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Para além dos muros do Sobrado Major Selemérico: 

 as possibilidades de um espaço cultural 1  

 

Gabriela dos Santos2 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta uma análise sobre a construção da identidade e da 

memória do município de Oeiras no estado do Piauí a partir do espaço Sobrado Major 

Selemérico, construído entre os anos de 1845 e 1847. Investigamos a sua pluralidade enquanto 

espaço de memória e identidade, contribuindo no debate a respeito do cenário cultural do 

município de Oeiras.  

Palavras-chave: Identidade. Memória. Patrimônio. Oeiras. Piauí.  

 

Abstract: This work aims to understand the construction of the identity and memory of the 

residents from the municipality of Oeiras and the state of Piauí starting from an analysis of the 

Major Selemérico space, built between 1845 and 1847. Researching its plurality as a space of 

identity and memory, to contribute to the debate about Oeiras city cultural scene.  

Key words: Identity. Memory. Patrimony. Oeiras. Piauí. 

 

Resumen: Este trabajo tiene como finalidad comprender la construcción de la identidad y la 

memoria de los habitantes de la ciudad de Oeiras y del estado de Piauí a partir del espacio Major 

Selemérico, construido entre 1845 y 1847. Investigamos su pluralidad como espacio de 

memoria e identidad, contribuyendo al debate sobre el escenario cultural del municipio de 

Oeiras. 

Palabras clave: Identidad. Memoria. Patrimonio. Oeiras Piauí. 

  

                                                 
1 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito final para obtenção do título de  Especialista em 

Gestão de Projetos Culturais. 
2 É graduada em Licenciatura em História, Técnica em Museologia e atua como educadora no Museu da 

Imigração do Estado de São Paulo  
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Introdução  

 

A cidade de Oeiras, localizada no sertão do estado do Piauí, representa um importante 

símbolo de sua história: foi a primeira capital do estado, e atualmente, conversa um centro 

histórico com diversos monumentos e espaços públicos tombados3. Um destes espaços é o 

Sobrado Major Selemérico, um espaço cultural plural, responsável pela manutenção de uma 

memória coletiva, que desenvolve diversas narrativas, comunica e expõe suas coleções e 

símbolos que podem ser compreendidos como identitários para a comunidade local e para os 

seus descendentes.  

Durante seus 176 anos, completados em 2022, o Sobrado Major Selemérico passou por 

uma série de mudanças, tendo atuado tanto como espaço privado quanto espaço público. As 

exposições do Sobrado apresentam pontos de referência da cultura regional, e seu prédio, assim 

como alguns museus históricos, não foi originalmente projetado com o objetivo de 

desempenhar as funções que exerce, mas que devido a sua imponência e relevância histórica, 

integra o patrimônio artístico e cultural do município de Oeiras e do estado do Piauí. 

Ao analisar as recentes ações institucionais sofridas pelo Sobrado Major Selemérico, 

verificou-se a importância de registrar os percursos que esse espaço histórico, legitimador de 

poder, vem desenvolvendo, privilegiando o momento em que a instituição se atentou novamente 

para si e seu entorno para pensar sobre seus diálogos com a sociedade e sua função social.  

Considerando os diversos percalços enfrentados ao longo de diferentes gestões deste 

espaço, o presente artigo se debruça em refletir sobre a pluralidade expressada por este edifíc io, 

que desperta diferentes interpretações sobre o seu papel social. Destacamos neste artigo os seus 

usos como palácio da província, arquivo histórico e, atualmente, como centro cultura l, 

sendo esse último o nosso objeto de estudo.   

Fazendo uso de conceitos como os de identidade, memória individual e memória 

coletiva, o trabalho discute as relações que o Sobrado Major Selemérico estabelece com seu o 

entorno, e as que buscou construir.  

A pesquisa é desenvolvida a partir de levantamento documental e bibliográfico, 

pesquisa de campo, observação participante da comunidade e funcionários da instituição. Foi 

observado o cotidiano do Sobrado Major Selemérico e de outros espaços culturais do municíp io, 

além de um acompanhamento das redes sociais da instituição.  

                                                 
3 Monumentos e Espaços públicos  Tombados - Oeiras (PI). IPHAN. Monumentos e Espaços públicos 

Tombados - Oeiras (PI). Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1451/> Acesso em 13 de 

mai 2022.  



5 

 

 

1 - Breve histórico do município de Oeiras, no estado do Piauí  

 

  A capitania de São José do Piauí, após a independência do Brasil, torna-se o estado do 

Piauí. A primeira capital foi fundada em 1695, na região do Riacho da Môcha, atual munic íp io 

de Oeiras4. A localização está associada diretamente à sua forma de dominação por meio da 

colonização, que segundo Sousa (2008), foi do centro para o litoral, visto que o estado do Piauí 

tem uma das menores faixas litorâneas do Brasil, diferente de outras regiões do país onde os 

processos de colonização usualmente partiam do litoral para o centro.  

O modo pelo qual a capitania do Piauí se desenvolveu estava ligada diretamente, “as 

fazendas de gado que definiram a forma de ocupação do solo e a distribuição dos colonizado res 

ao longo do sertão” (MOTT, 2010 apud NEPOMUCENO, 2020 p.45). A pecuária tornou-se o 

modelo econômico da região e que, como pontua Sousa (2008), reflete “as especificidades 

apresentadas por esta região da pecuária nordestina no contexto de formação da estrutura 

socioeconômica brasileira” (SOUSA, 2008, p.2).  

A história do município de Oeiras pode ser apreendida em dois momentos: o primeiro 

com o início da formação da região, mais tarde conhecido como o estado do Piauí e que 

desempenhou um papel central nas tomadas de decisões da região.  O segundo momento, a 

mudança da capital do estado para Teresina, que pode indicar um processo de isolamento do 

município de Oeiras. Registrada com mais de 300 anos5, Oeiras continua sendo simbólica para 

o estado, possuindo uma população de 35.640 pessoas, de acordo com o censo de 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)6. 

O catolicismo desempenhou importante papel na história da cidade. As igrejas, por meio 

da religião católica, com grande influência no período da colonização, tiveram o papel de 

catequizar a população local a mando da Coroa, “os colonizadores lutaram contra grupos 

indígenas para implantar o projeto luso, tanto com base nos conflitos quanto na negociação” 

(NEPOMUCENO, 2020, pg 821).  

                                                 
4 Oeiras. In IBGE Cidades. Oeiras  Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/oeiras/historico>. 

Acesso em 12 mai. 2022 
5 Aniversário de 300 anos de Oeiras terá oito atrações musicais, show pirotécnico e sorteio de prêmios. 

Prefeitura de Oeiras . 06 dez 2017. Disponível em: < https://oeiras.pi.gov.br/06/12/2017/aniversario-de-300-

anos-de-oeiras-tera-oito-atracoes-musicais-show-pirotecnico-e-sorteio-de-premios/> Acesso em 29 abr. 2022 
6 Oeiras Panorama. IBGE Cidades . Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/oeiras/panorama>. 

Acesso em: 12 mai. 2022 

https://oeiras.pi.gov.br/06/12/2017/aniversario-de-300-anos-de-oeiras-tera-oito-atracoes-musicais-show-pirotecnico-e-sorteio-de-premios/
https://oeiras.pi.gov.br/06/12/2017/aniversario-de-300-anos-de-oeiras-tera-oito-atracoes-musicais-show-pirotecnico-e-sorteio-de-premios/
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Foi atribuído ao município de Oeiras o título de Capital da fé (católica)7 por conta das 

festividades católicas que chegam a reunir por volta de 30 mil pessoas8, conhecida como a 

“Festa dos Passos”.  A celebração ocorre na semana anterior à Páscoa, por meio de uma longa 

procissão, com cânticos e o uso da cor roxa, e atrai um grande público de turistas. No 

documentário Passos da Fé (2008), é possível observar como a festividade desperta também a 

saudade em quem migrou para outras regiões do país em busca de melhores oportunidades de 

trabalho, mas mesmo com a distância, ainda conseguem descrever com detalhes boa parte da 

celebração por fazer parte do imaginário popular e ser uma memória compartilhada da 

população.  

Existem três igrejas no município: a Igreja do Rosário, Igreja da Vitória (matriz) e Igreja 

da Nossa Senhora da Conceição, cada uma delas localizada em uma ponta do município, a 

matriz fica na praça central do município e ao seu lado fica o único museu do município, o 

Museu de Arte Sacra de Oeiras. 

Criado em 1983, o Museu de Arte Sacra de Oeiras (MAS Oeiras) é o único museu de 

Oeiras. O edifício foi construído no primeiro quarto do século XIX e foi originalmente nomeado 

como Sobrado João Nepomuceno. Como Museu de Arte Sacra ele é voltado para os símbolos 

da fé católica, localizado ao lado da Igreja da Matriz, mas também passou por uma série de 

mudanças ao longo de sua história. O Sobrado João Nepomuceno  

 
Pertenceu à família Castelo Branco até o início do século XX, quando foi vendido ao 

Cel.Alano Beleza, intendente de Oeiras, permanecendo como residência. 

Posteriormente, foi adquirido pelo Estado do Piauí e serviu a vários usos institucionais: 

câmara de vereadores, tribunal do júri e escola. Adquirido pela municipalidade, na 

década de 1940, foi doado à Diocese de Oeiras, daí ser conhecido como Palácio  

Episcopal. (PINHEIRO; DIAS DE FREITAS JUNIOR, 2020, p.372) 

 

Com toda a simbologia religiosa envolvida, junto de sua importância administrativa e 

econômica, Oeiras tem o seu conjunto urbano tombado pelo IPHAN, em 2012 A área tombada 

é composta por 14 quarteirões com 235 imóveis e reconhecida como uma cidade patrimônio9. 

Tornou-se um município intermediário de fluxos comerciais estabelecidos entre os estados 

Maranhão e Bahia, vinculados ao ciclo de pecuária colonial no Nordeste (PEREIRA, 2017). 

                                                 
7 Oeiras - Patrimônio Cultural Brasileiro e capital da Fé. Governo do Estado do Piauí, Disponível em: 

<https://www.pi.gov.br/oeiras-patrimonio-cultural-brasileiro-e-cap ital-da-fe/> Acesso:12 mai.2022 
8Procissão de Bom Jesus de Passos reúne cerca de 30 mil pessoas em Oeiras, Sul do Piauí. g1 Piauí. Disponível 

em: < https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2022/04/09/procissao-de-bom-jesus-de-passos-reune-cerca 
-de-30-mil-pessoas-em-oeiras-sul-do-piaui. ghtml> Acesso: 12 de mai.2022 
9 Oeiras (PI). IPHAN. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/353/> Acesso 13 mai.2022.  
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Sua arquitetura colonial também foi um fator para o tombamento da cidade no ano de 2012, 

que ocorreu 

[...] quando se reconheceu mais que a materialidade urbana da cidade como 

patrimônio cultural, mas também a relevância do seu patrimônio intangível, 

preponderante para a delimitação da poligonal de acautelamento. Assim, mais que um 

conjunto urbano ou arquitetônico, Oeiras foi reconhecida como um “Lugar”, 

importante papel na estruturação da rede de cidades no interior do Brasil, em particular 

no Nordeste, o ciclo da pecuária colonial e a civilização do couro.” (PEREIRA, 2017, 

p.143.) 

 

Oeiras tornou-se conhecida como cidade patrimônio, justamente por suas construções 

coloniais, ruas de paralelepípedo e pelo imaginário construído acerca de cidades históricas. 

Seguindo essa lógica, Oeiras conta com diversas construções que datam do período colonia l 

como residências de pessoas consideradas “ilustres” para a região, como o Sobrado Major 

Selemérico.  

Outro ponto relevante acerca não só do município de Oeiras, mas também do estado do 

Piauí, é o intenso processo de colonização da região durante os anos de 1630 a 1654.  A 

colonização representou um processo violento no Brasil, e assim como em alguns países da 

América Latina, no caso da “colonização da capitania do Piauí foi caracterizada pela construção 

de extensas fazendas dedicadas à pecuária” (BOMBARDI, 2020, p.45) e teve a sua população 

originária dizimada. Em resposta, várias guerras foram promovidas pelos colonizadores, cujos 

principais objetivos eram exterminar a população indígena e usurpar seus territórios 

(BOMBARDI, 2020, p.44) 

O processo de escravização no Piauí operou de forma peculiar durante o processo de 

colonização, que teve início no centro e não do litoral, uma vez que o estado tem uma menor 

saída para o mar comparada a outros estados vizinhos, como o Maranhão e Pernambuco. Apesar 

dessa especificidade, o restante do processo de escravização no Piauí foi tão desumanizador e 

violento quanto nas demais partes do Brasil. 

O município de Oeiras guarda parte dessa memória colonial, nas construções e fachadas, 

no nome das ruas e principalmente nos espaços públicos: como a biblioteca do município, o 

teatro, o museu e centro cultural de Oeiras. Parte desses espaços públicos estão instalados em 

construções imponentes e com relevância arquitetônica para o município. 

O objeto de estudo dessa pesquisa concentra-se no Sobrado Major Selemérico, que foi 

construído com o objetivo de ser o palácio da província e foi reconhecido como símbolo de um 

melhoramento urbano para a região, que buscava assemelha-se às grandes capitais do país.  

Ao longo de seus 176 anos, com seus mais variados usos na esfera privada e na esfera 

pública, o Sobrado Major Selemérico não possui uma definição muito bem construída, 
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abrigando memórias individuais e coletivas e as mais variadas formas artísticas, mas sem 

possuir uma comunicação efetiva durante todo seu momento de funcionamento enquanto 

espaço cultural o local não construísse um diálogo com a sociedade e acabou se tornando um 

espaço isolado. 

Quando esses espaços perdem sua função original, passam pelos mais variados usos, 

seja na esfera privada ou pública, e novas funções são atribuídas a esses ambientes, mas para 

além de um novo uso social, soma-se a criação de uma nova instituição, no caso de caráter 

patrimonial, artístico e cultural, que visa atingir novos objetivos.  

 

    2-O Sobrado Major Selemérico 

 

O Sobrado Major Selemérico, está localizado na praça 24 de janeiro, em Oeiras, é um 

casarão histórico construído no século XIX, entre os anos de 1845 e 1847. Com o objetivo de 

ser o palácio do governo de Oeiras, até então, capital do estado do Piauí no governo de Zacarias 

de Góis e Vasconcelos.  

Todavia, com a mudança da capital para Teresina o local ficou aos cuidados da família 

Selemérico, em 1895, pois o estado resolveu desvencilhar-se do edifício conforme o termo de 

sua arrematação pelo Coronel Norberto Rodrigues de Carvalho, datado de 15 de maio do 

mesmo ano. Posteriormente, pertenceu ao Major Selemérico Newton de Carvalho, boticário 

que instalou sua farmácia no edifício e que funcionou por muitas décadas, sendo a única na 

cidade. Posteriormente o prédio passou para a responsabilidade do Bispado de Oeiras, com a 

interferência de Dom Expedito Lopes, sendo ele o Primeiro Bispo de Oeiras. Durante a década 

de 1950, funcionou como Patronato das Filhas de Santa Teresa, um semi-internato voltado à 

educação oeirense, posteriormente serviu de quartel de polícia até o governo de Lucídio Portella 

Nunes10 de 1979 a 1983. (CARVALHO JR, 1985) 

Segundo a Fundação Cultural do Piauí (FUNDAC) foi restaurado em 1983 para sediar 

o Instituto Histórico e Geográfico de Oeiras e o Centro Cultural da cidade. 

                                                 
10 Lucídio Portella Nunes. Valença do Piauí, 8 de abril de 1922 – Teresina, 30 de outubro de 2015 foi 

governador do estado do Piauí de 1979 a 1983. 
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O Sobrado Major Selemérico foi tombado junto com outros edifícios pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)11, oficializado em 24 de abril de 1982, o 

espaço passou por diversas administrações e múltiplos usos.  

O simbolismo da pecuária está presente em espaços expositivos do Sobrado Major 

Selemérico por meio de uma instalação que apresenta a figura do boi como objeto central e ao 

seu entorno objetos que lembram as festividades do Bumba Meu Boi12, lenda tradicional do 

Piauí13.  

 Entre as atividades mais recentes do Sobrado Major Selemérico estava a atuação 

enquanto centro cultural, com a responsabilidade de preservar a história cultural do munic íp io 

segundo Secretaria de Cultura do Estado14. Com o objetivo de manter viva parte significat iva 

das tradições regionais da cultura brasileira.  

O Sobrado Major Selemérico também abriga parte do acervo histórico do estado do 

Piauí, além de contar com salas expositivas que destacam figuras históricas da identidade e 

memória local. 

Um espaço de representações, quando fundamentado na “história oficial” pode 

desconsiderar multiplicidades, desprezando informações pertinentes para o meio no qual está 

inserido. Os museus históricos são ambientes de representações e entre seus objetivos 

primordiais está o de contar a história de uma nação para a própria nação, por meio de símbolos 

que caracterizam uma parcela ínfima da sociedade.  

Centros culturais podem se diferenciar de museus históricos na medida que possuem 

múltiplas possibilidades de atuações, para além de representações e a necessidade de 

divulgarem seus acervos, os centros culturais pretendem unir em um único ambiente variadas 

formas de atuação correlatas ao setor cultural.  

As inúmeras possibilidades de ações institucionais que um centro cultural pode oferecer 

é o que o torna um agente ativo em sua comunidade, promovendo debates, diferentes narrativas 

e possíveis mudanças sociais.  

                                                 
11 Monumentos e Espaços públicos  Tombados - Oeiras (PI). In IPHAN. Monumentos e Espaços públicos 

Tombados - Oeiras (PI). Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1451/> Acesso em 13 de 

mai 2022.  
12 ANDRADE, Patrícia. Bumba meu Boi de Parnaíba (PI) faz festa para comemorar cinquentenário. g1. 10 ago. 

2013. Disponível em: <https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2013/08/bumba-meu-boi-de-parnaiba-p i-faz-festa- 
para-comemorar-cinquentenario.html> Acesso em 09 abr. 2022 
13 Bumba meu boi e reisado levam tradição ao 43º Encontro de Folguedos. Governo do Estado do Piauí. 23 

ago 2019. Disponível em: <http://siteantigo.pi.gov.br/materia/cultura/bumba-meu-boi-e-reisado-levam-trad icao-

ao-43o-encontro-de-folguedos-9481.html> Acesso em 03 mai.2022 
14 Centro Cultural Major Selemérico. In Cultura Piauí. Centro Cultural Major Selemérico. Disponível em 

<http://www.cultura.pi.gov.br/centro-cultural-major-selemerico/> Acesso em 11 março 2022  

 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2013/08/bumba-meu-boi-de-parnaiba-pi-faz-festa-para-comemorar-cinquentenario.html
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2013/08/bumba-meu-boi-de-parnaiba-pi-faz-festa-para-comemorar-cinquentenario.html
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A disputa de narrativas em espaços como esse são algo corriqueiro, visto que famílias 

influentes, na maioria das vezes, possuem capital financeiro para investir em determinados  

espaços e podem usar de um suposto capital cultural “como se observa em relação ao certificado 

escolar, ela confere ao capital cultural – de que são, supostamente, a garantia – propriedades 

inteiramente originais” (BOURDIEU, 1979, p. 2) para legitimar processos nesses locais. O 

poder legitimador pode fornecer plenos poderes; na medida em que avançamos pelo espaço, 

esse fator fica mais visível, principalmente em algumas salas dedicadas a memórias.   

No mesmo espaço cultural estão representadas as festividades regionais como a do 

Bumba Meu Boi (lenda regional que tem com um dos personagens principais o boi, animal 

ligado à lógica da pecuária)15 mas também como integrante de um conjunto de memórias que 

compõe um imaginário mítico presente nas comunidades ali viventes e de seus descendentes, 

integrando assim um sentimento de pertencimento, identidade e alguns um passado em comum. 

(NORA, 1978) 

A partir desta ótica é possível identificar como tais símbolos culturais, como as 

festividades do Bumba Meu Boi e da Festa dos Passos, entre outras, dialogam com as 

identidades sociais e permitem a manutenção de uma memória coletiva (HALBWACHS, 

2006).  

Na medida que essas memórias passam por essa suposta manutenção, e que identidades 

vão sendo construídas, é possível pensar nos sujeitos deste meio, que trava contato com essas 

informações, em espaços como o Centro Cultural Sobrado Major Selemérico, espaço que 

apresenta múltiplas realidades, possibilidades e perspectivas. A partir deste contato, o sujeito 

soma essas informações ao que já carrega consigo, sendo possível identificar a identidade como 

algo flexível principalmente nos dias de hoje, onde a mudança é recorrente  (HALL, 2006).  

Espaços legitimadores de poder como museus, centros culturais, memoria is 

e bibliotecas, entre outros, muitas vezes parecem sólidos.  No decorrer do tempo, muitos destes 

locais se tratam de construções históricas, até mesmo tombadas, o que amplia sua legitimidade 

e solidifica valores, tendo sido construídas com objetivo de fortalecimento de uma identidade 

(Hall 2006), como o caso de uma identidade nacional em museus 

históricos.  Entretanto,  quando um sujeito passa a ter acesso a esses locais e a se identificar ou 

não com o que é apresentado, discussões vem a luz  para além de uma diferença histórica, 

informações previamente  apresentadas no ensino escolar  e em concepções que se repetem, o 

                                                 
15 FILHO, Noé. Bumba-meu-boi – Lendas Piauiense. Geleia total. 15 mar 2018. Disponível em 

<https://www.geleiatotal.com.br/2018/03/15/bumba-meu-bo i/ > Acesso em 29 de abril de 2022.  
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que pode ser compreendido é a influência de determinadas representações nas nossas 

identidades e como essas múltiplas identidades se comunicarão  a partir de representações que 

são apresentadas (HALL 2006).  

Ao tentar organizar as representações para essas identidades se comunicarem, o que 

pode ocorrer é um exercício ligado à memória, para buscar não só informações, mas também 

uma forma de se inserir no mundo. E mais uma vez o patrimônio material pode ser figura 

importante neste processo, já que materializa a tentativa de organização de uma memória 

coletiva para criação de uma identidade em comum, e que embora não seja definidora do 

indivíduo fará parte deste sujeito. O Sobrado Major Selemérico tem sua função de expor parte 

da história do Piauí e ao reconhecer, no cotidiano do oeirense e do piauiense, a sua própria 

identidade cultural (PINHEIRO, 2012,). 

Ao aproximar o Sobrado Major Selemérico de um museu histórico é possível entender 

a necessidade de divulgação e preservação de uma cultura, o que também inclui o processo de 

identificação e conservação de memórias por intermédio de um espaço que seja  capaz de 

abordar essas manifestações (PINHEIRO, 2012) de forma responsável e dialogáve l, 

percebemos as concepções mais recentes de um museu -  não mais como repositório de um 

saber enciclopédico, mas sim como instrumento da sociedade e agente presente em  seu meio.    

No processo de aproximar o museu de suas comunidades, até vir a ser um agente ativo 

no seu meio, é de suma importância compreender que compõem o  seu entorno, qual a 

relevância do que se  expõe para o seu meio e, no caso do Sobrado Major Selemérico, como o 

próprio espaço pode ser relevante para sua comunidade, tendo em mente o papel social que 

essas instituições têm de cumprir. É primordial pensar nas relações e nos trabalhos em rede que 

podem ser desenvolvidos, para que o local venha, de fato, a fazer sentido para sua comunidade.  

O público que frequenta este espaço representa um outro ponto importante para 

reflexão, o público pode ser a própria comunidade e é importante que seja, mas é necessário 

considerar a presença de outros públicos - como o público interno: composto pelas próprias 

pessoas que trabalham no espaço. É preciso levar em consideração qual a relação que essas 

pessoas desenvolvem com o seu local de trabalho. Também existe o público escolar, que 

costuma ser bastante expressivo no cotidiano desses espaços, que estão relacionados  à 

educação, os turista que, constituem um público que, diferente dos outros, provavelmente irá 

acessar aquele espaço uma única vez,  tendo essa experiência como definidora sobre o espaço 

em questão, e em relação a este ponto é importante refletir sobre a imagem de si, para os outros 

(POLLAK, 1992, p.5), que provavelmente será um definidor. 
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Também é importante salientar o papel do público familiar, que pode trazer um 

grande  desejo de ver, nesse espaço, a sua própria memória reafirmada junto as histórias que 

foram contadas ao longo de sua vida, representadas com o objeto de partilha desse momento 

com os seus, fazendo assim por sua vez a manutenção de uma memória coletiva que possui uma 

base em comum. É preciso que está reconstrução funcione a partir de dados ou de noções 

comuns que estejam em nosso espírito e também no dos outros, porque elas estão sempre 

passando destes para aqueles e vice-versa, o que será possível somente se tiverem feito parte e 

continuarem fazendo parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo. (HALBWACHS 

2013).  

O que está exposto desempenha forte influência sobre a identidade cultural, e esses, por 

sua vez, podem reforçar identidades frágeis, consolidando as desestruturadas, recriando as 

desfeitas, protegendo as ameaçadas (MENESES, 1993).  O processo de reconhecimento está 

completamente ligado a semelhanças consigo, independente da condição de vida, e a partir 

desse reconhecimento torna-se mais fácil entender e absorver o que é apresentado. Com isso, 

faz-se necessário tomar cuidado com as narrativas que se almejam universais em espaços que 

pretendem dialogar com sua comunidade e público, para que não se perpetue uma única história 

universalizante. 

3 - Cotidiano do Sobrado Major Selemérico  

Para dimensionar as possíveis formas de atuação do Major Selemérico, foi necessária a 

realização de uma pesquisa de campo, a fim de observar as dinâmicas desenvolvidas no 

cotidiano do espaço, para além do que foi identificado pela pesquisa documental aliada a 

pesquisa bibliográfica e acompanhamento das redes sociais do centro cultural.    

De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado do Piauí – SECULT PI16, o Sobrado 

Major Selemérico é um centro cultural, mas também apresenta aspectos muito semelhantes a 

um museu histórico. Entretanto, o processo museológico está distanciado do que de fato pode 

ocorrer dentro de um museu histórico. Com o objetivo de promover o debate acerca desse 

espaço plural foi necessário o levantamento de diversas fontes de pesquisa para construção 

deste artigo.  

O Sobrado Major Selemérico possui acervo institucional sobre os processos históricos 

do município de Oeiras, com maioria composta por pinturas e documentos. Há um acervo de 

                                                 
16 Centro Cultural Major Selemérico. In Cultura Piauí. Centro Cultural Major Selemérico. Disponível em 

<http://www.cultura.pi.gov.br/centro-cultural-major-selemerico/> Acesso em 11 março 2022  
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pinturas que tratam dos temas do cotidiano, sendo que o acervo exposto no espaço tem sua 

existência e guarda relacionados ao espaço. Há também coleções pessoais de figuras que foram 

agentes da região e, postumamente, seus familiares optaram pela doação destes itens para o 

Sobrado Major Selemérico, incluindo em sua maioria produções, livros, instrumentos de 

trabalho e fotografias, com o principal objetivo de permanecerem expostos.    

As exposições temporárias também fazem parte do cotidiano do espaço, assim como as 

instalações. A sala de exposições temporárias é um novo aspecto para o local, e passou por um 

período de teste para a análise de sua eficácia, tendo como exposição inicial "Gestos e 

SuperAção” de Michelângelo Borges.  

Por outro lado, as instalações foram uma espécie de solução encontrada para expor ao 

público assuntos mais atuais, os quais não possuíam uma sala para si. Alguns exemplos são a 

instalação “Memorial Esperança Garcia” e a instalação “Bumba Meu Boi”, ambas divididas no 

espaço central e que, apesar de suas cenografias não conflitarem, seus assuntos podem se 

confundir à primeira vista, além de apresentarem temáticas muito próprias de forma superfic ia l, 

sem apresentar ao visitante do que se tratam as instalações.  

Tal qual museus históricos, o Sobrado Major Selemérico tem uma exposição que pouco 

se modifica (MENESES, 1993), o que significa que o espaço parece manter-se sempre igual; 

independente de quanto tempo se fique sem visitá-lo a sensação ao retornar é a de que não 

ocorreram mudanças, apenas a realização de exposições temporárias. O que, por sua vez, indica 

um dos maiores desafios de patrimônios históricos: fazer com que aquele que conhece o espaço 

retorne futuramente, visto que há muito pouco de novo para visitar.  

Para além da pouca inovação, há um fator que se assemelha aos de museus históricos 

regionais, considerando que eles se propõem a narrar a história (oficial) da região. Esses museus 

possuem linhas narrativas, iniciando do momento da colonização e seus agentes retratados de 

forma heroica na expografia. As mudanças consideradas importantes, ligadas a lógica de uma 

suposta civilização e contextualizações atuais, são pontos que não são regras, ainda que sejam 

recorrentes nas formas de se narrar e expor. Essa lógica está presente no processo expositivo 

do Sobrado Major Selemérico.  

Ao analisarmos tecnicamente as salas expositivas é possível perceber as soluções 

encontradas para questões básicas, como, a forma que as legendas foram construídas contendo 

apenas informações básicas como título e nome e autor em suporte de papel branco plastificado. 

Não há muita sinalização em relação ao espaço, como limites de acesso, informações sobre não 

poder tocar nos objetos expostos, mas os mesmos não apresentam sinais de danos 

superficialmente.  
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A área destinada a uma futura reserva técnica atualmente abriga uma espécie de 

depósito, com acervo e também com outros objetos do uso cotidiano do espaço, não foi possível 

realizar as mudanças necessárias para atualização do espaço. É possível identificar que apesar 

dos esforços realizados pela equipe de trabalho há uma necessidade de atuação que está acima 

do trabalho que a equipe pode realizar. 

Espaços como o do Sobrado Major Selemérico apresentam algo que pode ser 

identificado como a “museologia da resistência”, entendendo a museologia como a relação 

entre o ser humano e a realidade (DESVALLÉES, MAIRESSE, 2013). Essa relação pode 

contribuir para as pessoas compreenderem a si mesmas dentro da sociedade, mas também para 

questionar sobre espaços, não só pela sua atuação, mas também pela atenção e o cuidado que 

são destinados aos espaços culturais - nesse caso, um centro cultural, localizado em um 

município no nordeste do Brasil. Os esforços que locais como este fazem para existir e se 

manterem relevantes na sociedade atualmente devem ser considerados, para que a ideia de 

patrimônio esteja além da titulação.  

Ainda no campo da observação, ficou evidente as diversas referências, principalmente 

a religião católica, presentes nas festividades e no cotidiano da população de Oeiras. Mas além 

desta forte expressividade da religião católica, também é perceptível a influência de religiões 

de matrizes africanas como o Candomblé, em obras expostas e, principalmente, em atividades 

educativas desenvolvidas no centro cultural.  

 

4 - O Major Selemérico e seu isolamento 

 

Após a pesquisa de campo verificou-se que o diálogo existente entre o Sobrado Major 

Selemérico e a sociedade acontece de forma eventual e distanciada da realidade da maioria dos 

moradores. Entretanto, essa investigação em campo não pôde ser aprofundada, em decorrência 

do contexto enfrentado no momento da pesquisa. Para uma análise mais detalhada seria 

pertinente uma segunda pesquisa de campo, porém diante do cenário da COVI-19 outros 

recursos foram utilizados.  

 
Apesar de Oeiras ter sido o berço da formação do Estado do Piauí, a cidade não possui 

um arquivo público Municipal, o que de certo modo deixa a desejar no que tange à 

pesquisa documental na cidade, pois os primeiros documentos produzidos na cidade 

fazem parte do arquivo Público Estadual que fica localizado na capital. (MESQUITA, 

SANTOS, BRITO, OLIVEIRA, 2017, p. 4.)  
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Na tentativa de obter maiores informações documentais e históricas do governo do 

estado, foi encaminhado correspondência eletrônica, mas não obtivemos respostas17. Outra 

forma utilizada durante parte do processo foi o acompanhamento das redes sociais do Sobrado 

Major Selemérico, da Secretaria de Cultura de Oeiras (SECULT) e da Universidade Estadual 

do Piauí (UESPI). Assim, foi possível verificar que as redes sociais possibilitaram uma 

aproximação entre esses espaços e as pessoas.  

 Existe uma grande dificuldade em relação a definição da identidade do Sobrado Major 

Selemérico, e é possível que está dificuldade tenha contribuído na construção dos vínculos com 

a comunidade. Na medida em que a comunidade demonstra não compreender o que aquele 

espaço representa e também não se sente pertencente a ele, o distanciamento entre sociedade e 

o espaço pode gerar um isolamento.  

Segundo os funcionários18 que trabalhavam no Sobrado Major Selemérico, o incômodo 

gerado por este distanciamento fez com que ações educativas fossem pensadas para aproximar 

a comunidade do Sobrado Major Selemerico. Como resultado dessas ações foi criado o Coletivo 

de Arte e Cultura de Oeiras (CACO).  

Segundo os membros do CACO, em Oeiras existe um rastro colonial materializado no 

Centro Cultural Sobrado Major Selemérico, e que a partir deste incômodo, somado a tantos 

outros, pessoas atuantes na comunidade e membros de outros coletivos junto a funcionários do 

até então Sobrado Major Selemérico fundaram o CACO – Coletivo de Artes e Cultura de 

Oeiras.  

Conforme os membros do coletivo, a iniciativa surgiu, em um primeiro momento, para 

resolver questões do cotidiano causadas pela falta de verba e pelo descaso do Governo do 

Estado. De acordo eles, a inquietação dos trabalhadores do local se uniu a inquietação de parte 

da comunidade e a de outros coletivos, como no caso do Coletivo Negros e Negras de Oeiras, 

que surgiram como uma forma de resistência cultural e também de sustentabilidade do centro 

cultural.  

Apesar do coletivo CACO nascer dentro do Sobrado Major Selemérico, sua atuação e 

existência vão além do espaço, não possuindo vínculos com o Sobrado Major Selemérico. 

Atuando de maneira independente, mas fazendo uso dos espaços vazios do Sobrado Major 

Selemérico, com iniciativas que promoveram encontros entre a comunidade.  

                                                 
17 Conforme consta no Apêndice A.  
18 Informações obtidas durante pesquisa de campo em novembro de 2021.  
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Entretanto, as ações do coletivo passaram a se confundir, tornando-se difícil distinguir 

quais eram as ações do Sobrado Major Selemérico e quais eram as ações do CACO. Após o 

fechamento do Sobrado, o coletivo segue atuando em outros espaços culturais, e mais próximo 

da Universidade Estadual do Piauí -UESPI. 

O Sobrado Major Selemérico foi fechado em 25 de janeiro de 2022, pela Secretaria de 

Cultura do Estado do Piauí (SECULT).  O peso dessa atitude afetou parte da população local, 

houveram protestos e diversas notas de repúdio em redes sociais. As ações que eram 

desenvolvidas no Sobrado Major Selemérico, como manifestações artísticas, apresentações 

culturais presenciais e nas redes sociais foram realocadas para outros pontos do município. A 

notícia foi veiculada nas redes sociais por meio de notas de repúdio contra o fechamento do 

espaço e afastamento de seus responsáveis19.  

Mas para além do que é noticiado na grande mídia, existem muitos casos que são 

invisibilizados, entendendo que a cultura é algo comum (WILLIAMS, 1969) e que todas as 

pessoas são seres que produzem cultura - que é entendida como um conjunto de produções 

humanas, podendo ser estas as bases da estrutura com a qual se produz ações e atividades em 

diferentes espaços. Nesse processo, muitos dos que são invisibilizados passam por esses 

ataques e perdas de direitos sem nem sequer entender, de fato, o que está sendo tirado de si.  

Segundo antigos funcionários, o fechamento do Major Selemérico foi repentino e com 

poucas explicações, sendo que as poucas informações encontradas relatam um remanejamento 

pelos órgãos governamentais. Mas ainda segundo os ex-funcionários, o fechamento repentino 

está ligado às atuações do CACO dentro do Sobrado Major Selemérico, que vinham 

aproximando a comunidade do local, a ponto de levar essas pessoas para dentro do espaço a 

fim de que elas se sentissem parte do local. Eles também relatam que, após as ações do CACO, 

esta foi a primeira vez que muitas pessoas se sentiram confortáveis de adentrar o Sobrado Major 

Selemérico.  

Os antigos funcionários apontaram que o documento que receberam apontando a 

motivação do encerramento das atividades estava ligado a um suposto enfrentamento por parte 

dos funcionários e um desrespeito para com as pessoas homenageadas pelo local. 

O objetivo maior do coletivo, segundo os integrantes, era tornar o espaço realmente 

público e para todos, e que este realmente cumprisse a sua função social. De acordo com eles, 

até então este local se organizava de forma que materializasse a história oficial. Entretanto, é 

                                                 
19 O fechamento do espaço não foi noticiado por meio de nenhum veículo da imprensa, existem apenas 

publicações em redes sociais como Instagram e Facebook , principalmente na conta do Coletivo de Arte e 

Cultura de Oeiras.  
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interessante refletir: a quem interessa que um espaço de cultura se mantenha exatamente igual 

por anos, e sem que a população se sinta confortável a frequentá-lo?  

Os integrantes do coletivo relataram que todo o processo para a realização de ações do 

Major Selemérico, foi por meio da ocupação do espaço, abrindo salas para artistas locais 

exporem suas obras, promovendo ações educativas e realizando atividades ligadas a música, 

como a cantoterapia e aulas de bandolins. Os ex-funcionários do Sobrado Major Selemérico 

também falaram sobre as mudanças no espaço serem perceptíveis, com o aumento no número 

de pessoas acessando o espaço, participando das atividades e até mesmo na quantidade de 

visitas turísticas.  

O Sobrado Major Selemérico passou a ser mais ativo nas redes sociais, por meio do qual 

realizavam e divulgavam as atividades que ali aconteciam. Todavia, a equipe do Sobrado Major 

Selemérico não contava com profissionais de mídias ou com uma equipe especializada em 

comunicação. Com o fechamento temporário do Sobrado Major Selemérico, os ex-funcionár ios 

foram realocados e até mesmo remanejados de secretarias, principalmente entre as Secretaria 

de Cultura (SECULT) e a Secretaria de Educação (SEDUC). Existe a possibilidade da 

administração do Centro Cultural Major Selemérico retomar a antiga gestão.  

As datas escolhidas para o encerramento das atividades do Sobrado Major Selemérico 

e afastamento dos funcionários são bastante simbólicas: segundo os membros do coletivo, entre 

os dias 24 e 25 de janeiro comemoraram as ações e movimentos relacionados à independênc ia 

do Piauí. Mas ainda conforme comentado pelos membros do coletivo, na realidade, a data é 

utilizada para rememorar pessoas e lugares que pouco dialogam com a sociedade, 

tornando ainda mais simbólico o fechamento do espaço cultural. 

Os membros do CACO afirmaram que, todas as atividades realizadas foram através do 

processo de ocupação do coletivo dentro do Sobrado Major Selemérico com o objetivo de 

aproximar cada vez mais a sociedade do espaço para transformar o local em referência cultura l 

valorizando os saberes individuais e coletivos de cada pessoa.20 

As ações propostas pelo CACO e as exposições do Sobrado Major Selemérico 

apresentavam um suposto contraponto, por conta de um aparente interesse específico desses 

grupos. Por esse motivo, mostra-se relevante refletir sobre o motivo do Sobrado Major 

Selemérico ter tantas salas memoriais que referenciam determinadas pessoas, todas oriundas de 

                                                 
20 Todas as informações fornecidas pelo Coletivo de Arte e Cultura de Oeiras (CACO) juntamente com os 

antigos funcionários do Sobrado Major Selemérico, foram fornecidas por meio de reunião no dia 21 de abril de 

2022.  
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famílias com alto poder aquisitivo.  Faz-se necessário compreender o que esses símbolos de 

poder representam.  

Nos últimos anos, o setor da cultura vem enfrentado uma série de desafios, agravados 

pela crise da pandemia de COVID-19 21. Sendo os espaços culturais e outros órgãos públicos 

que desempenham um papel na manutenção da memória e da história, expondo questões ainda 

não resolvidas do país, como o colonialismo, que em uma das definições apresentadas por 

Kilomba (2019), se baseia na dominação de um território sobre outros.  

Observa-se como ataques diretos ao setor da cultura são orquestrados em momentos de 

retrocesso político, econômico e educacional - prejudicando artistas, aparelhos de cultura, 

instituições educacionais e a própria população no geral22. 

 A compreensão de espaços históricos permite questionamentos acerca das relevâncias 

de tais locais na atualidade, visto que esses espaços na maior parte das vezes expõem temas 

distantes do atual momento histórico vigente. Tais espaços podem precisar de educadores, 

pesquisadores e diversos profissionais capacitados para traçar as linhas de proximidades entre 

os temas do passado com os acontecimentos do presente, a fim de que sua existência vá além 

da patrimonialização e possa ser mais próxima de uma relevância social para a realidade das 

pessoas em seu entorno e para a comunidade na qual está inserida.  

Ao tratarmos de temas como memória e identidade, é possível ir além da rememoração 

do passado e das narrativas oficiais. Tais espaços são capazes de trazer para o debate contrastes 

de uma sociedade, documentando a materialidade e até mesmo a imaterialidade, as 

representações de um momento e até mesmo justificativas para narrativas.  

Para além de tratar de temas da atualidade, nos espaços culturais existe a possibilidade 

abrir portas para novas formas artísticas, para novas ações culturais, como os coletivos, 

aspirando criar novos agentes transformadores de sua realidade e ampliando o diálogo entre o 

passado e o presente. Com a ampliação das possibilidades históricas e construindo 

coletivamente e de forma comum a todos. Ao optarem por seguir tal caminho, esses aparelhos 

de cultura demonstram um reposicionamento, capaz de impactar os debates acerca da produção 

cultural. 

                                                 
21 Mais de 900 mil trabalhadores do setor cultural foram afetados pela pandemia em 2020. IPEA. 27 jan 2021. 

Disponível em <https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38887 
#:~:text=No%20segundo%20 trimestre%20 de%202021%2C%20o%20 setor%20cultural%20brasileiro%20fo i, 

trabalhadores%20do%20setor%20n%C3%A3o%20cultural.>. Acesso em 10 mai 2022.  
22 CALDAS, Ana Carolina. Gestão da cultura do governo Bolsonaro é considerada a pior das últimas décadas, 

dizem artistas. Brasil de Fato. 30 set 2021. Disponível em 

<https://www.brasildefato.com.br/2021/09/30/gestao-da-cultura-do-governo-bolsonaro-e-considerada-a-pior-

das-ultimas-decadas-dizem-artistas> Acesso em 29 de abril 2022.  
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O reposicionamento de uma instituição pública pode expor ao público sua fragilidade, 

assim como a facilidade com a qual um espaço cultural localizado   em um município do 

nordeste brasileiro pode ter suas portas fechadas, deixando uma população desassistida, que 

precisará ir em busca de alternativas para que o fôlego tomando dentro do espaço não seja 

perdido.   

 

Considerações finais 

 

Oeiras está localizada no coração do Piauí. Entretanto, corre sério risco de apagamento, 

por não ser mais uma grande metrópole econômica em comparação com outras cidades do 

estado, ou mesmo ao que ela foi em seu passado.  

Lugares de memória, espaços culturais, museus, bibliotecas e espaços semelhantes, 

costumam ser ambientes de conhecimento, não só pelos seus acervos ou por estarem sediados 

em prédios imponentes, mas sim pelo seu poder de transformação social, e pelo que é possível 

acessar em seu interior. Durante muitos anos esses lugares foram detentores de uma suposta 

verdade absoluta e supostamente neutra, isso porque boa parte das pessoas que construíram 

esses espaços e suas narrativas pretendiam contar e comprovar uma história, uma narrativa 

muito bem construída, mas que gera grande invisibilidade.  

Com a possibilidade de grupos considerados minorias (não em quantidade, mas sim em 

questão de acessos) adentrarem universidades com o intermédio de políticas públicas e outros 

mecanismos que promovem a educação e a cidadania, essas supostas minorias acessaram 

espaços, que apesar de públicos, construíram barreiras para que essas minorias não adentrassem 

e quando esses o fazem não se sentem bem vindos nem representados pela história que lhes é 

apresentada23.  

O fator da não representatividade pode gerar algumas atitudes, como o afastamento 

novamente desses locais, ou aceitar a premissa de não esses lugares dever ser para poucos 

membros da sociedade, uma outra possibilidade é a de gerar incômodo e o questionamento da 

falta de representatividade que podem resultar em ações diretas como a criação de coletivos 

para que se possa tentar transformações reais e acessos possíveis.  

O acesso de mais pessoas aos espaços culturais pode garantir uma pluralidade, e abrir 

debates acerca dos discursos até então oficiais e a problemática que supostas representações 

                                                 
23 MACHADO.Mariana. Mesmo com aumento, presença negra no ensino superior ainda é minoria. Correio 

Braziliense. 02 nov 2020. Disponivel em <https://www.correiobraziliense.com.br/cidades -df/2020/11/4886108-

mesmo-com-aumento-presenca-negra-no-ensino-superior-ainda-e-minoria.html> Acesso em 11 de mai de 2022.  
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apresentam. Esse processo vem ocorrendo aos poucos apesar de não ser um movimento recente 

(lembrar da Mesa de Santiago no Chile24), mas é possível perceber os efeitos que o debate e a 

pluralidade proporcionam, como nos casos dos museus comunitários, a criação de coletivos e 

manifestações acerca dos monumentos históricos nas cidades de diversos países atualmente25. 

A relevância desses movimentos evidenciam o desejo não somente no Brasil, mas também em 

especial nos países latinos americanos, de olhar para o seu passado, a forma como suas 

identidades foram representadas e para a forma de narrar sua história - história esta que não se 

inicia no processo de colonização, e sim na existência de seus antepassados e das memórias 

indocumentadas. As memórias coletivas que explicitam o processo de invisibilidade que países 

colonizados são afetados profundamente na construção de sua identidade, na medida em que 

por muito tempo se tenta emular processos europeus, ignorando por completo os saberes 

regionais ou tentando mesmo transformar esses saberes em algo próximo ao que se tem nas 

culturas hegemônicas.  

O Sobrado Major Selemérico, no município de Oeiras, aparentemente tentou se 

aproximar dos museus tradicionais e de legitimar os discursos oficiais, mesmo que isso cause 

um isolamento do espaço perante a sociedade. Mesmo investigando os poucos vestígios de 

proximidade que o espaço possuía com a população, foi possível perceber que há um interesse 

da população em ocupar os espaços culturais e vivenciarem as experiências que estes podem 

proporcionar.  

Desde o golpe de 2016 sofrido pela presidenta Dilma Rousseff, os cortes de verba 

realizados por Michel Temer e os atuais desmontes promovidos pelo presidente Jair Messias 

Bolsonaro caracterizam a insurgência de movimentos cada vez mais conservadores, segundo 

Rubim, “a perversa combinação entre a crescente desigualdade produzida pelo neoliberalismo 

e a ascensão de movimentos e governos autoritários de extrema-direita fabricou monstros no 

cenário internacional.(RUBIM, 2021, p13) 

Tal movimento fecha abruptamente espaços e afasta funcionários ao menor sinal de 

libertação e autonomia da população. Possivelmente existem gradações e especificidades entre 

essas ondas e seus impactos conforme a localização por isso se faz necessário olhar para 

espaços como o Sobrado Major Selemérico.  

                                                 
24 1972/ICOM - Mesa-Redonda de Santiago do Chile. Disponível em 

<https://www.revistamuseu.com.br/site/br/legislacao/museologia/3-1972-icom-mesa-redonda-de-santiago-do-

chile.html> Acesso em 02mai 2022 
25 SANDOVAL. Pablo Ximénez de. BREÑA. Carmen Morán.Quando as estátuas caem do pedestal. El País .  

Los Angeles / Cidade do México. 30 JUN 2020. Disponível em <https://brasil.elpais.com/cultura/2020-07-01 
/quando-as-estatuas-caem-do-pedestal.html> Acesso em 02 mai 2022 

https://brasil.elpais.com/cultura/2020-07-01/quando-as-estatuas-caem-do-pedestal.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-07-01/quando-as-estatuas-caem-do-pedestal.html
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Espaços culturais afastados de grandes centros urbanos são frequentemente vítimas do 

descaso de seus governantes, e geralmente são poucos os espaços culturais presentes nestas 

regiões, estando totalmente ligados a lógicas coloniais, enaltecendo figuras que pouco 

representam a população, deixando de ser um espaço cultural público e para todos e se tornando 

um espaço para enaltecer egos e figuras que pouco contribuíram para região e qualquer sinal de 

mudança  dessa estrutura causa uma grande mobilização.  

Conclui-se que o Centro Cultural Major Selemérico, representa uma parcela ínfima da 

população piauiense, e menos ainda, os moradores do município de Oeiras.  Com salas 

legitimando uma suposta importância de figuras que são pouco representativas para 

comunidade, e reforçando uma história oficial - como no caso da tentativa de homenagem a 

Esperança Garcia, uma mulher negra escravizada que escreveu seu próprio pedido de libertação, 

cuja  exposição organizada foi alocada de forma menos prestigiosa, fora de uma sala própria de 

exposição-, reforça mais sua condição de ser escravizada do que uma mulher letrada.  

No momento em que ocorre uma ocupação da população por meio  do trabalho do 

CACO, e quando esse espaço se aproxima de tratar  sobre a identidade e memória da sociedade, 

a intervenção do estado acontece, assim como ocorre  com outros espaços culturais que 

tentaram promover pluralidade e  sofreram os efeitos do aumento de um conservadorismo, é 

crucial pensar a gestão cultural hoje e as projeções para o futuro como aponta Rubim; “é 

necessário procurar reparar o que foi perdido com a memória incendiada, a liberdade de 

expressão silenciada, a democracia cultural dirigida, a participação na vida cultural suspensa” 

(RUBIM, 202, p 18). Por fim, apesar das adversidades encontradas no setor cultural é necessário 

seguir refletindo e buscando contribuir para que a sociedade acesse os espaços que lhe 

pertencem por direito.  
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APÊNDICE A - Comunicação eletrônica enviada para  

a Secretaria do Estado e Cultura do Piauí  

 

.

 

Figura 1 - E-mail enviado para a Secretaria do Estado e Cultura do Piauí, em 25 de abril de 

2022 
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APÊNDICE B - Fotografias tiradas durante a pesquisa de campo 

 

 
Figura 2 - Fachada do Sobrado Major Selemérico, em Oeiras (PI) 
 

 

 
Figura 3 - Placa de identificação do Sobrado Major Selemérico, em Oeiras (PI) 
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Figura 4 - Praça localizada na frente do Sobrado Major Selemérico, em Oeiras (PI) 

 
 

 
Figura 5 - Sala de exposição do Sobrado Major Selemérico, em Oeiras (PI) 
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Figura 6 - Sala de exposição do Sobrado Major Selemérico, em Oeiras (PI) 
 


