ao 

alcance de todos. A escola é o principal meio para formar um cidadão, por isso também 

deve transmitir aos alunos a história de nossos antepassados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


