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A cidade e feita de sonhos e desejos. Sonhos e 

desejos que um dia, se tornardo recordagdes, se 

incorporarao aos inumeros labirinlos da 

memdria, revelarao as faces escuras do pas, 

ou deixardo que elas permanegam desconhec 

para sempre. Mas sonhos e desejos que se 

reinvent am e se transformam. Assim e a cidade, a 

grande moradia dos homens. 

(Antonio Paulo Rezende, 1997) 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tem o objetivo de problematizar as "ocorrencias" de botijas na cidade de Sao 

Jose de Piranhas, no Sertao paraibano, entre os anos de 1930 e 1950. Alem disso, discute-se o 

imaginario local sobre tais praticas por piranhenses dos diversos segmentos sociais. Por fim, 

analisa-se a relacao entre o cangaco e as praticas de entesouramento de bens pessoais, tais 

como moedas de ouro, prata ou bronze e joias ou objetos de valor sentimental, provocando o 

fenomeno conhecido popularmente como botijas. Na pesquisa, foi de fundamental 

importancia a apropriacao do conceito de "imaginario cultural" da historiadora Sandra Jatahy 

Pesavento, bem como dos conceitos de "encantamento/ desencantamento", "crivel/incrivel" e 

"tesouros enterrados" da historiadora Socorro Cipriano. Para a realizacao deste estudo, 

fazemos uso da historia oral enquanto metodologia para a producao e analise das fontes. 

Palavras-chave: Sao Jose de Piranhas; Tesouros enterrados; Botijas; Imaginario Cultural. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This paper aims to problematize the "appearences" of stone bottles in the city of Sao Jose de 

Piranhas, in Paraiba's hinterland, between the years 1930 and 1950. Furthermore, it discusses 

about the local imaginary of such practices by the local ones that belonged to various social 

groups. Finally, it is analyzed the relationship between banditry and practices of hoarding of 

personal property such as gold coins, silver or bronze jewelry or objects of sentimental value, 

causing the phenomenon known popularly as stone bottles. In the survey, it was very 

important the appropriation of the concept of "cultural imaginary" by the historian Sandra 

Jatahy Pesavento, as well as the concepts of "enchantment/disenchantment", "credible 

/incredible" and "buried treasure" by historian Socorro Cipriano. For this study, it is used oral 

history as a methodology for the production and analysis o f sources. 

K E Y - W O R D S : Sao Jose de Piranhas; buried treasure; stone bottles; cultural imaginary. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTRODUCAO 

O objetivo deste trabalho e analisar a formacao de um imaginario historico-cultural em 

torno das "botijas" na cidade de Sao Jose de Piranhas, estado da Paraiba. entre as decadas de 

1930 e 1950. Buscamos compreender como o processo de transferencia da sede da cidade 

para dar lugar ao Acude Engenheiro Avidos e o abandono forcado de moradias e pertences 

pelos piranhenses possibilitaram o aparecimento de "tesouros encantados", popularmente 

conhecidos como botijas. 

Tentar reconstruir azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historic! Cultural do povo piranhense nao e tarefa muito facil. 

Poderia ter escolhido outros temas, menos complexos, que ja tivessem sido trabaihados por 

outros historiadores. Mas, nao! Escolhi este tema por uma satisfacao pessoal. 

Nos meus tempos de infancia, quando iamos passar os feriados e finais de semana na 

zona rural da cidade de Sao Jose de Piranhas, sentavamos as margens dos tabuleiros para 

escutar inumeras "historias de trancoso"
1

 que mexiam e agucavam o nosso imaginario 

infantil. Boa parte delas narradas por minha avo Maria, uma mulher que possuia o dom do 

misticismo e da sabedoria popular. 

Dentre todos aqueles feriados passados no sitio, na companhia de minha famflia, um 

me marcou promndamente. Era uma quarta-feira, dia 03 de abril de 1996, quando minha avo 

passou a narrar suas historias sobre um universo encantado no qual almas, cangaceiros, 

lobisomens e, principalmente, botijas eram o foco principal. Todas aquelas novas informacoes 

mexeram comigo, causando ao mesmo tempo medo e curiosidade. 

Enquanto minha avo ia narrando suas peripecias, os mais jovens e as mulheres iam se 

benzendo e falando os dizeres populares: "Jesus, Maria e Jose", "Ave Maria" e "Valha-me 

meu Padim Cico". Segundo a crenca popular nordestina, quando se passa por alguma situacao 

de apuro, a aclamacao por estes dizeres afastam o mal; falavamos tambem para amenizar o 

medo obtido por aquelas historias. A partir deste dia, passei a me interessar por outras 

1 Trancoso vem de troncoso, lugar de troncos. Houve um escritor portugues, colecionador de contos que tinha 

por sobrenome Trancoso. Trancoso teve uma evolucao semantica e incluia contos fantasticos, fabulas. A 

semantica explica. Hoje em dia historia de trancoso e algo irreal. fabula. algo lendario. Muitos contos infantis 

sao classificados como historias de trancoso. Disponivel em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/trancoso/>. 

Acesso em: 18 nov. 2013. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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historias fantasiosas - popularmente conhecidas como historias de trancoso - que passaram a 

alimentar ainda mais minha infancia de fantasia. 

Inumeras historias escutei, senti arrepio e ate vi pessoas chorarem de medo. 

Experiencias distintas, vividas em torno de um mundo assombroso. marcaram minha infancia. 

Porem, as botijas eram as que mais mexiam comigo. Sentia uma ligacao tremenda com elas. 

Cada vez que escutava aquelas historias, minha mente era agucada mais e mais. Isso, 

portanto, me levou a escolher as botijas como tema de estudos e pesquisas academicas. 

A partir dessas pesquisas, passamos a concluir que botijas sao tesouros — seja ouro, 

prata, moedas, joias - enterrados por seu proprietario. Com o passar dos anos, essa pessoa 

vem a falecer e, conforme a crenca popular, sua alma ficaria penando no purgatorio. Para que 

esta alma fosse salva, ela teria que doar/entregar seus bens enterrados, passando-os por um 

entesouramento e encantamento a uma pessoa humilde. simples e nao avarenta. 

Outras interpretacoes semelhantes sobre as botijas sao relatadas, tais como o ponto de 

vista de Camara Cascudo. Em seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diciondrio do folclore brasi/eiro, ele relata que 

botijas sao recipientes que "eram curtas, bojudas, com uma asa" (CASCUDO, 1998, p. 181). 

Nessa afirmacao, Cascudo se refere ao recipiente oriundo da Europa que fora trazido para o 

Brasil por imigrantes. Nesse recipiente de barro vidrado era guardado a genebra ou zinebra, 

um tipo de bebida. Apos o uso da bebida, os recipientes eram reaproveitados, ganhando outras 

funcdes, como guardar fortunas para enterra-las no chao. 

A nocao de botija se alarga nessa questao, pois passam a ser enterrados nao so nos 

vasos de barro vidrado, mas em caixas de madeira, panelas de barro e outros utensilios 

domesticos, a exemplo das chaleiras e bules para cafe. 

Em outra citacao, Cascudo se refere as botijas como: 

Dinheiro enterrado, o mesmo que botija para o sertao do Nordeste, 

ouro em moeda, barras de ouro ou de prata, deixados pelo holandes ou 

escondidos pelos ricos, no milenar e universal costume de evitar o 

furto ou o ladrao de casa de quern ninguem se livra. Os tesouros dados 

pelas almas do outro mundo dependem de condicoes, missas. oracoes, 

satisfacao de dividas e obediencia a um certo numero de regras 

indispensaveis (...). O tesouro e encontrado unicamente por quern o 

recebeu em sonho (...). Se faltar alguma disposicao, erro no processo 

cxtrativo, o tesouro transformar-se-a em carvao. Todos os sinais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desaparecerao, se o silencio for interrompido, mesmo que por um grito 

inopinado ou por uma oracao. A primeira moeda encontrada e a que 

deve ficar no lugar do tesouro (CASCUDO, 1998, p. 862). 

No dicionariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aurelio, temos outra interpretacao, afirmando que as botijas sao: "vaso 

cilindrico, de boca estreita, gargalo curto e pequena asa" (FERREIRA, 1999). Aurelio 

Buarque de Holanda, nesta perspectiva, tambem se refere ao recipiente de origem europeia, 

trazido para o Brasil pelos colonizadores. Nesse sentido, inumeras botijas que ficaram 

famosas estao associadas a familias oriundas da Europa. 

A existencia de narrativas produzidas sobre esses "tesouros" encantados. 

popularmente chamados de botijas, e comum no Alto Sertao paraibano - tanto na zona rural 

quanto na zona urbana da regiao. Dessa forma, pretendemos analisar estas narrativas acerca 

de botijas ocorridas no Alto Sertao paraibano, entre os anos de 1930 a 1950. Periodo marcado 

por mudancas de ordem politica, economica, social e, neste caso, cultural na cidade de Sao 

Jose de Piranhas. 

Para o andamento desta pesquisa foi pertinente o dialogo estabelecido com a 

historiadora pioneira sobre o estudo do tema, a pesquisadora Maria do Socorro Cipriano, que, 

no ano de 2010, defendeu sua tese de Doutorado sobre a tematica:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historias de botijas e os 

labirintos do universo assombroso na Paraiba. Cipriano abriu um campo de pesquisa sobre as 

botijas na Paraiba. elaborando um discurso a partir de um novo fazer historiografico e baseado 

no universo assombroso paraibano. 

Nesse dialogo. a autora se preocupou em problematizar as botijas encantadas e os 

relatos produzidos sobre elas como um construto deste universo assombroso. De certa 

maneira, Cipriano afirma que sua preocupacao e: 

"Problematizar as botijas e outros relatos de encantamento com um 

construto deste universo assombroso na Paraiba, (...) ou talvez por isso 

mesmo, gostaria de tratar o tema atentando justamente para a tensa relacao 

entre o que e visto como real e fantasia (...) (CIPRIANO, 2010, p. 15). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A pesquisadora ainda vem tratar as botijas como as "sobras" deixadas ou esquecidas. 

pois perturbava a memoria, seja ela individual ou coletiva, de cada sociedade. A historia 

destas botijas seria, entao, uma invencao do presente, para algo ocorrido no passado. Ela trata 

tambem das botijas como algo maravilhoso e encantado. algo que requer um 

desencantamento. Assim, o tesouro que, enterrado em vida, passava por um encantamento se 

transformava em botijas. Depois que a botija era doada, ela tinha que passar por um 

desassombramento que, em sua maioria, era cheio de armadilhas e acompanhadas de "coisas 

de outro mundo". 

Na mesma linha de raciocfnio. Gilberto Freyre, em sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Assombragoes do Recife 

Velho" (1951), trata do assombramento e do desassombramento na cidade de Recife como 

algo que era regido por seres assombrosos. Para Freyre, estes seres assombrosos foram sendo 

extintos conforme o processo de modernizacao da cidade ocorria. 

Aqui na Paraiba, inumeros predios que eram ditos por assombrados foram perdendo 

esta aura com o passar do tempo. Com o avanco urbano da cidade, estas memorias ficaram 

quase que somente na oralidade. Os predios que tinham referencias de assombragoes 

passaram a ter outras referencias, transformando o aspecto da regiao onde se localiza o predio 

em desassombroso, liberando a cidade desses medos. 

Porem, mesmo depois de seculos e do processo de modernizacao das cidades, as 

botijas ainda sao desejadas e procuradas, fazendo parte ainda do universo assombroso 

moderno. As botijas se perpetuam ate hoje devido ao mapeamento dos lugares onde estariam 

os tesouros enterrados e encantados. 

No Alto Sertao paraibano, entre os anos de 1930 a 1950, devido a algumas mudancas 

culturais e politicas, as botijas passaram a ser parte frequente do universo dos sertanejos. Na 

cidade de Sao Jose de Piranhas, por exemplo, na decada de 1930, sucedeu um acontecimento 

muito importante na vida dos piranhenses, fazendo com que toda a populacao se deslocasse da 

entao urbe para outra localidade (onde esta a atual cidade)2 para dar lugar a um acude que iria 

acabar com o problema de abastecimento de agua da regiao: o Acude Engenheiro Avidos, 

mais conhecido como Boqueirao. Todavia, com essa mudanca da sede do municipio, os 

piranhenses deixaram para tras riquezas materials e culturais. Contam os antigos moradores 

2 Em 1937, a cidade foi alagada para a construcao do acude Engenheiro avidos e se transferiu para outra regiao, 

formando um novo nucleo habitacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que tambem foram deixados na antiga cidade tesouros materiais e, acorrentados a eles, as 

almas dos seus donos. 

Tais historias, ao mesmo tempo em que intrigam as pessoas pelo encantamento do 

tesouro e o "achamento" de tais riquezas, provocam espanto, deslumbre, alegria, ambicao, 

avareza, sabores, ou ate mesmo, dissabores. Revela-se, assim, a pluralidade cultural sertaneja 

paraibana, focalizando a riqueza do nosso saber popular e a influencia das cren9as na vida das 

pessoas. 

Essas historias transitam entre o mundo crivel e o incrivel, o natural e o sobrenatural, o 

real e o imaginario popular. Assim afirma a senhora Maria Monteiro: 

As Botijas passam desse mundo para outro. Elas estao encantadas. A gente 

pode encontrar elas em casas de taipa, igrejas velhas, aquelas de antigamente, 

em baixo de arvores centenarias, tipo a Algaroba. Agora ela so aparece para o 

merecedor. Se voce nao for o merecedor, nem va porque voce ve coisas de 

outro mundo (JESUS, 2008).
3 

Mediante o depoimento, percebemos que as botijas sao tomadas como algo 

maravilhoso, que seria um tesouro encantado, escondido, em vida, por uma pessoa que, 

geralmente, era tida como avarenta. Nossa depoente associa essa pratica ao encantamento e ao 

assombroso, de modo a apontar para a constru9ao de um imaginario historico-cultural proprio 

as botijas de Sao Jose de Piranhas. 

Em termos teoricos, portanto, trabalhamos na perspectiva do "imaginario cultural", 

pois atraves deste e que as pessoas passam a expressar seus medos, esperan9as, identidades e 

organizam sua vida futura. O imaginario e suas simbologias fazem parte de nossa 

interpreta9ao de mundo, estando presente em nosso cotidiano, tais como alguns elementos que 

marcam nossa nacionalidade ou agu9a nossas representa9oes alegoricas como: a bandeiras e 

os hinos, e as roupas tipicas de cada regiao do pais. Neste sentido, Pesavento afirma que "o 

imaginario social se expressa por simbolos, ritos, discursos e representa9oes alegoricas 

figurativas" (1995, p. 24). 

3 Ao Ion go deste trabalho procuramos transcrever as entrevistas coletadas mantendo o vocabulario e o modo de 

fala popular dos depoentes. Nesse sentido, todas as citacoes seguiram este padrao, a despeito de qualquer 

preocupacao com a norma culta da gramatica. 
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Segundo Ferreira, o imaginario e "[ . . . ] um conjunto coordenado de representa9oes, 

com uma estrutura de sentidos, de significados que circulam entre seus membros, mediante 

diversas formas de linguagem" (1992, p. 17). O imaginario seria, entao, uma resposta da 

sociedade para todas as demandas e vivencias existentes no cotidiano do homem ou ate 

mesmo uma constru9ao cultural onde estao presentes os mitos, sfmbolos, ideologias e cren9as 

de um povo. Nesses termos, para a sociedade, as botijas passam a estar associadas a uma serie 

de imagens representativas que, imediatamente, simbolizam e dao significado a esta pratica: o 

recipiente, o enterramento em paredes e sob arvores, o encantamento do tesouro enterrado, o 

sonho em que o merecedor e avisado e a possibilidade de assombros etc. 

O historiador Jose D'Assun9ao Barros define o imaginario da seguinte forma: "(...) um 

sistema ou universo complexo e interativo que abrange a produ9ao e circulacJIo de imagens 

visuais, mentais e verbais, incorporando sistemas simbolicos diversificados e atuando na 

constru9ao de representacoes diversas" (BARROS, 2004, p. 93). Com efeito, o imaginario das 

botijas em Sao Jose de Piranhas procura simbolizar experiencias preteritas locais por meio de 

representa9oes acerca de um universo cultural em que riquezas abandonadas se transformam 

em tesouros encantados. 

Em termos metodologicos, utilizamos a historia oral para conseguirmos compreender 

a forma9ao de um imaginario cultural piranhense acerca das botijas. Neste trabalho, pois, o 

uso da historia oral consiste em um metodo de realiza9ao entrevistas gravadas com os 

moradores da cidade de Sao Jose de Piranhas que vivenciaram, direta ou indiretamente, a 

transferencia da cidade e, por conseguinte, as apari9oes de botijas. Nesse sentido, os 

depoentes possuem um papel decisivo na constru9§o deste trabalho, uma vez que e por meio 

de seus testemunhos que serao percebidas as imagens em torno das botijas e a forma9ao de 

um imaginario particular entre os piranhenses (TORRES, 2007)4. 

Dessa forma, este trabalho busca entender como foi construfdo um imaginario cultural 

em Sao Jose de Piranhas, mais especificamente no que remonta as decadas de 1930 ate 1950. 

Para tanto, esta pesquisa esta dividida em tres capitulos. 

No primeiro capitulo, intitulado de "Uma historia cultural das botijas", apresento os 

aspectos teoricos metodologicos com o qual a pesquisa foi desenvolvida, tra9ando o elo entre 

as praticas de botijas e as teorias existentes sobre o imaginario cultural, bem como apontando 

4 As certidoes de cessao dos depoentes foram mantidas em privacidade por exigencia dos mesmos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dialogos historiograficos com pesquisadores, historiadores e antropologos que tambem 

trabalharam com as botijas. Mostraremos tambem como a oralidade e a historia oral possuem 

um papel importante nas pesquisas historicas acerca dcsta tematica. 

No segundo capitulo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t ra9aremos uma trajctoria historico-cultural da cidade de Sao 

Jose de Piranhas, visto que a transferencia da antiga urbe para o sitio Jatoba, ocasionou uma 

serie de t ransforma96es na rotina dos moradores. Com a transferencia da cidade, alguns 

moradores acabaram esquecendo suas fortunas enterradas no solo, consequentemente a agua 

inundou todo o terreno da cidade. Em seguida, faremos a discussao sobre as supostas 

apari96es de almas aos moradores da nova urbe, que viriam doar seus tesouros e, assim, 

deixariam de penar no purgatorio. 

No terceiro capitulo, inicialmente, faremos uma breve discussao sobre o canga90 e sua 

estreita liga9ao com as botijas, desmistificando o discurso que as botijas sao oriundas 

exclusivamente do canga90. Em seguida, utilizaremos os depoimentos de nossos 

rememoradores e faremos um estudo sobre as apari96es de botijas, apresentando a forma9ao 

de um imaginario cultural piranhense sobre os "tesouros encantados*'. 
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CAPITULO I 

UMA HISTORIA C U L T U R A L DAS BOTIJAS 

Nos ultimos anos, a historiografia brasileira vem se (re)fazendo em termos de estudos 

sobre a historia cultural. Nessa perspectiva, neste capitulo, serao estudadas as botijas como 

elementos culturais relacionados ao imaginario de uma determinada regiao - no caso, a cidade 

de Sao Jose de Piranhas. Serao trabalhadas as botijas e suaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA representa96es no mundo do que 

e incrivel e do crfvel. A primeira consiste nas ocorrencias "sobrenaturais'' envolvendo seres 

misticos e "almas penadas"; o segundo seria o mundo dos vivos. Assim, passaremos a 

trabalhar a inserfao do mundo do incrivel no mundo do crfvel (CIPRIANO. 2010). 

Dado isso, relacionaremos as produ9oes historiograficas locais e regionais sobre o tema 

com os depoimentos colhidos acerca das ocorrencias de botijas na regiao. Serao tomadas por 

base as produ9oes dos principals autores acerca do tema abordado. De infcio, com a 

historiadora Maria do Socorro Cipriano, em sua Tese intitulada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historias de botijas e os 

labirintos do universo assombroso na Paraiba, discute-se a ideia das botijas como praticas 

entre o mundo crivel e o incrivel e o mundo do avarento (dono do tesouro 

enterrado que, posteriormente, viraria a botija) e do merecedor (pessoa corajosa, "nao 

avarenta" e que em sua maioria possuiam poucos bens materias que Ihe servissem de 

subsidio). 

Servira de fundamento tambem a produ9ao Sobre botijas, do antropologo Tiago de 

Oliveira Sales, que retrata as botijas como mitos ocorridos no interior do Estado de 

Pernambuco, agu9ando o imaginario dos garimpeiros; alem disso, o conceito de tesouro 

enterrado do escritor Gilberto Freyre, em sua obra Casa-grande & senzala; e ainda Helder 

Alexandre Medeiros de Macedo e Thiago Stevenny Lopes, que narram as historias de botijas 

no campo das representa9oes e simbologias culturais. 

1.1 O cultural c o imaginario 

Os homens inventariam a Historia atraves de suas a96es e de suas 

representa9oes. Esta expressao remete a uma temporaliza9ao dos eventos, 

dos objetos e dos sujeitos, podendo se referir tanto a busca de um dado 

momento de fundacao ou de origem, como a um momento de emergencia, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DECAMPINA GRANDE 

CENTRO DE F0RMAQA0 DE PR0FESS0RES 

BIBUOTECASETORIAL 

CAJ.AZEIFiAS - PARAIBA 



13 

fabricacao ou instituicao de algo que surge como novo (ALBUQUERQUE 

JUNIOR. 2007). 

O campo de estudo da Nova Historia vem contribuindo para que possamos (re)pensar 

novas formas de se fazer historia. A escrita produzida sob esta perspectiva abre caminhos para 

novos estudos culturais de teor mais subjetivo. Nesse sentido, essas mudancas abriram a 

historia como um leque, dando aos pesquisadores novas possibilidade de (re)inventar seus 

objetos e metodos de pesquisa, contribuindo e ampliando ainda mais os estudos culturais. 

Sempre esteve presente na vida cotidiana e na cultura do ser humano o inventar, o 

representar e o imaginar. Porem, o estudo da cultura e do imaginario so veio se fortalecer 

com o surgimento da Nova Historia. No dicionario Novo Aurelio X X I , o autor Aurelio 

Buarque de Holanda Ferreira (1999) define o imaginario como "o conjunto de simbolos e 

atributos de um povo, ou de um detenninado grupo social". Portanto, o imaginario e algo 

coletivo sendo representado por um conjunto de simbolos, ritos, crencas e diferentes 

linguagens. Segundo Nascimento (2001, p. 1) "Imaginario nao e, portanto, imaginacao e 

contra-imaginacao, porque nos remete a coletividade, a cultura. Todo imaginario tern como 

pano de rundo um arco social que se homologa em um recorte cultural que representa uma 

visao de mundo, uma ideologia". 

Nessa perspectiva, a imaginacao e algo que toda pessoa tern e usa, e quando nos 

distanciamos do real, ou seja, e quando imaginamos algo que poderia ou nao 

acontecer. Assim, o imaginario e mais do que apenas o resultado direto da capacidade de 

imaginacao, sendo principalmente o produto de uma determinada elaboracao cultural 

coletiva. 

E nesta linha de pensamento, que os estudos das culturas, das representacoes, do 

imaginario, das sensibilidades, da memoria e, sobretudo, da subjetividade, vao tomando corpo 

e quebrando os moldes positivistas e cada vez mais incorporando a interdisciplinaridade a 

historia. 

Assim, os estudos sobre as praticas de botijas tomariam um novo rumo frente a cultura 

de cada regiao, passando a serem vistas pelos historiadores com novos olhares por meio 

dos metodos, tecnicas e perspectivas de analise. 

Sobre isso, Sandra Jatahy Pesavento (2008) afirma que a 

Cultura, representacao, imaginario. sensibilidades. memoria e subjetividade, 

em associacao com uma atitude hermeneutica, sao, pois, conceitos de que se 

apropriam os investidores do passado no terreno da cultura, os quais, nesses zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DECAMPINA GRANDE 

CENTR0 DE F0RMAQA0 DE PR0FE3S0RES 

BIBUOTECA SETORIAL 

CAJAZEIRAS - PARAlBA 



19 

ultimos vinteanos, construiram uma corrente historiografica 

consolidada (PESAVENTO, 2008, p. 52-53). 

Pesavento, ao falar sobre a cultura e suas associacoes culturais, vai discutir sobre a 

importancia de abrir os olhares para as novas formas de se (re)inventar a historia, com o 

intuito de se construir e consolidar uma corrente historiografica, visto que este campo de 

estudo e bastante novo. 

Nos historiadores nao passariamos a ser antropologos ou sociologos ao trabalhar 

com cultura e imaginario. mas usariamos de algumas tecnicas e metodos destas duas Ciencias 

Humanas para a construcao da historia cultural. Segundo Barbosa e Cunha (2006, p. 12), a 

cultura nao "estaria apenas nos artefatos. mas tambem em habitos, valores e comportamentos 

que precisavam ser apreendidos pela observacao e registrados". 

Todo rito e cultura produzidos pela sociedade estariam dentro desse novo campo de 

pesquisa, abrindo assim um leque de possibilidades sobre as novas producoes historiograficas. 

Segundo Lima e Santiago (2011), a sociedade como produtora de conhecimentos tern por 

obrigacao cuidar e preservar sua historia e sua cultura, pois, sao destas que o homem ergue a 

sua identidade e a identidade coletiva. 

Destarte, as historias de botijas estariam dentro desse campo de pesquisa. A historia 

cultural seria o estudo e a interpretacao dos diversos artefatos, habitos, valores e 

comportamentos humanos ao longo do tempo, formando assim multiplas culturas populares. 

Estas culturas poderiam ser praticadas ao mesmo tempo ou nao. poderiam ser de um periodo 

especifico ou nao. de uma ou varias cidades, uma ou varias regioes. 

Quando tratamos de imaginario social, por sua vez, passamos a trabalhar com um 

conjunto de relacoes que atuam como memoria afetivo-social de uma determinada regiao e/ou 

cultura. Passamos a ter um pensamento abstrato ou nao. que pode ser cultivado, mantido, 

vangloriado ou ate mesmo temido por uma comunidade. 

E atraves do imaginario que podemos representar e expressar nossos medos, tensoes, 

alegrias aspiracoes e ate mesmo esperancas. No caso das botijas, desencadeiam dentro do 

imaginario do homem a esperanca de ficar rico e o medo de ter que passar por todo um ritual 

de "desentesouramento" da botija, agucando ainda mais o imaginario e o temor das pessoas 

em todo o mundo . 

5 So para se ter uma breve ideia de como e vasto o universo de representacoes sobre historias maravilhosas, 

elencamos aqui: o Egito e suas misteriosas piramides que, alem de estarem povoadas por seres reais e 

imaginarios, desperta tambem o espirito dos aventureiros que, durante seculos, enveredam em seus labirinticos 

caminhos para descobrir tesouros; tambem nao podemos esquecer as incn'veis aventuras de Ulisses, o heroi 

grego da Odisseia, que investido na armada grega. depois de pilhar alguns tesouros os esconde, agucando a 
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Dessa forma, passamos a expressar nossas identidades e objetivos e a organizar nosso 

passado, presente e fiituro. Passamos a utilizar ate mesmo nossas ideologias, nossas Utopias, 

nossos tipos de simbologias e mitos - seria aqui uma forma de demarcar o terreno por meio 

da cultura. 

Ha momentos em que passamos a trazer o imaginario para nosso cotidiano, demarcando 

nossas vidas, nossa conduta e nosso estilo. Passamos a nos tele-transportar para inumeros 

lugares, nao importando que sejam eles de estagios continuos ou descontfnuos, de estabilidade 

ou de transformacoes em nossas vidas. 

A partir do momento em que passamos a imaginar determinados acontecimentos ou 

situacoes, temos - em muitos dos casos - a necessidade de por nossa imaginacao em pratica. 

Isso passa a satisfazer o nosso ego ou ate mesmo para sair de si mesmo e ir a busca de novas 

satisfacoes que ate entao nao conseguimos encontrar em nossa vida dita "real". 

E nessa perspectiva que o imaginario das botijas encantadas nos remete do mundo real 

para o mundo dito irreal, nos tele-transporta do mundo crivel para o mundo do incrivel. A 

vontade de se encontrar uma botija ou nao, leva-nos ao mesmo tempo a ter medo/coragem, 

ambicao/desprendimento. 

As novas interpretacoes do imaginario estao mais alem do ilusorio, dos sonhos e dos 

simbolos. Nessa perspectiva, podemos perceber que esta em alta se associar o imaginario, o 

social e a cultura. 

Passamos a ter um campo de estudo mais amplo, onde existem possibilidades de se 

aproximar o mundo crivel com o imaginario, a exemplo das botijas. Mergulhar 

nesse mundo imaginario exige de nos historiadores certa afinidade com o mundo do crivel e 

do incrivel, para que possamos articular, conduzir, lembrar, narrar e analisar os varios tipos de 

memorias imprescindiveis para construir nossa historia na perspectiva do imaginario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2 Dialogos historiograficos 

Como vimos no topico acima, trabalhar no campo da cultura historica seja ela o 

imaginario, a representacao, as sensibilidades e a memoria nao e nada facil. Ainda hoje existe 

certa resistencia por parte de alguns historiadores que sao ligados a outras correntes teoricas 

cobica de marinheiros de toda a Grecia. Mais recentemente, nos seculos X V I e X V I I , foram os europeus quern 

se tornaram os grandes corsarios dos mares, tanto pilhavam quanto escondiam riquezas tomadas de assalto em 

suas maravilhosas aventuras maritimas. (CEZARIO; WANDERLEY, 2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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em aceitar esses novos trabalhos, pois estao ligados ao campo ora do imaginario ora das 

mentalidades. 

Atualmente, as narrativas sobre botijas sao discutidas e problematizadas por alguns 

historiadores, sociologos e antropologos. Trabalhar no campo das botijas encantadas nao e 

nada facil, pois, estao ligadas com o campo do real e do irreal, do merecedor e do avarento, do 

rico e do pobre e, sobretudo, do assombroso. Porem, aos olhos do historiador/pesquisador 

que, com muita dificuldade, pesquisa, indaga, discute e sociabiliza suas teorias e 

metodologias, e necessario lidar com rigor diante das nocoes metodologicas que envolvem o 

tema em estudo, considerando as especificidades de fontes que nao sao palpaveis e/ou 

verificaveis como a grande maioria dos tipos de fontes historicas existentes. Assim afirma em 

sua Tese de Doutorado a historiadora Maria do Socorro Cipriano: 

Nao ignoro as dificuldades em lidar com nocoes metodologicas caras aos 

historiadores. As nocoes de espacialidade e de temporalidade aqui, ligadas 

ao tema do encantamento/historias fantasticas, juntamente com o uso de 

fontes consideradas "menos palpaveis" tomaram-se um desafio durante o 

trajeto deste trabalho (CIPRIANO, 2010, p. 15). 

E nesta perspectiva que procuramos a todo o momento nos aproximar e utilizar as 

producdes academicas de historiadores, sociologos e antropologos para nos fiindamentar 

teoricamente. Nao sao muitos os trabalhos publicados sobre as botijas. Porem, a bibliografia 

ja publicada sobre o assunto recebeu uma boa aceitacao, porque sao trabalhos de alto nivel 

intelectual, problematizados e tambem porque retratam o cotidiano e as vivencias da 

sociedade estudada. 

Socorro Cipriano, inicia discutindo a questao das botijas e do universo 

assombroso, como parte de sua infancia, pois a mesma, desde pequena - assim como eu - , se 

encantava com as historias magnfficas sobre tesouros encantados, almas, assombracoes, 

bichos exoticos/mitologicos e historias fantasiosas. Narrativas que foram sendo incorporadas 

cada vez mais as narrativas nas calcadas ao entardecer, principalmente em areas interioranas. 

Sobre as historias de Trancoso, Moises Maussad afirma que elas 

Se popularizaram no Brasil como — historias de carochinha, que equivalem 

a historias fantasiosas ou inventadas e de cunho popular. De certa forma, 

essa definicao nao e totalmente equivocada, uma vez que os contos do 

portugues Goncalo Fernando Trancoso - nascido em meados do seculo XVI 

- tratam do maravilhoso e da fabula. — e a visao dicotomica da moral, em 

predominio absoluto do Bern, atesta um contista ainda preso, tanto quanto 

os seus mestres, aos padroes medievais (MAUSSAD, 1999, p. 39). 
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Dessa forma, as historias de Trancoso tornavam-se surpreendentes a cada narrativa, 

chamando a atencao dos ouvintes e despertando cada vez mais a emocao pela historia 

contada. A historiadora conta que a cada narrativa fazia-se uso, por parte dos narradores, dos 

seres imaginados para causar medo e deslumbre nos ouvintes. 

Estas narrativas sobre botijas nao sao perpeluadas somente na oralidade 

dos mais velhos, sao transmitidas tambem por jornais, revistas e ate mesmo livros. Segundo 

Cipriano, as 

narrativas sobre assombracao, no qual se localizam desde visagens, 

lobisomens, diabos, bruxas, Besta-fera ate animais extraordinarios e reinos 

invisiveis. Invisiveis aos nossos olhos, guiados por uma ideia de razao, 

ainda tributaria da tradicao cartesiana e iluminista, que possibilitou a 

historia um estatuto de ciencia (CIPRIANO, 2010, p. 16-17). 

Estariam aqui as botijas ligadas a outros inumeros elementos do imaginario, visto que 

as mesmas sao rodeadas de um universo de "'visagens*' de bichos pelo homem, tais como as 

mulas sem cabeca, animais de olhos de fogo e besta-fera. Estas assombracoes, que rodeiam as 

botijas, estariam visiveis aos olhos dos merecedores como uma forma de prova para ver a 

braveza do merecedor. 

Em sua producao, Cipriano tambem problematiza as botijas encantadas e os relatos 

produzidos sobre elas como um construto deste universo assombroso. Como exemplo de tais 

relatos, temos a botija do Rio Formoso que trata dos tesouros deixados pelos holandeses e de 

fortunas acumuladas e esquecidas pelos senhores de engenho durante o periodo colonial. De 

certa maneira, socorro afirma que sua preocupacao e de: 

"Problematizar as botijas e outros relatos de encantamento com um 

construto deste universo assombroso na Paraiba, (...) ou talvez por isso 

mesmo, gostaria de tratar o tema atentando justamente para a tensa relacao 

entre o que e visto como real e fantasia (...)" (CIPRIANO, 2010, p. 15). 

Nesse sentido, a oralidade pode registrar a expressao de uma pessoa, de um grupo social 

ou ate mesmo de uma cultura. O colhimento dos depoimentos e a ligacao que estes fazem com 

as producoes academicas sao de grande importancia, pois e assim que se constroem as 

problematizacoes das imagens que estao atravessadas nos discursos. Mesmo que, 

cotidianamente, esses sujeitos nao tenham a preocupacao em registrar esse universo 

assombroso, para o pesquisador, o registro assume a dimensao mctodologica de possibilitar as 
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pesquisas academicas e de sustentar interpretacoes e sentidos cientificos para as vivencias 

culturais populares. 

Socorro Cipriano ainda trata as botijas como as "sobras"" deixadas ou esquecidas, pois 

perturbava a memoria coletiva. As pessoas naquela epoca, ao ouvirem falar das botijas, seja 

por historias contadas pelos mais velhos e ou por relatos orais imersos nas tradicoes. 

passavam a se autoquestionar sobre a existencia ou nao do mundo sobrenatural. Isso, por 

consequencia, causava medo em muitos chegando ate a provocar desistencias com relacao a 

busca de prova acerca da sua existencia. 

O imaginario social constantemente e permeado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA correla9oes com o sobrenatural. Por 

exemplo, podemos citar o imaginario cristao que configura Inferno, Purgatorio e Ceu, dando 

significado a pretensa existencia pos-morte. Nesses termos, as botijas sao imersas numa serie 

de "encantamentos
,

" e men96es a aspectos sobrenaturais. Os velhos casaroes, por exemplo, 

tambem imprimiam no meio social e regional tra90S do sobrenatural, causando medo e 

afastando as pessoas de tais lugares. 

Com efeito, mesmo associadas a certo temor, ainda se ouve falar de botijas. 

Normalmente ouvimos historias da boca dos "mais velhos* moradores de Sao Jose de 

Piranhas, mais explicitamente da zona rural, provocando desejo e impulsionando sua busca. 

Gilberto Freyre em sua obra "Assombra96es do Recife velho" (1951) trata do 

assombramento e do desassombramento na cidade de Recife como algo que era regido por 

seres assombrosos. Estes seres assombrosos foram sendo extintos conforme o processo de 

moderniza9ao da cidade chegara a todo vapor. 

E neste sentido que Cipriano vai se apropriar dos conceitos de 'desentesouramento' de 

Gilberto Freyre. Quando Freyre (2003) trata da sociedade colonial na cidade do Recife, fala 

que moderniza9ao das cidades de hoje vai quebrando o encantamento e espantando o 

assombroso para outros locais. Dessa forma, o concreto, os "arranha-ceus** e o transito 

agitado passam a desencantar algo que foi encantado no passado, ou ate mesmo afugentar os 

fantasmas para as ruinas da cidade "moderna"". 

Por sua vez, os historiadores Helder Macedo e Thiago Lopes associam esse mundo 

assombroso ao sonho, afirmando: 

Um dos elementos fundamentals que emergem das narrativas que tratam de 

botijas e o sonho, lembrado em todos os povos e epocas, ora aparecendo 

como aviso divino, ora como elemento sobrenatural ligado a tragedias ou 

maus acontecimentos. Os deuses, sobretudo nas civiliza96es politeistas da 

Antiguidade, falavam atraves dos sonhos por meio de figuras como os 

adivinhos, que chegavam a prever o futuro e assim a influenciar guerras e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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decisoes reais. Na Bfblia, especialmente nos Livros do Pentateuco, 

encontramos sonhos de personagens que entraram em contato com o mundo 

sobrenatural, especificamente prevendo o fiituro, ou ainda, relatando 

mensagens de Deus para os homens (MACEDO; LOPES, 2012, p. 24). 

Os sonhos, desde os tempos mais antigos, sao tratados como fontes de alegacoes entre o 

mundo real e o imaginario. como uma forma de prever o fiituro. Neste contexto, os sonhos 

eram interpretados pelos sacerdotes reais que poderiam influenciar nas guerras para saber se 

iriam ou nao obter a vitoria. Assim, os sonhos e suas inumeras interpretacoes passariam a 

influenciar nas decisoes reais. E nesta perspectiva que os sonhos sao tratados como um elo 

entre o mundo real e o imaginario, algo como uma especie de portal ligando a alma do dono 

das botijas - em sua maioria avarento - dadas atraves dos sonhos ao merecedor, representado 

quase sempre por pessoas honestas e humildes. 

Com o passar dos tempos, os sonhos foram tomando novos rumos e interpretacoes 

diferentes. Segundo o misticismo, os sonhos podem ser interpretados de inumeras 

maneiras. Contudo, os sonhos vao ganhando a cada dia novas interpretacoes e readequando 

outras que ja existiam: 

[...] o fato e que o sonho e as suas predicoes se tornaram muito populares 

na contemporaneidade, sendo comum escutar, na casa ou nas ruas, 

pessoas afirmarem que sonhos envolvendo dentes refletem mau pressagio, 

ou ainda queaguas claras induzem felicidade e, o fogo, alegria proxima — 

alem dos sonhos de botija que estao ligados a riqueza. Evidencia de que as 

pessoas ainda continuam a se firmar na tentativa de traduzir os sonhos, 

utilizando complexos mecanismos dedutivos baseados na arguta observacao 

da realidade e na adocao de significados transmitidos pela 

tradicao (MACEDO; LOPES, 2012, p. 24) 

Assim sendo, a contemporaneidade tende a procurar significado para os sonhos, de 

modo que o aparecimento das botijas (que se da pelo sonho) acaba por despertar o medo nas 

pessoas e a requerer delas uma explicacao. Portanto, o assombramento e um dos fatores que 

mais causam temor entre os merecedores das botijas, pois articula o sonho com experiencias 

de cunho sobrenatural. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 A oralidade como forma de registro 

Com o intuito de definir o que e a historia oral, Neves afirma que 

A historia oral e uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar 

cntrevistas induzidas. estimuladas c gravadas, com pessoas que podem 
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testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituicoes. modo de vida 

ou outros aspectos da historia contemporanea. E [...] move-se em 

terreno pluridisciplinar, pois utiliza muitas vezes musica, literatura, 

lembrancas, fontes iconograficas, documentacao escrita, entre outras, para 

estimular a memoria (NEVES, 2003, s/p) 

Nos dominios da historia oral podemos destacar a historia das elites (com o intuito de 

entrevistar pessoas que marcaram a politica), a historia oral/historicista (com o intuito de 

preencher as lacunas dos fatos historicos do passado) e a historia dos vencidos (que se destina 

a "resgatar" a historia de pessoas, comunidades ou sociedades que foram vencidas, excluidas 

ou perseguidas). Para Paul Thompson, 

[...] a historia oral pode dar grande contribuicao para o resgate da memoria 

nacional, mostrando-se um metodo bastante promissor para a realizacao de 

pesquisas em diferentes areas. E preciso preservar a memoria fisica e 

espacial, como tambem descobrir e valorizar a memoria do homem. A 

memoria de um pode ser a memoria de muitos, possibilitando a evidencia 

dos fatos coletivos (THOMPSON, 1992, p. 17). 

Mediante os varios metodos e as inumeras contribuicoes que a historia oral pode 

contribuir para a (re)memoracao dos fatos, existem tambem os desafios de se trabalhar com a 

oralidade, sejam elas as omissoes de informacoes, informacoes contraditorias ou o 

esquecimento. Sobre isso, Neves aponta que 

[...] o maior desatio da historia oral [...] e contribuir para que as lembrancas 

continuem vivas e atualizadas, nao se transformando em exaltacao ou critica 

pura e simples do que passou, mas sim em meio de vida, em procura 

permanente de escombros, que possam contribuir para estimular e reativar o 

dialogo do presente com o passado (NEVES, 2003, s/p). 

Esses inumeros desafios pertinentes impossibilitam alguns estudos, as coletas de dados 

e depoimentos para a "reconstrucao" do passado. Mesmo assim, por esse e por outros 

motivos, e pertinente o uso da historia oral como forma de "reconstruir" este passado. 

Segundo Eclea Bosi, "na maior parte das vezes, lembrar nao e reviver, mas, refazer, 

reconstruir com imagens e ideias de hoje as experiencias do passado" (BOSI, 1994, p. 55). 

Assim como em outros temas, devido aos poucos registros que se tern sobre as praticas 

culturais de botijas, nao e nada facil trabalhar metodologicamente com as botijas. Atraves das 

narrativas dos nossos rememoradores, passamos a perceber o quao simbolico e a botija para as 

pessoas que dizem terem vivenciado diretamente ou indiretamente as aparicSes das almas dos 

donos. 
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No que se refere a Sao Jose de Piranhas, isso se confirma a partir dos relatos orais das 

pessoas que vivenciaram a experiencia de ouvir, imaginar, sonhar, ver e mesmo encontrar 

"botijas*'. Tais pessoas, a exemplo da Sra. Maria Monteiro de Jesus, da Sra. Iraci Oliveira e 

do Sr. Jose Cezario, aflrmam que estas ocorrencias quase sempre se passavam dentro da casa 

do merecedor do tesouro. ou entao perto de arvores, tais como Juazeiros, Agaves. 

Castanholas, Palmeiras ou Algarobas, comuns no Alto Sertao da Paraiba. 

Dito isso, portanto, botijas sao bens materials enterrados em potes de barro, canecas de 

aluminio ou em potes de vidro. Com os bens enterrados e em face da morte de seus 

proprietaries, estes bens passariam por um processo de entesouramento/encantamento, 

aprisionando a alma do dono que somente poderia ser liberto mediante a entrega do bem a 

uma pessoa. 

NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diciondrio do folclore brasdeiro para estudantes, a autora Rubia Lossio afirma 

que: 

como antigamente nao havia bancos nas cidades do interior, as pessoas 

colocavam suas economias (moedas de prata e ouro), dentro de uma panela 

de barro devidamente fechada que era enterrada em um dos quartos da casa 

ou embaixo de uma arvore (LOSSIO, 2010). 

Tendo em vista que o processo de modernizacao das cidades se deu em periodos 

diferentes e em ritmos tambem distintos, as entidades bancarias existentes contemplavam 

somente as cidades litoraneas. No caso da cidade de Sao Jose de Piranhas, as praticas dos 

moradores em enterrar joias. ouro, moedas, eram muito "comuns"' ate meados do seculo XX. 

Segundo as representacoes dos nossos moradores, 

Ah! Naqueles anos as coisas eram muito precarias. Quern tinha as coisas, 

escondia em casa mesmo, num lugarzinho secreto. A pessoa tinha uma 

caixinha ai colocava suas coisinhas dentro e escondia, as vezes enterrava. 

Papai, eu lembro, tinha uma mala daquelas grandes de colocar roupa. O 

fundo era falso, de mentira! Ai ele tirava aquele fundo e colocava tudo 

dentro (SOUSA, 2009). 

E continua 

Quando os cangaceiros ameacaram invadir a cidade. papai pegou tudo o que 

tinha e colocou numa lata de ferro furnida, com um gancho ja pronto na 

ponta. ai jogou dentro de um cacimbao e so tirou quando o bando foi 

embora. Muita gente fez isso e perdeu. deixou la, esqueceu onde tinha 

guardado. Ai depois vem dizer pra um vivo onde ta, pra ele desenterrar, e a 

botija! (SOUSA, 2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSiDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CENTR0 DE F0RMAQA0 DE PR0FESS0RES 

BIBL10TECASET0RIAL 

CAJAZEIRAS - PARAlBA 



27 

Independente da intencao. ou do motivo de se enterrar estes tesouros, o que se destaca e 

que estes fatos sao pensados. representados, sentidos. usufrufdos e supostamente relatados a 

partir das subjetividades de quern viveu aquela ocorrencia, o que nos permite tambem, dado a 

nossa leitura, criar novas possibilidades para um estudo das cidades e quica tambem das suas 

zonas rurais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 2 

SAO JOSE DE PIRANHAS: HISTORICO E DESENVOLVIMENTO 

Ncste segundo capitulo sera feita uma caracterizacao geral do municfpio de Sao Jose de 

Piranhas, localizado na mesorregiao do Sertao Paraibano, na microrregiao de Cajazeiras. 

Serao pontuados os aspectos de maior importancia historica, social, economica e fisica da 

regiao, levando em consideracao como parametros os dados do IBGE, as producoes 

historiograficas e os livros de ata da cidade, que sao as principals fontes de informacao sobre 

a regiao. 

Em seguida, sera feito um mapeamento historico do municfpio, destacando a 

transferencia da antiga sede para uma nova urbe, em 1937. Este momento da transferencia foi 

um claro divisor de aguas no que diz respeito a organizacao social, fazendo com que ares 

miticos se instaurem sobre a historia local e dificultando a distincao entre o que e real e o que 

e imaginario. 

2.1 Formacao historica da regiao 

Antes que se inicie a discussao sobre as botijas encantadas - talvez o maior responsavel 

pelo ar de misticismo supracitado - e necessario falar um pouco da origem historica da 

cidade e de sua importancia economica e cultural para a regiao circunvizinha. A partir da 

formacao historica e que sera possivel uma melhor compreensao no que concerne a formacao 

cultural da cidade. 

A cidade de Sao Jose de Piranhas teve uma formacao historica bastante comum para a 

regiao. As terras onde hoje se encontram a sede e os povoados do municfpio ja pertenceram a 

Casa da Torre
6

, ate serem arrendadas pelo sesmeiro Francisco Xavier de Miranda, no ano de 

1761. Com a anulacao do arrcndamento e, posteriormente, com a divisao das terras, os 

sesmeiros enviaram requerimentos ao Governador da provincia da Paraiba para fins de 

regularizacao. Como mostra o historiador Messias Ferreira de Lima, ao narrar sobre o 

arrendamento das terras da Ribeira de Piranhas 

6

 Localizado no municfpio de Mata de Sao Joao, em Praia do Forte, distante 80 km ao norte de Salvador, e 55 km 

do Aeroporto Deputado Luis Eduardo Magalhaes [...] as imponentes Ruinas do Castelo da Torre de Garcia 

d'Avila. principal sede do Morgado da Torre, tambem conhecido como Castelo Garcia d'Avila, Torre de Garcia 

d'Avila, Solar da Torre, ou Torre de Tatuapara ou ainda chamado de Casa da Torre. Disponivel em: 

<http://www.casadatorre.org.br/historia.htm##4>. Acesso em: 15 jun. 2013. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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[...] o primeiro retalhamento feito naquela epoca [Ribeira das Piranhas], que 

pertencia aos herdeiros da Casa da Torre, fundada por Garcia D'avila [...] 

incluia uma vasta regiao, abrangendo norte da Bahia, sul do Piaui, sul 

do Ceara, oeste de Pernambuco. oeste da Paraiba e alto oeste Potieuar, e como 

esse direito de arrendamento. doacao, posse ou venda foi anulado em 1753 [...] 

os sesmeiros procuraram se regularizarf...] (LIMA, 2010, p. 9). 

De inicio, o nucleo populacional foi erguido nas terras do Sertao de Piranhas
7

, atual 

distrito Piranhas Velha . Oque se tinham eram apenas casebres construidos antes das terras 

serem arrematadas por agricultores do Vale do Pianco
9

. Como afirma o 

historiador piranhense Jose Marconi Gomes Vieira, essa pequcna vila pertencia ao 

Sertao de Piranhas, que foi habitado pelos indios Pegas, era constituido pelas 

antigas sesmarias pertencentes a "Casa da Torre" - Bahia, latifundiarios da 

epoca colonial e fazendeiros do Pianco que ali se estabeleceram nos primeiros 

dias do seculo XVIII (VIEIRA. 2006, p. 20). 

Para Joao Rolim da Cunha (1999, p. 25), "A colonizacao de Sao Jose de Piranhas foi 

muito bem delineada e estudada [ . . . ]" . Para ele, a pequena vila foi erguida aos poucos pelos 

agricultores, fazendeiros e criadores de gado que vinham do Pianco via Rio Piranhas e, ate 

mesmo, de estados circunvizinhos e se arranchavam na regiao, no inicio do seculo X V I I I . 

Aos poucos os casebres foram aumentando. Com isso, as pessoas que trabalhavam com 

gado foram se estabelecendo. Depois da aquisicao da primeira sesmaria na regiao de Sao Jose 

de Piranhas, no ano de 1759, por Vital Vieira da Costa, "[ . . . ] em seguida e a vez de Francisco 

Xavier de Miranda que requereu o sitio Sao Jose o qual estava abandonado pela Casa da 

Torre" (LIMA. 2010, p. 16). O que era alguns poucos casebres foi aumentando para povoado, 

vila e, depois, cidade de Sao Jose de Piranhas. 

A pouca acessibilidade as cidades de Sousa, Cajazeiras e Pombal, no inicio do seculo 

XIX, fez com que a vila fosse se desenvolvendo lentamente. erguendo sua economia atraves 

7 Como era chamada a regiao localizada no sertao nordestino banhadas pelas aguas do Rio Piranhas, que 

atravessa diversos municipios paraibanos ate chegar ao Estado do Rio Grande do Norte. 
s Povoado localizado a cerca de 12 km da cidade de Sao Jose de Piranhas, as margens do acude do Boqueirao -

Engenheiros Avidos. Suas moradias mais remotas datam do inicio do seculo X V I I I . Hoje distrito, possui 

aproximadamente 150 habitantes, a sua maioria Pescadores e agricultores. A economia da localidade gira em 

torno da agricultura de subsistencia familiar e do trabalho dos Pescadores ligados a associacao de pesca local. 
9 Municipio brasileiro do Estado da Paraiba, localizado na microrregiao do Pianco (regiao que abrange 18 

cidades sertanejas paraibanas) emancipado politicamente em 11 de dezembro de 1831. Recebeu o nome de 

Pianco em homenagem ao chefe dos Indios Coremas, que assim eram chamados. A palavra Pianco. em Tupi, 

significa terror. 
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da agricultura familiar, da criacao de gado e do comercio local, visto que este ultimo era 

pobremente disposto. 

Na Segunda metade do seculo XIX, a antiga urbe contava com tres maquinas 

beneficentes de algodao, uma igreja, uma escola, uma agenda dos correios, 

um paco municipal (prefeitura e cadeia), um cemiterio, um coreto, um curtume e o mercado 

municipal, onde se encontravam algumas bodegas
10

, vendas e ou/mercearias. 

Neste contexto, o geografo Lincoln Diniz (2009), quando aborda os pequenos 

comercios locais tipicos da regiao Nordeste do Brasil, afirma que: 

A bodega [...] constitui um objeto do pequeno comercio muito antigo na 

historia de varias cidades, povoados, comunidades rurais, sitios da regiao 

nordestina [...]. Comercio tipico e popular nas feiras livres da regiao, as 

bodegas no principio localizava-se primordialmente nestes lugares ocupados 

por estas atividades que, durante longos tempos, foram responsaveis pela 

economia e o surgimento de muitas cidades interioranas (DINIZ, 2009, p. 15). 

Muitas cidades da regiao nordestina remetem suas historias a presenca das feiras. A 

Vila de Sao Jose de Piranhas, no passado, dependia muito das feiras de troca e venda 

localizada em sua rua principal. O comercio, como atividade economica de fundamental 

importancia na economia local, sem duvida alguma, possibilitou o crescimento economico da 

regiao. 

Alem das feiras, que eram realizadas uma vez por semana, o dia frequentemente 

voltava-se ao trabalho na roca, com uma economia de subsistencia para a manutencao da 

familia e o excedente era comercializado como em diversas areas do Sertao. 

A movimentacao da cidade crescia a passos curtos, o cultivo de generos agricolas no 

interior tornava-se, entao, mais importante a partir da comercializacao dos produtos 

excedentes colhidos. 

O trabalho em orgaos do Estado e do Municfpio. tais como os Correios, o Paco 

Municipal e a Cadeia Publica eram opcoes alternativas para se ganhar dinheiro. Porem, estes 

meios de trabalho eram designados para os mais privilegiados, pessoas ligadas as familias dos 

politicos locais. 

Antes de a cidade ser chamada definitivamente pelo nome de Sao Jose de Piranhas -

ocorrido no ano de 1952, pela lei da Assembleia Legislativa Estadual n° 800 - , a mesma teve 

outros nomes e denominates, tais como: Vila Sao Jose, Jatoba e Princesa dos Montes. 

1 0 A bodega era um tipico e antigo comercio familiar da regiao nordestina, onde se vendiam produtos 

alimenticios. utensilios para cozinha e banheiro. 
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2.2 Transferencia da cidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante decadas, a populacao do Baixo Piranhas sofreu com os varios periodos de 

estiagem, fazendo com que o cultivo dos produtos alimentfcios essenciais diminuisse. A 

solucao para a regiao do Sertao de Piranhas foi construir um acude que abastecesse a 

populacao durante o ano inteiro. Diante da necessidade, foram feitos os preparativos e 

projetos para tal empreendimento. 

Para a escolha do local, se fizeram presentes engenheiros, politicos e personalidades 

importantes da epoca. O consenso se deu de forma que a construcao do acude seria na baixada 

da cidade de Sao Jose de Piranhas. 

Diante disso, a construcao do acude, que ao mesmo tempo traria desenvolvimento e 

mataria a sede em momentos de estiagem, inundaria anos de historias do 

povo piranhense. Logo veio o assombro geral: como poderia construir um acude se ali havia 

uma cidade? A populacao ficou perplexa com a ideia de abandonarem suas casas com o 

termino da obra. 

Em meados de 1932, no governo de Getulio Vargas, deu-se inicio a construcao do entao 

Acude Engenheiro Avidos, mais conhecido atualmente como Boqueirao. Segundo os 

documentos do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS, 2012), a 

construcao da barragem Engenheiro Avidos teve sua construcao iniciada pelo engenheiro 

Moacir Avidos em 1932, concluindo-se as obras em 1936, sob o comando do engenheiro 

Silvio Aderne. 

A construcao do acude era uma alternativa para minimizar os problemas ocasionados 

pela seca. Dessa forma, o Governo Federal, em conjunto com os Governos Estadual e 

Municipal, deu inicio a construcao de reservatorios de agua. Segundo o escritor Jose Octavio 

de Arruda Mello, dentre os inumeros acudes construidos na regiao, os principals foram: 

Engenheiro Avidos (Boqueirao de Piranhas), no alto sertao, Coremas, Mae 

D'Agua, Sao Goncalo, buscando interligar as bacias dos rios Pianco e Peixe, 

entre Coremas e Souza; Boqueirao de Cabaceiras, no curso medio do rio 

Paraiba, proxima a Campina Grande; e Sume, no Cariri (MELO, 1994, p. 

157). 

Ha muito tempo que todo o Nordeste lida com inumeros periodos de estiagem, 

provocando desespero e maleficios para aqueles que se utilizam da agricultura como meio de 

subsistencia. Dentre as grandes secas dos seculos X X e X X I podemos destacar as de 1915, 
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1919, 1932, 1958, 1979, 1983 e 2013
1 1

, em que toda a populacao e os animals sofreram 

nitldamente com a falta d'agua, fazendo com que familias migrassem para outras regioes. 

Em outra passagem, Jose Octavio Mello retrata a importancia da construcao dos acudes 

para a regiao, pois: 

Alem de peixes e culturas de vazantes, [os acudes] propiciaram o 

desenvolvimento de cidades como boqueirao, Coremas, Sousa, Sume, 

Condado e Malta, Campina Grande [...] No alto sertao, a Vila [Sao Jose de 

Piranhas] foi transferida para a execucao do acude de Boqueirao de Piranhas 

(MELLO, 1994, p. 157). 

Dessa forma, a cidade, povoada inicialmente na segunda metade do seculo X V I I I e 

emancipada politicamente em 24 de setembro de 1885, ficou sediada na antiga urbe ate a 

conclusao da construcao do Acude do Boqueirao, em 1936. Porem, mesmo com as comportas 

abertas, a agua ainda nao chegava perto das casas da cidade, possibilitando a residencia nas 

mesmas ate Janeiro de 1937. 

Com o inicio da construcao da nova sede, em 10 de maio de 1935, a transferencia da 

cidade para o Sitio Jatoba passou a correr mais rapido. Apos a construcao da prefeitura, da 

igreja Matriz e do mercado local, a nova urbe foi inaugurada em 01 de Janeiro de 1937. 

"No dia 01 de Janeiro de 1937 e transferida eficialmente a vila para a nova sede, em 

meio a grandes festividades [...] no dia 04 realizou-se a primeira feira livre semanal [ . . . ] " 

(LIMA, 2010, p.93). Os anos que antecederam a construcao do acude foram parados, ninguem 

tinha mais interesse em construir, aumentar ou ate mesmo investir na cidade, ate porque as 

aguas tomariam e destruiriam tudo. Como afirma o escritor Deusdedit Leitao : 

Chegou a certeza da construcao do acude do boqueirao. Essa certeza fez a vila 

parar, nada mais se fez ali. Ninguem queria investir numa localidade 

condenada a desaparecer. Foram anos de agonia para a vilazinha simpatica e 

querida, tao aconchegante na pequena dimensao de suas ruas. Era uma tristeza 

ve-la finar-se, parada, sem vida, sem a alegria contagiante de seu povo 

(LEITAO, 1985, p. 103). 

A transferencia para a nova sede foi tumultuada e dolorosa, pois os moradores nao 

deixavam para tras apenas bens imobiliarios e terras, deixavam tambem suas lembrancas e 

afeicoes vividas naquela terra. 

Essa mudanga repentina para outro local deveria ser bem pensada e planejada, pois se 

supunha ser um local onde houvesse um terreno fertil e irrigado para a plantacao de 

" Disponivel em:< www.funceme.br/>. Acesso em: 17jun. 2013. 

http://www.funceme.br/
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subsistencia. Foi ai que Silvino Aderne, urbanista da nova sede, passou a escolher um local 

para a transferencia. Segundo Vieira: 

O local escolhido foi o Sitio Jatoba, distante 12 km da Vila de Sao Jose de 

Piranhas. Ha quern afirme que a escolha do local para a edificacao da nova 

cidade estava ligada aos interesses das grandes liderancas politicas do 

municipio ora em construcao (VIEIRA, 2006, p. 23). 

O novo local para a construcao da cidade de Sao Jose de Piranhas foi escolhido em 

meio aos interesses que emergiam da elite politica da cidade. Como solucao, seria mais 

plausivel transferir a parte da cidade que seria inundada para a parte que nao era afetada com 

as aguas. Todavia, a povoacao das terras do Sitio Jatoba representava uma tentativa de 

desenvolver a regiao. Quando aqui chegaram, onde hoje se localiza o bairro Sao Sebastiao, os 

moradores da antiga urbe se depararam com uma cape la - sob padroeiro Sao Sebastiao - e 

uns 10 casebres. onde moravam algumas familias. 

Quase 90 anos depois da transferencia da cidade para a nova Sede, podemos -

principalmente em epocas de seca - rever algumas construgoes da antiga cidade, servindo 

como uma especie de ponto turistico para os curiosos e apaixonados pela historia de Sao Jose 

de Piranhas. Contudo, toda essa mudanga provocou um enorme abalo na estrutura social e 

cultural de boa parte dos moradores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 01 - Ruinas da antiga cidade de Sao Jose de Piranhas com o Acude 

Engenheiro Avidos ao fundo. 

Fonte: <http://claudiomar-viajando.blogspot.com.br/2013/01/piranhas-velha-

antiga-sao-jose-de.html>. Acessoem: 05 mar. 2014. 
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Em meio as ruinas da antiga cidade, temos os escombros da antiga igreja. A primeira 

igreja a ser construida teve seu auge com as celebracoes de varios casamentos, batizados e 

novenas ao padroeiro Sao Jose. Segundo as praticas da tradicional sociedade sertaneja, a 

religiao Catolica exerceu papel importante na formacao das cidades do interior. Assim, todo o 

rumo da cidade girava em torao da igreja e, consequentemente, da religiao, firmando sua 

estrutura no centro e as casas ao redor do templo, como uma forma de protecao, respeito e 

submissao. 

Alem de palco para as celebracoes, a igreja tinha calcadas que serviam para reunir 

interessados em narrar algumas historias, deixando as narrativas ainda mais exasperantes e 

arrepiantes. Sob a iluminacao das ruas, a senhora Leocadia Cavalcanti, relembrando sua 

mocidade, narra que: "Sabe o que era que tinha [para iluminar as ruas] carbureto, tinha luz la 

nao. Em cada esquina tinha uma [lamparina a base de carbureto]. Era a luz daquele tempo." 

(CAVALCANTI, 2010). 

Inumeras outras historias sao narradas pelos nossos rememoradores sobre as noites de 

novena que serviam de ponto de encontro para os casais apaixonados bem como para reunir a 

familia. Era uma oportunidade para os que moravam na zona rural virem ate a cidade. Assim, 

nos conta a senhora Maria Monteiro de Jesus: 

Eita pelo que o povo contava antigamente la era bom. Quando tinha novena e 

as festas de Sao Jose, o povo ia tudim de pe pra la. Quern tinha seus paqueras 

aproveitava. 

Os fodoquinhas se empiriquitavam tudim para as meninas, tinham deles que 

iam ate de paleto. O povo paquerava de mais, mais nao podia nem pegar na 

mao meu fi, porque se o pai ou a mae visse, ave Maria. Os casais iam para de 

trais da igreja, 6 tempo bom (JESUS, 2008). 

E passivel de notar no depoimento da senhora Maria Monteiro, rememorando as 

lembrangas de suas tias e parentes, que as festividades religiosas da cidade serviam tambem 

para os inumeros encontros entre familiares, amigos e namorados. O escritor Joao Rolim da 

Cunha, em seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sao Jose de Piranhas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apontamentos para sua historia, relata em 

algumas passagens o cotidiano da cidade, afirmando que: 

A juventude da epoca lamentou e muito sentiu o desaparecimento do coreto, 

bem no centro da cuidada pracinha, toda iluminada com lampioes a gas, ponto 

preferido para os encontros da mocidade de entao, local onde foram seladas as 

mais lindas juras de amor (CUNHA, 1999, p.80). 
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Hoje, o que resta da igreja sao as ruinas. Mesmo sendo o interior da igreja tornado pela 

agua, a torre ficou de pe ate o dia tres de marco de 1963, quando ocorreu a primeira sangria 

do acude acarretando o desmoronamento da construcao. 

Em outra passagem do referido livro do escritor Joao Rolim, ha o relato do cotidiano 

dos moradores da Vila de Sao Jose de Piranhas como uma perda cultural e sentimental. 

Portanto, 

Coberta pelas aguas do grande agude, a Vila de Sao Jose foi submersa. 

levando consigo a beleza de sua velha arquitetura, seus jardins e suas pragas, e 

tambem o convivio das familias as calgadas, ao entardecer [...] A 

impetuosidade das aguas levou tudo de rojao, sepultando nas movedigas ondas 

do grande mar doce a nossa tao querida e bem amada cidade de Sao Jose de 

Piranhas (CUNHA, 1999, p. 80). 

Como vimos na citagao acima, o espago geografico e cultural da cidade acompanhava o 

carater regional e as relagoes entre as familias ali viventes. As ruinas da cidade, sepultada nas 

aguas do "mar doce", transmitem sentimentos para toda a populagao que ali viveu. 

Podemos observar na imagem a seguir, as ruinas da Igreja Sao Jose que, em periodos de 

seca, se faz possivel ver parcialmente o que sobrou das paredes laterals e da torre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 0 2 - Ruinas da igreja da antiga cidade de Sao Jose de Piranhas. 

Fonte: Acervo de Djenane de Sousa Cezario, Dezembro de 2012. 

Conforme a imagem, o que nos resta da igreja na antiga urbe sao apenas colunas 

espalhadas pelo chao. O tempo e sua agao instauraram-se sobre as ruinas da igreja. O que 
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antes era local de celebracoes e festividades, hoje esta tornado pela saudade de quern 

conheceu o referido monumento. 

A alguns metros de distancia das ruinas da igreja esta erguido o que sobrou do cemiterio 

municipal: uma unica catacumba. Nao se sabe ao certo de qual familia pertencia o tumulo, ate 

porque varias familias foram morar em outras cidades e somente retornaram ao local varios 

anos depois, quando a aguaja havia levado algumas construcoes. 

Na tomada da cidade pela agua, algumas familias retiraram boa parte dos restos mortais 

de seus familiares para a nova cidade ou ate mesmo para as cidades vizinhas. 

Provavelmente, ainda estao soterradas ossos de pessoas cujas familias, naquela epoca, nao 

tinham condicoes de transferi-las para o cemiterio da nova cidade. 

Na imagem a seguir, podemos perceber que a lapide permaneceu de pe ate os dias de 

hoje, desafiando as forcas da natureza e do tempo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 03  - Ruinas de uma catatumba do antigo Cemiterio. 

Fonte: Acervo de Djenane de Sousa Cezario, Dezembro de 2012. 

Outra construcao que foi destruida parcialmente pela acao do tempo foi a delegacia 

municipal. O que restou dela foi apenas a sapata
12

 da construcao, que so nao foi destruida 

completamente porque alguns moradores procuraram conserva-la. 

1 2 E a parte inferior da casa entre o alicerce e a alvenaria (paredes). E uma das partes mais firmes e solidas da 

casa, pois ela recebe o peso de toda a estrutura da casa. 
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A prefeitura e a delegacia por sua vez, faziam parte do Paco Municipal, onde 

funcionarios zelavam pela paz e harmonia da Vila. Constatam-se em meio aos documentos da 

delegacia que eram poucos os casos de roubos, assaltos e outros delitos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 04 - Sapata da antiga cadeia Municipal. 

Fonte: Acervo de Djenane de Sousa Cezario, Dezembro de 2012. 

Dentre todas as construcoes da antiga cidade, a unica que esta de pe ate hoje e o Correio 

municipal. Um pequeno predio que servia para receber as correspondencias da cidade e fazer 

contato com as outras cidades vizinhas, ja que nao tinha telefone na cidade. O mesmo hoje 

serve de anexo para a Escola Municipal de Ensino Fundamental 11 Clemidia Pereira de 

Negreiros. 

Mesmo em pessimo estado de conservacao, o antigo correio - atual Escola Clemidia 

Pereira de Negreiros - "ficou de pe" devido a seu distanciamento do leito do acude. Outro 

fator que podemos tambem levantar sobre a conservacao do predio e a formacao da sua 

estrutura, feita com tijolos grossos tipicos daquele tempo e barro pisado. 
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Figura 05zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Antigo Correio municipal da cidade de Sao Jose de Piranhas, hoje funciona as 

Instalacoes da Escola Clemidia pereira de Negreiros. 

Fonte: Acervo de Djenane de Sousa Cezario. Dezembro de 2012. 

Nas cidades do interior paraibano, ao termino do dia de trabalho, os moradores da 

cidade faziam suas refeicSes e iam para as calcadas ou tabuleiros para prosearem, escutarem 

e/ou contarem historias dentre elas a de trancoso
13

. Essas historias, em sua maioria, eram 

narradas pelos mais velhos. Dificilmente algum morador nao se deleitava nas historias 

travadas sobre o universo assombroso das almas, botijas e do cangago. Cada contador, 

geralmente os de mais idade, queria se sobressair dentre seus "compadres", como afirma a 

Sra. Fatima Inacio: 

Contava historia, umas era verdadeira, otas era infeitada, inventada, ne? Uns 

contavam a verdade mesmo, historias que ja tinha acontecido mesmo, historia 

de trancoso, que o povo chamava as que era mentira ne? O que passava com 

eles, na vida deles, travessia assombrada, levando boiada de um lugar para 

outro. E outros gostava de contar as vantagens da caca, que ia caca tatu peba. 

Ai dizia que tinha visto uma pessoa andando com um candinhero na cabeca, 

uma lamparina que chamava de primeiro. Agora alma, alma, uns acredita otos 

nao, mais eu acredito que existe porque eu vi uma pessoa que ja tinha morrido 

ha muito tempo so que nao conhecia ela, mais eu morava na casa da filha 

dessa pessoa, e ela morreu no quarto que eu dormia com a minha filha 

piquinininha. (INACIO, 2013) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Verificamos na rememoracao da senhora Iraci Oliveira que as historias eram narradas 

todos os dias mesmo que sem nenhum embasamento que ligasse o causo a realidade logica. 

Mesmo assim, as criancas, mulheres e os homens se deslumbravam e viajavam nas historias. 

De acordo com os entrevistados e com o autor Joao Rolim da Cunha, a antiga sede de 

Sao Jose de Piranhas era muito hospitaleira e organizada. Tivera inumeros administradores 

que a todo o momento estavam ali para administrar com perseveranca a cidade. A esse 

respeito Joao Rolim da Cunha afirma que o Coronel Malaquias Gomes Barbosa: 

Batalhou com o posto de general, na linha de frente, sempre reclamando, 

pedindo aos poderes Federal, Estadual e Legislativo, favores para a sua 

querida cidade. Sua maior preocupacao era nas epocas de estiagens, tao 

frequentes no [...] Nordeste. Nessas ocasioes o guardiao da cidade de Sao Jose 

atirava-se a luta, de rua em rua, de porta em porta, com uma folha de papel nas 

maos, pedindo assinaturas para um abaixo-assinado dirigido ao Governo, 

rogando a construcao de uma estrada, um acude, uma ponte, qualquer coisa 

que viesse amenizar o sofrimento da pobreza do municipio (CUNHA, 1999, p. 

90). 

Percebemos no depoimento de Cunha, mesmo saudosista, que a cidade era sinonimo de 

preocupacao devido as epocas de estiagem, pois, a falta d'agua afetaria severamente 

as condigoes economicas e sociais do vilarejo. E foi assim ate meados de 1936, quando a 

cidade de Sao Jose de Piranhas ficou sediada na antiga urbe. 

A cidade e seu aspecto atrativo desencadeiam nos seus moradores, sejam eles ricos ou 

pobres, ambigao, encantamento, melhoria de vida, desenvolvimento social, cultural c 

religioso. No caso de Sao Jose de Piranhas, os seus moradores passavam por um 

'"choque emocionaP' no momento da transferencia da cidade, visto que iriam deixar para tras 

tudo que construiram com muito apego e sacrificio. 

Os antigos moradores da Vila coberta pelas aguas do Boqueirao foram obrigados a 

sairem e recomecarem suas vidas em outro local, passando a seguir a diante reconstruindo 

suas moradias. Quando perguntamos a uma antiga moradora da Vila Sao Jose, Dona 

Leocadia Cavaltanti (2010), sobre a transferencia da cidade, a mesma narrou que: 

As agua cubriu tudo, mais a nossa casa nao cobriu porque ficava no alto [...] E 

o povo sairam tudim para Sao Jose de Piranhas - Sitio Jatoba -, so tinha 

queixa. Ai foram carregando para a igreja [os moveis e bens de valor], para a 

nova cidade. So que era assim, Seu Pedro, Juca, Leo e Candinha e 

[Antonio Joca], eram seis pessoas (CAVALCANTI, 2010). 
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Como destacamos, o sentimentalismo e expresso no depoimento de nossa 

rememoradora em falar sobre a antiga Vila Sao Jose. Toda a cidade ajudando a transportar os 

bens de seus amigos e familiares, principalmente os seis nomes citados acima. 

Os moradores foram a pe para a nova sede da cidade. Quern possuia algum animal de 

carga ainda conseguia transportar algumas coisas e pessoas. Ao falar da passagem do pessoal 

da Vila Sao Jose para o Sitio Jatoba, Dona Leocadia Cavalcanti nos afirma que: 

Nois vinhemo tudo de pe para Sao Jose [nova sede], as estradas cheia de 

gente. Vinhemo tudo chorando, eu chorava, tudo de pe para Sao Jose. Chorava 

porque nos ia sair da [Vila] Sao Jose [...] La era terra boa de morar. 

Do lageiro via assim, uma cachoeira era bem pertim de nossa casa 

(CAVALCANTI, 2010). 

Fica facil encontrar no depoimento da Sra. Leocadia Cavalcanti o apego a terra e a sua 

entao moradia. Reforca mais uma vez aqui o discurso que o apego nao foi so material, mas, 

tambem cultural e religioso, quando a mesma relata que todos choraram porque iriam sair da 

cidade. 

Mediante a transferencia da cidade, pela lei n° 12 de 28 de novembro de 1935, a nova 

cidade passou a ser chamada de Jatoba, por motivos de ordem politica e tambem devido aos 

iniimeros pes de jatobas que se notavam naquela regiao. Devido ao facil acesso a outras 

cidades e estados, a entao "Jatoba" veio mudando rapidamente. Suas construcoes iam 

desenvolvendo a economia da cidade. 

Chegando as terras da nova sede, as familias de renome e de melhores posses foram 

escolhendo e loteando os terrenos proximos a igreja Matriz. Sob "interesses", a igreja matriz 

foi construida numa outra localidade, voltada para o poente como forma de receber bencao 

divina e de acolher os visitantes. Construiram-se assim inumeras casas em volta da Igreja. 

As familias que nao possuiam condigoes para a construgao de suas casas, alguns bens e 

terrenos foram doados para a construgao de moradia, de forma que nao ficassem ao relento. 

Estes terrenos doados, em sua maioria, eram mais afastados do centro da cidade, hoje 

localizados nos Bairros do Alto da Boa Vista, da Varzea e do Bastiao. 
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Figura 06zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Atual Igreja Matriz de Sao Jose de Piranhas. 

Fonte: <http://www.jatobanet.com.br/fotos_da_cidade/>. Acesso em: 31 mar. 2014. 

O processo de modernizacao do espaco rural da cidade foi aumentando cada vez mais, a 

exemplo da rua central que e tida como o berco da elite da cidade. Em face de alguns 

depoimentos de nossos rememoradores, observamos que desde a antiga cidade ja 

existiam caracteristicas que determinavam a "rua dos ricos" e a
 i ;

rua dos pobres", sendo que a 

primeira ficava localizada nos arredores da Igreja. 

As questoes economicas e sociais da nova urbe foram emergindo conforme a cidade foi 

crescendo pelos elos de poder e dinheiro. Com o passar do tempo a cidade foi adquirindo 

ares de modernidade com a chegada da energia eletrica em 1965, sendo Sao Jose de Piranhas 

"a segunda cidade do alto sertao paraibano a receber energia de Paulo Afonso'
,

 (LIMA, 2010. 

p. 99). 

2.3 O surgimento das historias de botijas 

Obrigados a reconstruirem suas vidas em um novo local, os antigos moradores deixaram 

sua cidade o mais rapido possivel. O deslocamento provocou uma enorme mudanca cultural e 

arquitetonica na cidade. E nao poderia ser diferente. Afinal, naqueles espacos havia, tal qual 
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na cidade invisivel de Zaira de Italo Calvino, pedagos de memorias, historias e 

sociabilidades
14

. 

A construcao do agude era motivo de entusiasmo para uns e de tristeza para outros, pois 

a passagem para a nova sede fez com que os moradores deixassem para tras seus bens 

materials como casas, terras e comercio. Contain os antigos moradores que a transferencia da 

cidade causou inumeras perdas materiais, causando ate mesmo alteragoes nos 

comportamentos de alguns moradores que deixaram para tras alguns tesouros por assim dizer 

e, acorrentados a eles, as 'almas' de seus donos. 

Dessa forma, podemos perceber que a perda dos bens causaram os mais variados 

matizes de sentimentos entre os moradores. Como se nao ja bastasse a perda de seu lar e de 

sua terra, alguns perderam ainda mais: seus tesouros enterrados nos quais trabalharam a vida 

inteira para conseguir. 

O inquietante nesta historia sao os tesouros enterrados que tambem foram deixados para 

tras e cobertos pelas aguas do agude. Esses tesouros, por motivos de morte dos seus donos ou 

esquecimento de onde se tinha guardado, acabaram se transformando em "tesouros 

encantados'*, na crenga popular. 

Como antigamente nao se tinha bancos ou entidades que representassem esse servigo 

nas regioes do interior do Brasil 1 3. Era de costume as pessoas guardarem seu dinheiro, joias e 

talheres de prata enterrados por motivos de tradigao, crengas ou medo de serem roubados por 

desordeiros ou cangaceiros. 

Conforme a pesquisadora Rubia Lossio (2010), "hoje em dia existem inumeros bancos, 

que possuem sistemas apropriados para guardar os bens materiais das pessoas, porem, ha 

alguns seculos, ou ate mesmo decadas atras, estes eram raros"
 l 6

. 

No que diz respeito ao Brasil, o primeiro banco a ser criado foi o Branco do 

Brasil, iniciativa de Dom Joao V I , datando de sua chegada a esta terra. Em 1808 o Banco 

estava localizado na cidade do Rio de Janeiro, de forma que as cidades e vilas situadas no 

1 4 Sobre as sociabilidades do espaco, as relacoes de morar, ver Mayol. In. CERTEAU, 2008. Ainda que o autor 

refira-se as sociabilidades do bairro, o que nao e o caso da cidade de Sao Jose de Piranhas, suas ideias podem 

aqui ajudar a compreender a cartografia social daquela pequena cidade. 
1 3 Os primeiros bancos apareceram na Idade Media. Os governantes, os comerciantes de tecidos, os artesaos, os 

sapateiros, os ferreiros e muitos outros deixavam seu dinheiro depositado nos bancos e recebiam dos banqueiros 

um papel, que servia como recibo. (O que e um Banco Central? Disponivel em: < 

WWW.bcd.gov.br/pre/educacao/cadernos/bancocentral.pdf > Acesso em: 01 de fevereiro de 2013. 
1 6 Sobre isto a novela global "Sinha Moca*', baseada no livro homonimo de Maria Dezonne Pacheco Fernandes e 

nos textos originais de Benedito Ruy Barbosa, apresentada em 2006 traz uma bela representacao, quando o 

Barao de Araruna, por nao confiar sua riqueza aos bancos da regiao, esconde-o em lugar misterioso no interior 

de sua casa. A trama retrata a avareza do Barao em relacao a sua familia, deixando de comprar ate mesmo 

mantimentos para casa para guardar dinheiro. 

http://WWW.bcd.gov.br/pre/educacao/cadernos/bancocentral.pdf
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interior do pais nao foram contempladas com filiais, permanecendo a pratica de esconder as 

riquezas em caixas, no interior de santos "ocos" ou ainda por enterra-las. 

Com a transferencia da cidade, alguns moradores conseguiram desenterrar seus bens e 

seguir suas vidas; outros nao conseguiram, por conta do esquecimento de sua localizagao 

geografica. Estes acontecimentos marcaram muito a vida das pessoas que perderam seus bens. 

A falta que fizeram foi imensuravel. mesmo que fossem bens escassos. Assim, algumas 

pessoas que eram ricas e possuiam artigos de ouro e prata, teriam ficado pobres em face da 

perda. Por outro lado, outras pessoas que acharam estes bens e desenterraram teriam ficado 

ricas. (JESUS, 2008) 

Claro que, apresentado dessa forma, parece que a passagem dos moradores da antiga 

cidade para a nova foi pura passividade. Contudo, se faz necessario frisar que esse movimento 

de migracao compulsoria foi atravessado de tensoes em alguns momentos, e, em outros, por 

negociagoes. Quando se fala em tensoes, se faz referenda ao sofrimento da populagao em 

abandonar suas casas e reconstrui-las em outro local. Isso causou um abalo entre a sociedade 

e os governantes daquela epoca. Para resolver estas e outras situagoes, foram travadas 

negociagoes entre a populagao e os governantes, onde terrenos, tijolos e telhas foram doados a 

algumas familias que nao possuiam aquisigao financeira para custear as obras. 

Nesse contexto, comegam a surgir historias de aparigoes de almas na regiao que hoje 

compreende a cidade de Sao Jose de Piranhas, bem como na sua zona rural. 

Os "tesouros" enterrados em vida por pessoas nos remete a uma pratica astuta, onde o 

medo de perder seus bens levava-os a pensar em qualquer coisa para protegerem seus valores, 

como a avarenta pratica de esconder seu dinheiro, quer fosse para nao gasta-lo ou para 

esconde-lo de malfeitores que o desejassem roubar. Dessa forma, futuramente, aquele 

dinheiro escondido iria servir para uma emergencia ou, em outros casos, para a satisfagao 

pessoal. 

Conta a tradigao que "dinheiro enterrado no chao a cada ano desce um palmo", ate que 

suma de vez e so aparega depois que a pessoa que o enterrou falecer. Dessa forma o tesouro 

ressurgira em forma de botija. 

Em meio a transferencia. perdas e ganhos, o Sr. Jose Cezario afirma que: 

Nessa transferencia da cidade, alguns moradores conseguiram desenterrar 

seus "tesouros", outros por [inumeros motivos] acabaram perdendo seus 

bens enterrados. Muitos homens que eram rico "daquele tempo", quase 

enlouqueceram com a perda, foi ribuligo (CEZARIO. 2010). 
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Segundo nossos depoentes em suas lembrancas, boa parte das inumeras ocorrencias de 

botijas em Sao Jose de Piranhas datam das decadas de 1940 e 1950. 

Como anteriormente comentado, a presenga de bancos ou entidades ligadas a este tipo 

de servigo era inexistente no interior do Brasil e, consequentemente, do Estado da Paraiba. 

Dado isso, alguns moradores da Vila de Sao Jose de Piranhas enterravam seus bens em potes 

de barro ou baus para que nao fossem furtados. 

Nossos depoentes afirmam que, ha alguns anos, em face da morte de moradores da 

antiga cidade que perderam seus "tesouros", as almas destes passaram a aparecer aos vivos 

e mostrar onde estavam as botijas. Isso se daria por merecimento. Assim, no caso de 

"Piranhas de Cima", como era chamada pelos antigos moradores, contam os nossos 

rememoradores que estes "fantasmas" faziam/fazem isto por estarem atormentados. 

Isso e reforgado pelos discursos cristaos, segundo os quais o fenomeno de ver 'almas' 

estaria ligado ao fato de que aquelas pessoas, supostamente avarentas, estariam padecendo no 

purgatorio por motivos de ganancia, ambigao ou mesmo inseguranga e que o "merecedor", 

tinha como missao, para merecer a fortuna, Iiberta-Io daqueles grilhoes. 

Conforme pode ser percebido pela rememoragao da Sra. Maria Iraci de Oliveira, pelo 

motivo de estar enterrado no solo embaixo de mais de 10 metros de agua, supoe-se que ate 

hoje, 80 anos depois da construgao do agude, ninguem tenha desenterrado os tesouros que 

agora viraram, pelo menos na imaginagao dos piranhenses, "botijas encantadas", usando a 

terminologia da historiadora Socorro Cipriano que sera trabalhada no terceiro capitulo. 

Ainda sobre estas praticas de botijas na antiga Sao Jose de Piranhas, quando da tomada 

pela agua do boqueirao, a Sra. Maria Iraci de Oliveira comenta: 

Onde tern muita botija e la no agude do boqueirao, onde enterraram e a agua 

cobriu, as aguas cobriram as casas, e pronto! Quern tinha os dinheiros 

enterrados a agua acabou... Entao as aparigoes [de almas] para esse povo que 

agora mora aqui em Sao Jose de Piranhas comegou. Mais esse povo que ve 

essas almas e o mesmo povo que morava la antigamente (OLIVEIRA, 

2010). 

Conforme a Sra. Maria Iraci, fica dificil desenterrar o tesouro porque estao cobertos 

pelas aguas do agude, salvo em epoca de estiagem, na qual o agude seca e estimula a 

imaginagao nos moradores sobre a possivel existencia de botijas por onde a agua deu folga. 

Dessa forma, e passivel de notar a emogao presente nos depoimentos dos antigos 

moradores da entao Sao Jose de Piranhas, imprimindo indiretamente a forte influencia 

cultural, politica e social que a mudanca causou as pessoas que vivenciaram o momento. 
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Certamente um mislo de esperanga e desilusao. cada um por suas razoes especificas, mas 

todos embalados pela promessa de melhorias. 

Portanto, a construgao do agude e a consequents mudanga da populagao para dar lugar 

as aguas, fez com que surgissem as historias de botijas em Sao Jose de Piranhas, formando 

um imaginario cultural baseado na crenga popular de que riquezas haviam sido deixadas para 

tras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O I I I 

A S B O T I J A S N O I M A G I N A R I O P I R A N H E N S E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O universo das botijas esta mcrgulhado em diversas formas de encantamento. Isso 

vem sendo perpassado no imaginario cultural pela oralidadc, por cordeis, lendas e mitos 

contidos na tradicao regional. Essas narrativas, seja por vontade propria seja pela astucia do 

narrador na busca de se vangloriar, acabam estabelecendo uma articulacao com as aparicoes 

de almas penadas durante o ritual que cerca o enterramento, desenterramento e 

consequentemente o desentesouramento das botijas. 

De acordo com nossos depoentes, cada botija teria sim um motivo pelo qual foi 

enterrado, seja falta de entidades bancarias ou desconfianca nas mesmas ou a avareza, 

acorrentando, assim, cada tesouro ao seu dono. Quando se fala do "achamento"' da botija, 

podemos ligar ao motivo do merecimento, pois, somente poderia ser encontrada a botija se o 

merecedor nao fosse ambicioso. podendo a botija se transformar em besouro, pedras ou 

carvao. Por sua vez, o ritual de desentesouramento passa a ser visto como algo amedrontador. 

E a parte final do universo das botijas, porem, a que mais amedronta as pessoas. Em meio a 

esse ritual de desentesouramento o(s) merecedor(es) ira(ao) encontrar circunstancias 

amedrontadoras com bichos de sete cabecas, gatos de olhos vermelhos e vozes do alem. Seria 

este o motivo pelo qual uma de nossa rememoradora Margarida Sousa recusou nas tres sextas 

feiras consecutivas a botija doada por uma alma vagante. 

Diante disso, neste capitulo. apresentamos o imaginario piranhense em torno das 

botijas por meio dos depoimentos de pessoas que teriam vivenciado as aparicoes das botijas 

na cidade de Sao Jose de Piranhas. Alem disso, faremos um estudo dos diferentes tipos de 

aparicoes de botijas. Especialmente. analisamos aquelas aparicoes que estao ligadas ao 

Cangago, mostrando como esse fenomeno contribuiu para o enterramento das riquezas, mas 

nao esta relacionado diretamente ao encantamento do tesouro, uma vez que esse aspecto e 

decorrente da crenca no Purgatorio Cristao. Nesse sentido, o entesouramento resultaria da 

necessidade de uma alma avarenta se livrar de suas riquezas terrenas para, assim, alcancar a 

salvacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3 . 1 As botijas e o cangago 

Durante a primeira metade do seculo XX, enquanto o mundo vivia um transtorno 

imenso devido aos abalos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Brasil passava por 

inumeros movimentos e revoltas sociais que, de certa forma, abalaram socialmente as 

conjunturas do Brasil nesse periodo. 

De todos os movimentos e revoltas sociais ocorridas aqui no Brasil no inicio da 

Primeira Republica, um dos mais marcantes no Nordeste, devido a repercussao jornalista, foi 

o Cangaco. Este movimento social repercutiu-se com mais intensidade na regiao Nordeste, 

sendo composto por grupos de ho mens, e tambem mulheres, armados mais conhecidos como 

cangaceiros. Estes grupos surgiram em flincao das pessimas condicoes sociais, injustigas e por 

desordem politica nordestina. 

O cangago e um tema atrativo devido ao movimento do banditismo, pelo aspecto 

aventureiro nas batalhas e nas fugas. Pro mover ataques nas cidades, fazendas e em combo ios, 

eram atitudes rotineiras e violentas que caracterizavam os cangaceiros. Perpetua ate os dias 

atuais inumeros relatos sobre os ataques dos cangaceiros a muitas cidades do sertao 

nordestino. 

Algumas pessoas admiravam, outras ficavam com medo, outras criticavam, mas o que 

fez o cangago ficar mais conhecido foi a ousadia nas suas batalhas. Os cangaceiros nao 

seguiam as leis estabelecidas pelo governo, e em decorrencia disso os mesmos possuiam uma 

vida "ndmade", locomovendo-se de um lugar para outro devido a perseguigao da politica e da 

policia. 

Dentre os inumeros bandos de cangaceiros, o que teve mais destaque foi o comandado 

por Virgulino Ferreira da Silva
1 7

, mais conhecido como "Lampiao*', homem destemido e 

1 7 Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampiao, nasceu em Serra talhada em 4 de junho de 1898, 

mais exatamente na cidade de Vila Bela, atual Serra Talhada, no semiarido do estado de Pernambuco e foi o 

terceiro filho de Jose Ferreira da Silva e Maria Lopes. O seu nascimento, porem, so foi registrado no dia 7 de 

agosto de 1900. Ate os 21 anos de idade ele trabalhava como artesao, era alfabetizado e usava oculos para 

leitura, caracteristicas bastante incomuns para a regiao agreste e pobre onde ele morava. Disponivel em: 

http://www.eunapolis.ima.edu.br/informatica/Sites_Historia_EI_31/cangaco/Site/imagens/lampiao.html. Acesso 

em: 27 fev. 2014. 

http://www.eunapolis.ima.edu.br/informatica/Sites_Historia_EI_31/cangaco/Site/imagens/lampiao.html
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valente. Atualmente, Lampiao e caracterizado como um personagem multifacetado, uma 

figura presente no imaginario social dos nordestinos. 

Na cidade de Sao Jose de Piranhas, o cangago repercutiu de maneira pouco expressiva 

devido a pouca acessibilidade dos moradores da cidade as fontes de informacoes e 

jornalisticas, como tambem pela rapida passagem do grupo pelas terras piranhenses, ocorrida 

nos dias 25 e 26 de outubro de 1925. Mesmo assim, ate hoje, os boatos e as controversias 

sobre este fato sao contadas, relatando as atrocidades cometidas pelo bando. 

Lampiao e seu bando teriam provocado desespero nos antigos moradores da cidade. 

As pessoas, por medo de serem mortas, ou ate mesmo de serem roubadas, teriam fiigido de 

suas casas levando consigo seus bens pessoais e materiais - dinheiro, prataria e ouro. Para que 

seus bens ficassem mais seguros, inumeras pessoas teriam enterrado ou escondido seus 

valores em potes debaixo da terra perto de arvores. 

A passagem do temido cangaceiro pela pequena vila durou dois dias apenas, mas, 

mesmo em face da curta duragao, teria provocado muito tumulto na cidade. Sao Jose de 

Piranhas teria vivido dias agitados. A noticia ja corria de "boca em boca" que o cangaceiro 

Lampiao e seu bando estavam pelas redondezas da cidade de Sao Jose da Lagoa Tapada e 

viria em sentido a Sao Jose de Piranhas. Segundo Lima, 

Ao adentrar no municipio de Sao Jose de Piranhas, precisamente no sitio 

Catole, uma dos seus cabras assassinou covardemente, um morador do lugar 

de nome Joao Pelonha, que segundo informagoes era desafeto desse sequaz, 

se bem que lampiao nao mandou, nem aprovou aquele ato praticado (...) 

(LIMA, 2010, p. 27). 

Percebemos que a passagem de Lampiao pela cidade, desde o inicio causou um grande 

abalo. Os assassinatos cometidos no decorrer de sua passagem faziam com que os moradores 

se desesperassem e fugissem de casa. Em decorrencia disso, a senhora Fatima Inacio nos 

conta que: 

O pai de meu pai, meu avo, ele tinha doze filhos, ai lampiao andava la por 

onde eles morava, ne? Ai quando gritava la vem Lampiao, ai a minha avo 

foi pra dentro do mato com as moga se esconde la pa dento dos mato so fico 
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os home em casa, ai minha vo voltou, porque quando eles chegava numa 

casa duma pessoa eles mandava matar porco, bode, fazer comida praquele 

bando, o bando de Lampiao como chamava, ne? As panela de comida bem 

grande (INACIO, 2013). 

Quando as familias sabiam que Lampiao estava perto de suas residencias, juntavam 

ligeiramente seus bens de valor e os escondiam e fugiam ligeiramente para mata adentro. A 

preocupacao era maior nas casas onde havia muitas mogas, pois as mesmas poderiam ser alvo 

de estupros, quando nao eram roubadas pelo bando. Porem, ninguem queria perder nada, 

muito menos suas vidas. 

Como vimos no depoimento acima, na casa so ficaram os filhos ho mens e os donos. 

Ora, a passagem de Lampiao pelas residencias, em sua maioria, era marcada por grandes 

banquetes para seu bando, onde o dono da casa era obrigado a matar algum bicho que criava 

para saciar a fome do bando. 

Como ja citamos, em face do medo de perder seus bens valiosos, algumas patacas, 

joias de ouro e ate mesmo dinheiro, os moradores enterravam o dinheiro no chao para que 

ficassem bem guardados. E pertinente afirmar que o cangago esta intrinsecamente ligado a 

algumas praticas de enterramento dos bens de valor. Porem, as praticas de botijas, o 

entesouramento e o encantamento da mesma nao estao ligados ao cangago. 

3.2 As aparigoes das botijas 

As botijas, por sua vez, podem ser encontradas de duas maneiras: por meio de 

aparigoes da alma do dono da botija para o merecedor, quando o mesmo esta acordado e 

sozinho em um local ou atraves do sonho, quando a alma do dono da botija vem - na maioria 

das vezes em tres noites de sextas-feiras - entrega-la para o(s) merecedor(es). Segundo 

Cipriano (2010, p. 162), "Por isso, esse mundo da botija, longe de ser um espago homogeneo, 

que paira sobre um mundo real, faz-se atraves de multiplos espagos de medo e de assombro. 

que se conectam atraves das narrativas." 

Para se arrancar uma botija era necessaria muita coragem e sorte, para nao aparecer 

assombragao. Tudo estava implicito nos sinais que a alma deixaria: o local exato, a arvore, a 
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pedra, a cancela, cada minucia era exatamente necessaria para chegar com exatidao no local. 

Desta maneira Cipriano nos relata que: 

Uma vez recebido o aviso e preciso saber ler os sinais. Sinais emitidos pelo 

mundo do invisivel, que apontam para o lugar onde a botija esta enterrada: 

os sonhos, os ruidos estranhos, luzinhas; visagens - espectros humanos ou 

mesmo de alguns animais - podem ser reveladoras de tesouros encantados. 

Para decifrar tais sinais, faz-se necessario que o escolhido esteja atento em 

relacao a todo o ritual para ser agraciado com a fortuna encantada e 

principalmente conseguir localizar corretamente o local indicado. Do 

contrario, a botija se encanta e se perde no tempo para sempre e do tesouro 

sobrarao apenas abelhas, besouros, carvao, pedras (CIPRIANO, 2010, p. 

168). 

O arrancamento da botija e cheio de sinais, nesse sentido, Borges (2008) ao fazer uma 

Xilogravura representando o arrancamento da botija tras muitos elementos que podem vir a 

assombrar o arrancamento. Sobre a mesma Xilogravura, Cipriano narra que: 

Em volta das mulheres que tentam desencantar o tesouro, os assombros se 

multiplicam: uma grande cobra desliza em direcao a uma delas; a presenca 

da coruja olhando de soslaio, sinaliza para uma noite tenebrosa e que 

certamente nao deve passar muito da meia noite; outra ave que tambem 

aparece em cena e que pode ser a Rasga-mortalha, sobrevoa uma plantinha 

espinhosa; o espectro, o unico na cor branca, remete ao translucido 

fantasmagorico aparece ai de bracos abertos, num classico gesto de 

assombramento. E, por fim, o diabo acima das mulheres. Estas nao olham 

para os lados e tentam ignorar as assombracoes: elas nao podem desviar a 

atengao do que fazem, sob o risco do tesouro se perder para sempre 

(CIPRIANO, 2010, PP. 84-85). 
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Figura 07zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Arrancando Botija. Xilogravura de Jose 

Francisco Borges acerca do ritual de arrancamento de 

uma botija. 

Fonte: 

<www.indigoarts.com/gallery_brazil_borges2.html> 

Acesso em: 05 mar. 2014. 

Tal como na xilogravura do cordelista Borges (2003), diante do achamento e 

desentesouramento da botija, aparece uma serie de coisas do outro mundo. O processo de 

desentesouramento das botijas pode, na maioria das vezes, ser conturbado e ocasionalmente 

aparecer o demonio disfargado de bichos animalescos, para combate-los, quando necessario, e 

preciso que o merecedor da botija realize uma serie de rituais e carregue um arsenal de 

sacramentais.
1 

Caso nao fossem seguidos os passos ou a leitura dos sinais fosse distorcida ou 

houvesse ganancia ao desenterrar a botija, o merecedor perderia tudo, pois, o tesouro 

encantado se perderia no tempo e sobrariam apenas pedras, carvao ou besouros. 

No primeiro caso, a aparigao da alma quando o merecedor esta acordado, a primeira 

medida que deve ser tomada e requerer a aparigao da alma, so assim voce sabera se a mesma e 

Segundo a Igreja Catolica os arsenais sacramentais sao utensilios ou sinais sagrados que sao utilizados em 

missas ou na purificacao de lugares e de pessoas. Temos por exemplo de arsenal sacramental: o Calice de 

vinho, turibulo com os incensos, crucifixos, agua benta, livros de rezas e medalhas de Santos. 
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do bem ou do mal. Sobre isso, destaca nossa rememoradora Fatima Inacio, quando a mesma 

se deparou com a aparigao de uma alma enquanto balancava sua fdha na rede 

Quando via uma alma tinha que requerer, mais eu nao sabia. Diz que, ela 

[Tia] me ensinou faz muito tempo mais eu nao lembro mais nao. Quando a 

gente ve assim uma visao do oto mundo a gente diz umas palavra la, se ela 

tiver alguma coisa pra falar pra voce, ela fala. Mais eu num sabia (INACIO, 

2013). 

O nao requerimento da alma faz com que a mesma afaste-se. Inacio e Sousa afirmam 

que, dentre os "dizeres'" do requerimento estao: "Se for de Deus fique se nao for retire-se e 

Quern pode mais que Deus", INACIO (2013) e SOUSA (2012). 

Quando se fala em botija dada ao merecedor, quando o mesmo esta acordado, 

podemos falar da botija de Jararaca (ocorrida no Rio Grande do Norte), em que o cangaceiro 

Jose Leite de Santana, mais conhecido como Jararaca, depois de morto sua alma apareceu 

para o marchante Chico Rosario lhe entregando uma pequena fortuna. 

O escritor e poeta Gilbamar de Oliveira Bezerra no decorrer do seu livro "Cangago -

Recordagao do Ataque Frustrado" (1977) descreve a historia da botija de Jararaca como um 

fato recorrente da aparigao e do merecimento de Chico Rosario. 

Sobre o fato ocorrido, o Colunista Geraldo Maia (2002) descreveu que: 

Com a prisao e morte de Jararaca, a cidade voltou a rotina. 

Certo dia, Chico do Rosario dirigiu-se ao "Saco", a fim de 

trazer alguns animais que comprara. Atravessou a ponte do 

trem e continuou seguindo o seu caminho quando ouviu uma 

voz lhe chamando. 

Procurando o autor da voz, reconheceu o mesmo como sendo o 

bandido Jararaca, que ele havia visto algumas vezes na cadeia, 

antes do mesmo ser "justigado" pela policia, trajando a mesma 

roupa de quando havia sido preso. 

Botija nas maos 
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Mesmo sabendo que o bandido estava morto, Chico do Rosario 

nao teve medo. Aproximou-se e ouviu o mesmo dizer: 

- Eu lhe chamei para lhe dar um negocio. Ta vendo esse pau 

enfincado? Perguntou o espectro de Jararaca. 

- Tou! - Disse o marchante. 

- Apois tire o pau dai, cave um pouco, no buraco tern uma caixa 

com 22S000 (vinte e dois contos de reis) e um punhal com duas 

aliancas de ouro. Sao seus. 

Chico do Rosario fez exatamente como lhe dissera Jararaca. 

inclusive repassando o valor. De posse do dinheiro, do punhal e 

das aliancas, ele levantou-se para agradecer tao generosa oferta, 

no entanto nao havia mais ninguem no local alem dele; o 

Alguns aspectos que chamam a atengao no caso da botija de Jararaca e que o 

marchante Chico Rosario seguiu o ritual de desenterramento assim como mandou o dono da 

botija e, sem medo e muito menos ambicao sobre a botija, o marchante conseguiu arrematar o 

tesouro sem sequer ter visto alguma aparigao do outro mundo. O desenterramento da botija 

de Jararaca foi pacifico, sem aparigoes - a nao ser da alma de Jararaca - de bichos de sete 

cabegas, gatos de olhos de fogo ou gritos de almas penantes do purgatorio. 

Outro fato que se destaca no caso ocorrido e que o fato aconteceu sem que o 

merecedor da botija (Chico Rosario) tenha sonhado com o dono da botija (Jararaca). com o 

local ou quaisquer outras coisas que seguem o ritual de desentesouramento da botija, o que se 

tinha para marcar o local era apenas um pau fincado no chao. 

Da mesma forma que a Botija de Jararaca, a botija do Sitio Campo tambem fora 

oferecida sem ser em sonho. Porem, o merecedor da botija requereu a alma primeiramente 

antes que ela se pronunciasse. Ao narrar o fato ocorrido, Dona Margarida Soares de Sousa 

nos fala que: 

espectro desaparecera inexplicavelmente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTE: Coluna de Geraldo Maia - Nossa Historia. Publicada no Jornal O 

Mossoroense (17/10/1872), Edicao do dia 20 de Junho de 2002. 
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Marcondi meu cunhado falava, ele disse que uma alma deu uma botija a ele 

ao meio dia, ele ia no caminho da roca brocar mato ai quando pensou que 

nao aquele vulto branco apareceu na frente dele, ai pronto ali elezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ficou 

paralisado disse que num sentiu perna, num sintiu brago e nada. Ai ele 

disse: quern pode mais de que Deus? Que disse que tinha isso antigamente, 

nera? [...] Requerer uma alma, nera? Eles requeriam assim. Quern pode 

mais do que Deus? Ai ela dizia. ela respondeu: Ninguem (SOUSA, 2012). 

Percebemos que a acao do merecedor da botija, quando se deparou com a alma, 

lomou um susto tremendo, ficou paralisado e imediatamente fez o requerimento: Quern pode 

mais que deus? Desta Maneira, a alma ao responder a pergunta demonstrou que nao vinha das 

trevas e sim do purgatorio. 

E continua, 

Eu quero le da uma botija que ta em tal ponto no Sitio Campo, um sitio que 

tinha pra la, sabe? Num pe de jua bem grande, em frente a casa grande do 

finado Manoel Matheus que morava la. A gente esta em pena e eu quero le 

da a botija. Ele disse ta certo, e pra voce e outro companheiro.f..] e para 

voce e Tiburtino Almeida, um homem que morava em Bonito de Santa Fe 

(SOUSA, 2012). 

Nao tao diferente das outras historias de botijas, que se tinham pes de Algaroba, Jua 

ou Jatoba como ponto de referenda, esta tinha um pe de Jua. Percebe-se que a botija do Sitio 

Campo diferencia-se de outras botijas, pois esta foi doada para duas pessoas: Marconi e 

Tiburtino. Porem. a alma apareceu somente para Marconi. Em seguida, 

[...]Ele disse que passou, passou, quando foi na outra sexta feira ela veio de 

novo e mostrou em outro lugar diferente, ai ficou, ai ele disse e agora num 

sei de nada ficou caladim que num pode falar nada pra ninguem. Ai quando 

foi com vinte e dois dias, tres sexta feira ela chegou e disse e aqui, bem 

pertim da cada do pai de marcondi, do homem, sabe, de baixo duma pedra 

grande (SOUSA, 2012). 

O fato de a alma penada mostrar dois locais diferentes nao se tern explicacao. Porem, 

supoe-se que a mesma fez isso para testar Marconi se ele queria realmente a botija ou nao. 

Falam nossos depoentes que quando se ganha uma botija nao se pode falar para ninguem, a 

nao ser nesse caso que a botija fora doada para duas pessoas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 08zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Pe de Jua onde uma suposta botija foi doada ao senhor Marcondi. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Em varios casos de botijas, os sonhos ou aparigoes geralmente ocorrem em tres sextas 

feiras consecutivas, marcando assim um ritual. O novo local onde a botija fora mostrada, e 

tambem um ponto considerado estrategico, ou seja, um ponto de facil acesso. 

Em seguida, os dois foram "arrancar" a botija. Contudo, a ambicao de um deles foi 

maior e o tesouro se transformou em besouro. 

Ai pronto ele disse que foi e chamou Tiburtino pra vim, ai quando chegou 

disse que meteram a chibanca la cavando ai disse que quando avistaram o 

potim, ai disse que Tiburtino butou ele pra fora puxou no braco dele 

rapidim, disse sai sai sai dexa eu entrar dexa eu entrar, quern que tira sou 

eu, quando ele entrou no buraco que tirou o potim disse que era so bisoro 

dento desse Poti. Ouro, prata, num sei o que era que tinha la se 

transformou-se todo em bisouro (SOUSA,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 0 1 2 ) . 



5 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Da mesma forma que Chico Rosario na botija de Jararaca, Marcondi e Tiburtino 

tambem nao viram aparigoes sobrenaturais ou vozes pavorosas gritando. Porem, como a 

ambicao de Tiburtino foi mais forte no momento, tudo que havia dentro do pote transformou-

se em besouro. A ambigao por parte de um dos merecedores da botija pode compromete-la e, 

consequentemente, comprometer a alma do dono da mesma, pois pode ficar preso no 

purgatorio ate o julgamento final. 

Por outro lado, as aparigoes de almas para o merecedor podem ocorrer quando o 

mesmo esta dormindo ou ate mesmo no estado dormindo/acordado. Como foi o caso da botija 

da Serra, em que a Senhora Margarida Sousa viam na botija um meio de sobressair e se dar 

bem na vida. Porem, o medo de encontrar bichos sobrenaturais fez com que a mesma 

renunciasse a botija. 

Segundo Cipriano: 

As botijas emergem de um passado para abrir possibilidades de futuro, para 

apontar passagens para a bonanga e para uma vida feliz atraves da riqueza, 

pois os velhos casaroes, seus quintals, os velhos troncos de arvores que 

escondem os potes de barro ou de madeira funcionariam como especies de 

museus (CIPRIANO, 2 0 1 0 , p. 1 6 4 ). 

Destarte, a botija se torna um meio condutor rapido para a riqueza, aflorando um 

desejo pela ascensao social. Como ja falamos nos capitulos anteriores, a botija possui um 

marco, que escondem potes, caixotes ou panelas com um arsenal de coisas de ouro, prata e 

joias. 

A Botija com a qual sonhara a senhora Margarida Sousa, possuia um marco um tanto 

quanto inusitado, era uma cancela
19

. Nesse caso, por ser um lugar de "passagens", algo que e 

fixado e raramente transferido de lugar, a cancela tornou-se o local perfeito para o 

enterramento do tesouro. 

Assim nos conta a senhora Margarida: 

Foi o seguinte sobre a botija: Uma vez eu sonhei que a gente ia caminhando 

em certos cantos num sabe? Ai no pe de uma cancela me apareceu uma 

mulher, uma mulher meia forte, com um vestido estampado de vermelho, 

de costa pra mim ai ela dizia assim: isso aqui e teu. Ai quando eu olhava, 

Porteira feita de madeira fincada. E usada com maior frequencia nos Sitios e chacaras. 
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tava assim cercado assim. Com rama do mermo mato arredor. Ai eu me 

acordei assustada (SOUSA, 2012). 

Como em inumeros casos, o merecedor da botija fica assustado, pois se depara com 

um sonho meio assustador. Porem, o que torna mais assustador ainda e sonhar mais duas 

noites com a mesma pessoa querendo lhe entregar o tesouro. O segundo sonho da Senhora 

Margarida Sousa, foi mais duradouro e com mais indagagoes, assim nos relata: 

Quando foi outro dia, eu sonhei que eu estava aqui no agude. Ai ali no 

agude tinha uma casa velha. Na frente da porta da casa velha tinha um pe 

de laranja bem grande com muitas laranja bem amarelinha. Ai quando eu 

pensava a mulher dirrepente ela me apareceu novamente. Ai ela dizia 

assim: sou eu aquela daquele dia lembra? Eu dizia lembro e o que e que a 

sinhora que comigo? Eu quero Le da uma botija, eu to penando e preciso 

ficar livre. Ai eu falava assim: so que eu nao quero so para mim, de para 

mim e meu marido sozinha eu nao vo. Nao sinhora. e para a sinhora so, ou 

pra sinhora so ou pros dois tambem nao de jeito nenhum. Ai ficou, me 

acordei assustada (SOUSA, 2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 09 - Casa onde uma suposta alma doou a botija para a senhora Margarida. 

Fonte: Acervo pessoal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nesse caso a botija doada seria somente para a "escolhida" que seria a Sra. Margarida, 

mas, ela queria dividir com seu marido. Como a alma nao aceitou dividir a botija para os dois 

a mesma sumiu. Destarte, o terceiro sonho para a escolhida ainda estava por vir. 

O pe de laranja ja nao existe mais, porem, as ruinas da casa ainda marcam o local 

escolhido pelo doador para esconder sua botija. No terceiro sonho a Sra. Margarida nos 

contou que: 

Quando foi outro dia, eu sonhei, tava assim entre durmindo e acordada, ai la 

sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vem eu vi uma resta assim bem grande descendo assim pra telha num 

sabe? Ai eu olhei pra cima e fiquei assim, quando eu pensei que nao [...] Era 

a tal alma de novo. Mesmo vistido vermelho, com umas flor vermelha 

assim. Arrastano no chao. Ai ela olhava pra mim e dizia assim: E agora ja 

resolveu? Eu dizia: E da botija? Ela dizia: sim. Eu digo: entao so pra, pra eu 

e meu marido?Nao so pra voce. Eu digo entao: pra mim, so pra mim? Ta 

disistido porque tambem eu nao quero. Ai ela olhava assim pra mim fazia 

uma careta bem feia, sorria depois e dizia assim: que pena! Pode ser merino, 

que pena mermo.Que pra mim sozinha e uma pena que eu nao vou arrancar 

mermo eu tenho medo, eu num gosto. De pra mim e meu marido. Ela virava 

as costas pra mim, e a luz quando eu pensei que nao disapareceu. E foi essa 

a minha historia de butija (SOUSA, 2012). 

Diferentemente da primeira e da segunda aparigao da alma onde vieram em sonho, na 

terceira sexta feira a aparigao veio quando a mesma estava entre dormindo e acordada, fase 

em que a pessoa tanto tern acesso a partes do consciente, quanto do inconsciente. Desta 

maneira, a Sra. Margarida mesmo estando nesse estado conseguiu manter um dialogo com a 

alma doadora. A merecedora ainda tentou manter um acordo com a alma. Porem, como a 

alma ja estava decidida a quern daria a botija, nao aceitou o acordo. 

O medo que tomara conta da nossa colaboradora era tao grande que fez a mesma 

desistir de arrematar a pequena fortuna. Assim, a alma desapareceu e tambem nao se soube de 

outra pessoa que ela teria ido doar a botija. 
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3.3 A botija da Lagoinha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na Zona Rural da pequena cidade, descansar depois do almoco sob a sombra de uma 

arvore ou ainda na calcada a noite sob a luz (esfumacada) do candeeiro para contar piadas, 

fazer cantigas, historias de trancoso ou mesmo historias de mau assombro, eram praticas 

comum. Em face do que nos contou a Sra. Maria Lourdes, filha da Sra. Maria Monteiro, que 

em epoca de comemoracao familiar, reunia todos os netos, filhos e noras, para contar suas 

peripecias de quando ainda menina e moradora da zona rural da antiga Piranhas de cima. 

Dentre tais peripecias estava a da aparigao de uma alma para presentea-la uma botija. Ao 

narrar o acontecimento ela se lembrava dos minimos detalhes em que o doador da botija 

expressava o grande interesse em doar o tesouro para ela. 

Segundo Jesus (2008), o evento se passou em meados da decada de 1950, o ano, o mes 

e o dia nao se sabem ao certo, sabe-se que se passou em uma sexta feira. A vida na zona rural 

naquela epoca era simples. Era um dia normal na vida de Maria Monteiro, ao anoitecer na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20  

casa de Taipa" , o jantar fora servido como de costume. Logo apos, todos os moradores foram 

dormir em redes na cozinha, onde o piso era de terra batido. Naquela noite de sexta feira, a 

Sra. Maria Monteiro comegava a sentir algo estranho na casa, umas pisadas, uns arranhoes na 

rede onde estava deitada. Assim estas aparigoes sucederam-se por tres sextas feiras. Ate que 

na ultima sexta, uma luz muito forte que somente a mesma via, se espalhou na cozinha perto 

do fogao a lenha. A Sra. Maria Monteiro teria ficado sem palavras, a ocasiao em que a 

aparigao de uma alma vagante, alma esta que comegou a falar que teria uma coisa muito 

valiosa para dar a ela e ao irmao dela, o Sr. Joao Monteiro. Tratava-se entao de uma botija 

enterrada na boca de um buraco de um Pe-ba
21

. Ao amanhecer, Maria contou a seu irmao Joao 

e chamou para ir desentesourar a botija. Junto com eles iria Isabel, a irma mais nova. 

Contudo, ao chegar ao local indicado, a ambicao em um dos tres aumentou, Maria Monteiro 

teria declarado em vida aos seus filhos e netos, que foi Isabel a egoista. 

2 0 Conhecida tambem como casa de barro com madeira, casa de reboco ou casa de taipa de pilao. E um sistema 

rudimentar na construcao de paredes, onde a madeira e tracejada e preenchida em seguida com cascalho e barro 

ou argila. Muito tradicional no interior do nordeste brasileiro. 
1 O Peba ou Tatu e um animal muito comum na regiao sertaneja do nordeste, o mesmo cava buracos na terra 

onde se abrigam das ameacas da natureza e dos homens e tern seus fdhotes. Estes buracos, sao tidos como 

referencias para muitas aparicoes de botijas. 
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Figura 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Buraco do Peba onde supostamente estaria a botija dada a Maria e seu irmao Joao. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Com isso a esperada fortuna desapareceu. Do buraco so saiam besouros. Alguns dias 

depois, ao voltar no local onde supostamente estava enterrada a botija, encontraram um 

enorme buraco, onde no fundo dele havia um orifkio bem arredondado como se fosse de um 

pote pequeno, conta a Sra. Maria Lourdes. 

Acredita-se que alguem, supostamente teria sido escolhido para desenterrar aquela, 

quern sabe, grande fortuna. 
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C O N S I D E R A C O E S FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim como foi feito mengao no decorrer da pesquisa, a historia cultural nos ultimos 

anos passou a ocupar espaco notavel no campo da historiografia e no campo do conhecimento 

historico. Os paradigmas que foram gerados no seio das discussoes historicas acerca das 

diversas fontes e campos de abordagem da historia no amplo universo cientifico acabaram por 

desembocar na abertura de novos horizontes de pesquisa historica. 

Dentre algumas perspectivas que foram abertas pela historia cultural, podemos citar o 

campo das representacoes, do imaginario e da cultura popular. Esses foram os alicerces dessa 

pesquisa, e atraves deles foi discutida a construcao de um imaginario cultural em Sao Jose de 

Piranhas-PB voltado para as botijas. 

O objetivo principal da construcao do Agude Engenheiro Avidos era cessar a seca que 

assolava a regiao de piranhas. Sua construgao levou, mais tarde, a transferencia de toda a 

populacao piranhense para uma nova sede, evento que afetou diretamente o emocional da 

populagao, deixando um vasto arsenal de memorias e lembrangas nas ruinas da antiga 

Piranhas. As ruinas da antiga cidade, posteriormente, passaram a ser tidas como ponto 

turistico em epoca de seca. Isso, de certa forma, passou a contribuir ainda mais para a 

produgao de um imaginario das botijas. 

A "fama" das botijas, como sabemos, passou a ser dimndida e a se concretizar num 

tipo de memoria afetivo-social que se constituiu numa das formas de preservagao da cultura 

regional. O universo do imaginario cultural e regional e permeado por crengas locais. Como 

em muitos dos casos de crenga associadas ao mundo real/sobrenatural, nao possui fontes ditas 

empfricas, o que temos de base para pesquisa sao os depoimentos dos moradores da referida 

Sao Jose de Piranhas. Esses rememoradores, atraves da oralidade, expuseram suas memorias. 

A partir de suas subjetividades, enquanto sujeitos que vivenciaram a transferencia da cidade 

de local e o aparecimento de botijas, ofereceram um vasto material que deu origem e base 

empirica para esta pesquisa. 

Botija, entao, seria um "tesouro'* encantado, escondido ainda em vida por seu dono, 

que, apos sua morte, escolheria uma pessoa digna/merecedora para saber onde o tesouro 

estaria supostamente enterrado. 
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As praticas de botijas no Alto Sertao paraibano sao muito comuns e estao sendo 

problematizadas no intuito de compreender como tais praticas repercutem e repercutiram no 

imaginario local. Um fragmento interessante desta pesquisa foi concluirmos que, segundo os 

depoentes, as decadas de 1940 e 1950 na regiao de Piranhas, foram os anos em que as 

aparigoes de almas pendentes (donos de botijas) apareceram para entregar/presentear pessoas 

com os referidos tesouros. 

Podemos concluir atraves desta pesquisa que, para alem da gama de conhecimentos 

adquiridos sobre praticas culturais, o contexto historico regional pode ser abordado de forma 

diferenciada, atraves das memorias dos depoentes, nos revelando uma multiplicidade de 

elementos e experiencias culturais. No mais, se as almas eram salvas ou nao, nao poderemos 

ter certeza e ou provas concretas. Por isso, nos limitamos a dizer que as historias de botijas, 

inseridas nesse universo real/imaginario, nao deve se esgotar nessas linhas escritas. 

Dessa forma, procuramos apresentar como um evento singular na historia de Sao Jose 

de Piranhas (a transferencia da sede do municfpio, em 1937, para dar lugar a um agude) 

marcou a memoria de seus moradores e contribuiu para ressignificar o universo cultural local: 

surgia, ali, aquilo que nomeamos de uma Sao Jose das botijas. Em outras palavras, analisamos 

como as supostas riquezas abandonadas pelos piranhenses nesse processo de transferencia 

domiciliar construiram um imaginario cultural particular a cidade de Sao Jose de Piranhas: o 

imaginario das botijas de Piranhas. Nao que botijas sejam exclusividades do Sertao paraibano, 

mas que os tesouros encantados de Sao Jose de Piranhas possuem uma historicidade 

especifica a sua historia nos anos de 1930 a 1950. 



6 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F O N T E S E B I B L I O G R A F I A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz. A Invengao do Nordeste e outras artes. 4. ed. Recife: 

FJN: Ed. Massangana; Sao Paulo: Cortez, 2009.. 

. Da terceira margem eu So(u)rrio: sobre historia e invencao. Disponivel em: 

<www.cchla.ufrn.br/ppglVdocentes/dun'aLa^ 

Acesso em: 07 mar. 2013. 

BARBOZA, Andrea; CUNHA, Edgar T. Antropologia e imagens. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2006. 

BARROS, Jose D'Assungao. O campo da historia: especialidades e abordagens. 4. ed. 

Petropolis: Vozes, 2004. 

BEZERRA, Gilmar de Oliveira. Cangaco - Recordacao do ataque frustado. Mossoro: 

ESAM, 1977. 

BEZERRA, Rubens Borges. Moedas holandesas em Pernambuco - Dutch Coins in 

Pernambuco. Recife: Grafica Editora LTDA, 1980. 

BOSI, Eclea. Memoria e sociedade: Lembrangas de velhos. 3. ed. Sao Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 

CASCUDO, Luis da Camara. Dicionario do folclore brasileiro. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 1998. 

CEZARIO, Danilo de Sousa; WANDERLEY, H. G. F. AS FANTASTICAS HISTORIAS DE 

TRANCOSO: PRATICAS E REPRESENTAQOES SOBRE AS BOTIJAS NO ALTO 

SERTAO DA PARAIBA (1940-1950). In: I I Coloquio Internacional de Historia: Fontes 

Historicas, Ensino e Historia da Educagao, 2010, Campina Grande. Anais do I I Coloquio 

Internacional de Historia: Fontes Historicas, Ensino e Historia da Educagao. Campina Grande: 

EDUFCG, 2010. 

CIPRIANO, Maria do Socorro. Historias de botijas e os labirintos do universo assombroso 

na Paraiba. 2010. 275p. Tese (Doutorado em Historia) - Programa de Pos-Graduagao em 

Historia, Universidade Federal do Pernambuco, Recife, 2010. 

CUNHA, Joao Rolim da. Sao Jose de Piranhas: apontamentos para sua historia. Joao Pessoa: 

AUniao, 1999. 

DE CERTEAU, Michel. A escrita da Historia. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 

2000. 

. A invengao do cotidiano: artes do fazer. 2. ed. Petropolis: Vozes, 1994. v. 1. 

http://www.cchla.ufrn.br/ppglVdocentes/dun'aLa%5e


6 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D E P A R T A M E N T O NACIONAL D E OBRAS CONTRA AS S E C A SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - DNOCS. 

Disponivel em: <http://www.dnocs.gov.~dnocs/doc/canais/barragens>. Acesso em: 10 de fev. 

DINIZ, Lincol S. As bodegas da cidade de Campina Grande: dinamicas socio-espaciais do 

pequeno comercio. 2. Ed. Campina Grande: EDUFCG, 2011. 

FERREIRA, Aurelio. B. de Hollanda. de. Novo Aurelio XXI: o dicionario da lingua 

portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

FERREIRA, N . T. Imaginario social e educagao. Rio de Janeiro: Gryphus, 1992. 

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. Formagao da Familia Brasileira sob o regime 

da economia patriarcal. 49. ed. Sao Paulo: Global, 2003. 

. Assombracoes do Recife Velho. 5. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 2000. 

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

GUIMARAES NETO, Regina Beatriz. Cidades da mineracao: memorias e praticas 

culturais: Mato Grosso na primeira metade do seculo XX. Cuiaba: Carlini & Caniato: 

EDUFMT, 2006. 

HOBSBWM, Eric. A invencao das tradicoes. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. 

LEITAO, Deusdedit. Sao Jose de Piranhas: notas para sua historia. Joao pessoa: UniGraf, 

LIMA, Messias Ferreira de. Sao Jose de Piranhas: um pouco de sua historia. 

Cajazeiras:Editora Real, 2010. 

LOPES, Thiago Stevenny; MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. A botija da Serra da 

Rajada: entre a memoria e a historia. Revistainter-legere. n. 10, p. 21-48, jan./jun. 2012. 

Disponivel em: <http://ufrn.emnuvens.com.br/interlegere/article/viewFile/4210/3446>. 

Acesso em: 10 mar. 2013. 

LOSSIO, Rubia. Dicionario do Folclore Brasileiro Para Estudantes. Disponivel em 

<http://www.soutomaior.eti.br/mario/paginas/diconario.htm>. Acesso em: 16 Jul. 2010. 

MELO. J.O de A. Historia da Paraiba: lutas e resistencias. Joao Pessoa: A Uniao: Conselho 

Estadual de Cultura - SEC, 1994. 

MOISES, Maussad. O conto portugues. 6. ed. Sao Paulo: Editora Pensamento-Cultrix, 1999. 

NASCIMENTO, Edna Maria F. S. Imaginario cultural e persuasao em textos publicitarios. In: 

CORTINA, Arnaldo; MARCHEZAN, Renata Coelho. Razoes e sensibilidades: a semiotica 

em foco. Araraquara: Laboratorio Editorial/FCL/UNESP; Sao Paulo: Cultura Academica 

Editorial; 2004. p. 186-219. 

2013. 

1985. 

http://www.dnocs.gov.~dnocs/doc/canais/barragens
http://ufrn.emnuvens.com.br/interlegere/article/viewFile/4210/3446
http://www.soutomaior.eti.br/mario/paginas/diconario.htm


6 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NEVES, L. A.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Memoria e historia: potencialidades da historia oral. Uberlandia: ArtCultura, 

2003. 

OLIVEIRA, Esdras Carlos de Lima. Entre sobrados e pedras evoluidas: visoes do Recife 

em Freyre e na cena Mangue. Grupo de pesquisa arqueologia historica da UNICAMP, 

Campinas. Disponivel em: <http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=historiado 

res&id=56>. Acesso em: 18 fev. 2013. 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidades visiveis, cidades sensiveis, cidades imaginarias. 

Revista Brasileira de Historia, Sao Paulo, v. 27, n. 53, jan/jun. 2007. Disponivel em: 

<http.V/www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882007000100002>. 

Acesso em: 12 mar.2013. 

. Cultura e representacoes, uma trajetoria. Disponivel em: 

<www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31549/000632033.pdf?sequence=l>. Acesso 

em: 07 mar. 2013. 

. Historia e historia cultural. Belo Horizonte: Autentica, 2003. 

. O imaginario da cidade: visoes literarias do urbano - Paris, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 1999. 

REZENDE, Antonio Paulo de Morais. (Des)encantos Modernos: historias da cidade do 

Recife na decada de vinte. Recife: Fundarpe, 1997. 

SALES, Tiago de Oliveira. Sobre botijas. 2006. 174p. Dissertacao (Mestrado em 

Antropologia) - Programa de P6s-Graduacao em Antropologia, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2006. 

THOMPSON, Paul. A voz do passado: historia oral. 2. Ed. Sao Paulo: Paz e Terra, 1998. 

TORRES, Antonio Montenegro. Historia oral e memoria - a cultura popular revisitada. 6. 

ed. Sao Paulo: Contexto, 2007. 

VIDAL, Ademar. Lendas e supersticoes: contos populares brasileiros. Rio de Janeiro: 

Empresa Grafica O Cruzeiro S.A, 1950. 

VIEIRA, Jose Marconi Gomes. Sao Jose de Piranhas: eleigoes e partidos politicos (1947-

1964). Joao Pessoa: F&A Grafica e Editora, 2006. 

UNlVERSiDADE FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 

^PNTrS DEFORI'/ lAQAO DE PR0FESS0RES 

BIBUOTECASETORIAL 

CAJAZESRAS - PARAlBA 

http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=historiadores&id=56
http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=historiadores&id=56
http://http.V/www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882007000100002
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31549/000632033.pdf?sequence=l


6 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F O N T E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAVALCANTI, Leocadia. Entrevista concedida ao autor. Joao Pessoa. 10 de fevereiro de 

2010. 

CEZARIO, Jose Sobrinho. Entrevista concedida ao autor. Sao Jose de Piranhas. 16 de 

fevereiro de 2014. 

INACIO, Maria de Fatima. Entrevista concedida ao autor. Sao Jose de Piranhas. 10 de 

fevereiro de 2014. 

JESUS, Maria Monteiro de. Entrevista concedida a Sra. Maria Lourdes Sousa. Sao Jose de 

Piranhas. 25 de Dezembro de 2008. Transcrita por Danilo de Sousa Cezario. 

OLIVEIRA, Maria Iraci de. Entrevista concedida ao autor. Sao Jose de Piranhas. 16 de 

Junho de2010. 

SOUSA, Margarida Soares de. Entrevista concedida ao autor. Sao Jose de Piranhas. 16 de 

junho de2010. 


