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CAICÓ: CRÔNICAS DE UMA CIDADE

• A produção de uma pequena elite letrada que em seus 
escritos no Jornal das Moças, de 1926,  projetava uma 
cidade desejada e sintonizada com a modernidade. As 
croniquetas nos possibilitam visualizar os anseios de 
uma sociedade que estava influenciada pela lógica do 
“progresso” e da “civilidade” e que buscava se legitimar 
como a “Capital do Seridó”.



Caicó: as notícias de sedução e desejos

“Não há como negar que tem sido bem sensível o progresso da nossa modesta
URBS nestes ultimos tempos. A prova disso se encontra nesta ancia crescente de
melhoramentos sempre novos que se nota dominando o espirito caicóense. Luz
elétrica, hospital, collegio, jornaes, sociedades operarias e de lettras, sports, tudo
isto que, indiscutivelmente, significa vultuosa acquisição para uma cidade distante
do litoral. O Caicó realisou e esta realizando sem alarde nem manifestações
espetaculosas, nem reclame, dentro deste lustro que esta para se findar.

Aliás justiça seja feita, essa ancia de progresso se ha evidenciado não so aqui mas
em todas cidades do Serido, dentre as quais se destaca, pelo grande e justificado
zelo, em que é tido o serviço de limpeza publica e pela excellencia da sua
illuminação eletrica, a vizinha cidade de Jardim do Serido.

Quem quer que passe por aquella cidade nota logo ao primeiro golpe de vista o
cuidado em que é tido ali o asseio publico. Rara é a casa que não tem bem limpa
sua fachada, não se encontrando difficilmente, calçadas dasatijolladas ou
assymetricas. Isso deve servir-nos de exemplo”. (Renato Dantas. (Sem título). Jornal
das Moças, Caicó, 11 de abril de 1926. p. 01)



• Vista da Avenida

Coronel Martiniano -

[s.d].

• Fonte: Fotografia de

Zé Ezelino no

Album Fotográfico

Caicó: Ontem e

Hoje, 1994.



Progresso material e progresso cultural

Uma das necessidades mais palpitantes do Caicó é a creação de um club

dansante.

•Não se comprehende uma cidade de mais de dois mil habitantes, como a nossa,

com luz electrica, cinema e commercio adiantado, sem diversões elegantes, sem

reuniões chics, em fim, sem coveniencia social. (Renato Dantas. A Cura da

Tristeza. Jornal das Moças, 18 de julho de 1926, p. 01)



• “(...)Todos aplaudiram-na enthusiasticamente. Adhesoes valiosas trouxeram-nos,

senão a ilusão do vermos o club creado, ao menos, a confortadora certeza de

sermos lidos e comprehendidos por uma meia dúzia.Entretanto mezes se foram e

nenhum passo foi dado para a realisasao da nossa idéia. Ficou tudo em palavras,

como em palavras somos o centro mais civilisado do Seridó.

• Quando se diz civilisaçao diz-se progresso material e cultural. Uma aldeia de

bárbaros pode erigir pyramides e, desmentindo as leis da Historia, alcançar

grande desenvolvimento material, mas não passara de barbaria se não conseguir

ao mesmo passo o progresso social e cultural.

• Arrastando contra os moralistas – perigosas porque as mais das vezes preferem a

theoria a pratica – precisamos crear de verdade um club chic que possa reunir

mensalmente numa festa de intelligencia e de arte os bons elementos da

sociedade caicoense. Só então o Caicó poderá se dizer a Capital do Seridó.”

(Sem autoria). Capital do Seridó? Jornal das Moças, Caicó, 5 de setembro de

1926, p. 01.



Caicó e as Pedagogias do Moderno

• Os projetos de modernização da sociedade brasileira tiveram como meta colocar-se em
sintonia com os projetos econômico-político-sociais que emergiram na Europa.
Posteriormente, transplantados para o Brasil, esses projetos foram pautados principalmente
na reorganização do espaço - nomeadamente o urbano-, e da sociedade brasileira,
adquirindo então novos hábitos.

• “Vejamos: aqui, uma usina electrica muito bem instalada com já um anno de funcionamento;
alli, um collegio de irmãs, que, dada a relatividade do tempo de quando funcciona, offerece
ao visitante a mais consoladora impressão. Acolá, ergue-se majestoso o Grupo “Senador
Guerra”, que nesses últimos annos há obtido classificações superiores aos demais no
Estado, tanto na matricula e na freqüência, como no aproveitamento dos alumnos e um
pouquinho mais além, divisa-se o moderno prédio – Hospital do Seridó – [...]

• E tudo isto, caros leitores, nós bem sabemos, é continuação daquelles que nos
antecederam.”

• (C. J. Choniqueta. Jornal das Moças, Caicó, 20 de junho de 1926, p.

02.)



• Hospital do

Seridó -

[07.02.1934].

• Fonte:
Fotografia de
Zé Ezelino no
Álbum
Fotográfico:
Caicó.Ontem e
Hoje, 1994.



Caicó e Festa de Sant’Ana: vitrines do progresso

• A festa de Sant’Ana consistiu num espaço privilegiado para a elite caicoense exibir uma

cidade com “ares de progresso” para os ilustres visitantes:

• “Conforme autorização do cel. Joel Damasceno, querido e prestigioso chefe do Executivo

Municipal, nos últimos dias da festa teremos illuminação electrica até as quatro horas da

manhã. É uma medida intelligente, justa e que causará magnífica impressão aos nossos

visitantes.

• Os que vêem a Caicó neste período de festa ficariam decepcionados se vissem que só temos

luz até meia noite. Isto queria dizer que aqui não havia vida nocturna. E, no entanto justiça

seja feita, poucas cidades do interior teem vida nocturna como esta nossa velha e querida

cidade do Príncipe.” (Myosótis. Chronica da Festa. Jornal das Moças, 27 de julho de 1926, p.

01.)



CAICÓ: DA SEDUÇÃO À TRAGÉDIA

• Uma nova cartografia da cidade e a preocupação com o espaço vivido e narrado foram

acentuadas durante a seca de 1930-1932 como mostram as matérias do jornal A Republica,

as correspondências entre a Prefeitura e a Interventoria Estadual do Rio Grande do Norte,

crônicas, relatórios, atestados de óbitos e memórias.

• A pauta do moderno cede espaço para se pensar na tragédia da seca e o sofrimento

impingido a uma população sem defesa.



Caicó: a cidade invadida

• “Situação populações pobres deste município indescritível. Cidade invadida hoje cerca

quinhentos flagellados, homens, mulheres, crianças, vindas diversos lugares reclamando

trabalho. Nesta data telegrafei prefeito de Caraúbas solicitando conseguir colocação

necessitados estrada Mossoró. Apélo Vossência para mandar novo auxilio afim de não

suspendermos serviços com que se estão salvando centenas de pobres desamparados cujo

ultimo recurso consistia nas vasantes que as cheias dos rios levaram.”

• (Telegrama s/n enviado da prefeitura municipal para o Interventor Federal do Estado do Rio 

Grande do Norte, no dia 4/3/1932, pelo prefeito Dinarte de Medeiros Mariz).



Início da Construção do Açude Itans – [1932].

Fonte: Fotografia de Zé Ezelino no Álbum Fotográfico Caicó: ontem e hoje,

1994.



Caicó: corpos da fome, da
doença e da morte

Dispepsia Aguda 138 óbitos

Gastro Enterite 95 óbitos

Disenteria 

Amebiana

70 óbitos

Sífilis 21 óbitos

Febre Tifóide* 18 óbitos

Meningite 8 óbitos

Doenças com alto índice de infecção

bacteriológica e viral.

Gráfico 1932-1933 – organização da autora

Obs: * A febre tifóide foi colocada junto com

outras doenças como: Tifo e Febre Tífica

FONTE: FCC∕1CJ∕caixas 19-20∕diversos –

Laboratório de Documentação

Histórica/CERES/UFRN.

Correspondem à mesma doença, com

pequenas variações.



•Obrigado!!


