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RESUMO 

Anualmente, a cidade de São José do Belmonte, no sertão pernambucano, realiza 

uma festividade que incluiu a região na geografia literária: a Cavalgada à Pedra do 

Reino. Essa celebração, que dialoga com o Romance d’a Pedra do Reino, de Ariano 

Suassuna, rememora o episódio sebastianista da Pedra Bonita, ocorrido em 1838, no 

qual um grupo de mamelucos promoveu sacrifícios humanos a fim de desencantar Dom 

Sebastião, rei português desaparecido em 1578 no norte da África. Buscou-se pesquisar 

essas histórias analisando a força da fé no mito sebastianistaem paralelo com análises 

mais concretas das condições sociais motivadoras dos fenômenos, atento à repercussão 

e aos descaminhos a que estes levam. O objetivo é explorar, através de uma exposição, 

como o evento da Cavalgada à Pedra do Reino, rico em referências medievais e 

armoriais, interpreta o sebastianismo ibérico do século XVI e o episódio local da Pedra 

Bonita do século XIX. Para tanto, mobiliza-se o conceito de recepção seletiva, de 

Norbert Elias, para observar as diferentes recepções e releituras que cada contexto 

histórico faz dos fatos e fenômenos. 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 5 

1. SÉCULO XVI – Dom Sebastião, rei de Portugal .......................................................12 

1.1 A breve vida do Desejado  ....................................................................................... 12 

1.2 – Xeque Mate: a batalha de Alcácer Quibir  ........................................................... 13 

1.3 – De Desejado a Encoberto: o mito sebastianista   .................................................. 13 

2 – DA Metrópole à Colônia: Brasil início do século XIX ........................................... 16 

2.1 – Sebastianismo no Brasil: “O Paraíso Terreal”, 1820 ............................................ 16 

2.2 – Período regencial: época turbulenta na província ................................................. 17 

2.3 – O Reino Encantado da Pedra Bonita .....................................................................18 

3. SÉCULO XX – Ariano Suassuna e o Movimento Armorial.......................................23 

3.1 – O Romance d’a Pedra do Reino ............................................................................23 

3.2 O Movimento Armorial ............................................................................................25 

4 – A Cavalgada à Pedra do Reino: ontem, hoje, e amanhã............................................27 

4.1 – Sobre a história da Cavalgada .............................................................................. 27 

4.2 – Sobre a Associação Cultural Pedra do Reino ....................................................... 28 

4.3 – SÉCULO XXI – A Cavalgada hoje ..................................................................... 30 

4.4 – Sobre a Exposição .................................................................................................32 

4.5 – Estrutura e objetivos da exposição ........................................................................34 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .........................................................................................36 

ANEXO 1: FONTES ......................................................................................................37 
 

 

 



5 
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como tema a Cavalgada à Pedra do Reino, realizada 

anualmente, no sertão do Pajeú, município de São José do Belmonte, Pernambuco. Esta 

festividade rememora, entre outras coisas e fenômenos, o episódio sebastianista que 

houve na então comunidade doReino Encantado daPedra Bonita, no ano de 18381. 

Promovida desde 1993, sempre no último domingo de maio, a comitiva parte do 

centro de Belmonte com destino, 30 quilômetros caatinga à dentro, ao que hoje é o sítio 

histórico da Pedra do Reino. Estacelebração culturalatraimuitos turistas, pois é o 

principal evento da cidade, conhecida como a “Terra da Pedra do Reino”. No entanto, 

compreendê-la historicamente em sua totalidade, ao menos de maneira mais ampliada e 

recuada, requer algumas viagens ao passado.  

A primeira delas é o império português da segunda metade do século XVI. Mais 

especificamente, no reinado de Dom Sebastião, O Desejado. O décimo sexto rei de 

Portugal morreu na batalha de Alcácer Quibir, em 1578, no Norte da África, atual 

Marrocos, lutando contra os muçulmanos. Seu corpo nunca foi encontrado. O jovem rei 

não deixou herdeiros, ficando o reino de Portugal à mercê da coroa espanhola. Ao invés 

de morto, muitos criam-no como desaparecido, e alimentavam a esperança de que um 

dia ele voltaria. Politicamente, o império lusitano, que vinha sofrendo perdas territoriais 

no norte do continente africano, termina se enfraquecendo diante da vizinha Castela. A 

soberania do império português é que estava em jogo no cenário geopolítico de então. E, 

para agravar ainda mais essa crise, havia o aspeto religioso. A batalha perdida era tanto 

bélica como religiosa. O inimigo mouro, muçulmano, derrotou a cristandade portuguesa 

naquele momento2. 

Desta maneira, morreu o rei, e nasceu o mito do sebastianismo:a crença no 

retorno do rei português D. Sebastião. Este fenômeno recém-nascido continha essas 

múltiplas facetas, e muito se produziu desde então no que se refere a registros históricos 

que expressam esse sentimento de perda. O sebastianismo nasce com a morte de Dom 

Sebastião e representa a esperança pelo retorno de dias de glória3. 

                                                           
1 CARVALHO, Ernando Alves de. Cavalgada à Pedra do Reino. Recife: Ed. Do Autor, 2005. 
2 HERMANN, Jacqueline. El Kasar El Kebir. Narrativa e histórias sebásticas na Batalha dos Três Reis. 

Marrocos, 1578. História: Questões & Debates, Curitiba, n. 45, p. 11-28, 2006. 
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Todo o capítulo I, portanto, versa sobre a gênese do Sebastianismo em Portugal 

no contexto sucessório do Desejado, às vésperas da fatídica batalha de Alcácer Quibir e 

no tocante ao impacto causado pela sua morte. 

A segunda viagem no tempo que o objeto da Cavalgada à Pedra do Reino nos 

traz à tona é o século XIX, assunto do capítulo II , mais especificamente o ano de 1838, 

na província de Pernambuco, no contexto do Brasil Império, no final do Período 

Regencial. Trata-se de uma época turbulenta na região, na qual eclodiram diversos 

movimentos sociais de cunho popular. O movimento específico que a Cavalgada 

rememora se trata do Reino Encantado da Pedra Bonita, que teria se iniciado em 1836, e 

terminado em 1838 de forma trágica, com sacrifícios humanos em torno das duas 

grandes rochas que hoje são conhecidas como a Pedra do Reino. Os sebastianistas 

acreditavam que o rei Dom Sebastião estava encantado naquele local, e que quem para 

lá fosse seria recompensado com grandes riquezas.  Foi um movimento social com rei 

próprio. Uma sociedade paralela em busca de melhores condições de vida, mas que em 

determinado momento toma um curso fanático, e, a mando de seu próprio rei, os súditos 

derramavam sangue de animais e humanos para que Dom Sebastião desencantasse da 

Pedra4. 

Sobre a história do Reino Encantado da Pedra Bonita, baseou-se no relato de 

Antônio Áttico Souza Leite, primeiro a escrever sobre o fato. Assim como este relato, o 

presente estudo analisa a repercussão do episódio nos periódicos locais da época, mais 

especificamente no Diário de Pernambuco. Quanto à literatura mais recente sobre os 

movimentos sebastianistas em Pernambuco, valeu-se dos trabalhos de Flavio José 

Gomes Cabral5 e Guillermo Palácios6. Ambos se aprofundam em um movimento 

messiânico sebastianista correlato, a saber, o do Rodeador, ocorrido também em 

Pernambuco, no sertão, duas décadas antes. 

                                                                                                                                                                          
3 HERMANN, Jackeline. Sementes do Messias: Percursos do messianismo régio ibérico (Séc. XIV-XVI). 

MIRABILIA JOURNAL: Cultura na Península Ibérica Medieval e Moderna (séculos XIII-
XVII).V21, p. 222-241Jun-Dez 2015 https://www.revistamirabilia.com/sites/default/files/pdfs/21-
12_1.pdfAcesso em 05 dez. 2021 

4 SOUZA LEITE, Antonio Attico de. Memória sobre o Reino Encantado. Na comarca de Villa Bella. 
Juiz de Fora, 2ª ED, 1898. 

5CABRAL, F. J. G.Sonhar e morrer por Dom Sebastião: história e cotidiano dos trabalhadores pobres e 
rebeldes do Rodeador (Pernambuco – 1820), In: RUCKERT, F. Q. et al (Org.).Histórias da Pobreza 
no Brasil,Rio Grande: Ed da FURG, 2019, p11-31. 

6PALACIOS, Guillermo, MESSIANISMO E EXPROPRIAÇÃO CAMPONESA. UMA NOVA 
EXPEDIÇÃO AO REINO DA PEDRA ENCANTADA DO RODEADOR: PERNAMBUCO, 1820. 
Revista de História, São Paulo, n. 147, p. 71-108, 2002.  
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O que se destacou destes trabalhos é a análise do perfil social dos integrantes 

destes tipos de movimentos. Assim, é possível entender, como já foi apontado, as 

motivações sociais concretas vividas pelos pobres seguidores destas comunidades, 

sempre buscando não sucumbir à abordagem que enquadra apenas o fanatismo, a 

credulidade ou a superstição envolvidas. 

Para uma visão do restante do território do Império, e não somente da província 

de Pernambuco, buscou-se comparar a repercussão local com a impressão que outros 

veículos do país geraram. Tratou-se de cruzar as fontes do Diário de Pernambuco com 

periódicos do Rio de Janeiro e do Maranhão, e com esse panorama mais geral da 

recepção do fato, analisa-se os usos que foram feitos do episódio da Pedra Bonita. 

Desde corroborar inclinações políticas, mostrar aversão aos que não seguiam a religião 

católica, e até mesmo expressar rivalidades entre províncias diferentes; diversas foram 

as recepções da notícia pelo Brasil. 

Para fechar os apontamentos sobre o segundo capítulo, no que tange ao conceito 

teórico, utiliza-se como baliza alguns conceitos de Pierre Bourdieu, oriundos de seu 

livro A Economia das Trocas Simbólicas. É o caso da análise do fenômeno da Pedra 

Bonita enquanto um campo religioso, no qual opera a figura de um profeta, em oposição 

ao sacerdote. Essas e outras chaves de Bourdieu permitem analisar a Pedra Bonita 

enquanto um campo religioso no qual o poder, legítimo ou contra legítimo, está em jogo 

segundo conceitos da economia (simbólica) como oferta e demanda de bens de 

salvação7. 

No capítulo III, o presente trabalho abre o leque de análise à literatura referente 

à Letras e Literatura. Nessa parte, que se refere ao século XX, terceira temporalidade 

que o objeto da Cavalgada relê, discute-se a apropriação que o escritor Ariano Suassuna 

faz do fato histórico da Pedra Bonita de 1838, em seu livro O Romance d’A Pedra do 

Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-volta8, lançado em 1971. 

Suassuna foi um dos idealizadores e fundadores do Movimento Armorial, em 

1970, no Recife. Este movimento criou uma ideologia política e estética que valorizava 

as raízes ibéricas da cultura popular nordestina. Houve manifestações no âmbito da 

                                                           
7 BOURDIEU, Pierre. A Economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva. 2007, p57. 
8 SUASSUNA, A.O romance da Pedra do Reino, e o príncipe do sangue do vai-e-volta. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2017. 
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música, das artes plásticas, do teatro, e, sobretudo, da literatura, da qual o referido 

romance foi a obra principal, com maior alcance9. 

Percebe-seque o evento da Cavalgada, na forma como é dirigido hoje em dia, 

mantém claras relações com o Movimento Armorial e com o Romance d’A Pedra do 

Reino. Mais que o evento em si, a cidade de São José do Belmonte contem inúmeras 

referências estéticas ao imaginário criado com o Movimento, aos símbolos cristãos e 

mouros, e à ideia de realeza. 

A maior parte das informações atinentes ao livro de Ariano Suassuna provém da 

dissertação de mestrado de Débora Cavalcantes de Moura, de 2002, no que diz respeito 

a conceitos de teoria literária que interessavam à pesquisa, bem como a recepção da 

obra no início dos anos 1970. E, nessa mesma dissertação, foi acessada a entrevista que 

Ariano Suassuna concede à pesquisadora, em 1998. Dessa entrevista vieram as 

informações sobre o processo de escrita do romance10. 

Feita essa imersão, empregamos novamente certos conceitos sociológicos de 

Bourdieu, agora, dirigidos à noção de capital cultural, para entender o romance como 

algo criado intencionalmente. E, compreendido como um produto do Movimento 

Armorial, analisa-se este cenário como um campo simbólico. Há uma instituição 

credenciada que opera signos e entrega ao espectador o que deve ou não ser valorizado 

culturalmente11. 

Neste capítulo, é trazido um segundo aporte teórico balizador importante. Trata-

se do conceito de “recepção seletiva”, introduzido pelo sociólogo Norbert Elias, em seu 

livro A Peregrinação de Watteau à Ilha do Amor. Segundo esse conceito, cada 

sociedade, em cada, época, recebe de maneira diferente uma obra de arte – no livro, 

Elias discute sobre as diferentes recepções do quadro do pintor francês Antoine Watteau 

entre os séculos XVIII e XX. A depender dos grupos dominantes que ditam os cânones 

do “bom gosto”, determinada obra pode agradar ou não, bem como pode permanecer, 
                                                           
9 COIMBRA, A. L. de C, et al. O Movimento Armorial: reafirmando as raízes da cultura popular. In: 

INTERCOM, IX, 2007, Salvador. Anais Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação. Salvador: UFBA, Faculdade de Comunicação, 2007, p. 1-14. 

10 MOURA, D. C. de. Entre duas pedras: catolé (um estudo acerca das contribuições trazidas pelos 
textos históricos sobre Pedra Bonita e pelos folhetos de cordel nordestinos na composição de 
Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. 2002. Dissertação (Mestrado em História e Teoria Literária - 
Instituto De Estudos Da Linguagem – IEL, Departamento De História E Teoria Da Literatura; 
UNICAMP, Campinas (SP), 2002. Disponível em 
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/270041. Acesso em 05 dez 2021. 

11 BOURDIEU, op. cit., p283. 
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ser cultuada ou desaparecer do campo acessível ou sensível. Essa flutuação que a 

recepção de uma obra sofre nas sociedades éafetada pela ordem política e cultural 

vigente; e pelo que Elias chama de “estrutura da produção artística”. Como metáfora 

para compreender essa flutuação, associa-se à imagem do movimento de um pêndulo. 

A partir daí, entende-se que o Romance d’A Pedra do Reino e o Movimento 

Armorial atuaram como um prisma de recepção acerca da história da Pedra Bonita. Se 

na sequência do fato de 1838, a repercussão da Pedra Bonita foi de horror, após 1971, 

quando a Pedra Bonita é convertida em“Pedra do Reino” (“efeito” atribuído à releitura 

do episódio da Pedra Bonita feita por Suassuna no livro), a recepção torna-se mais 

favorável, positiva, o pêndulo oscila, muda de lado. 

Pouco mais de duas décadas após o livro ser lançado, tiveram inícioas primeiras 

Cavalgadas à Pedra do Reino. Haverá um momento em que esses cavaleiros perceberão 

as relações existentes entre o evento e o livro, entre o enredo e a história local. Nesse 

momento introduzimos o capítulo IV, referente ao século XX. Na verdade, refere-se 

basicamente ao objeto primário do trabalho em si: a Cavalgada à Pedra do Reino, que 

acontece desde 1993, em São José do Belmonte. Esse capítulo analisa a história do 

evento, as importantes transformações que ocorrem a partir da terceira Cavalgada, em 

1995, e o impacto desse movimento atual da Pedra do Reino na cidade de Belmonte. 

É destacado aqui o papel que a Associação Cultura Pedra do Reino (ACPR), 

enquanto agente cultural, desempenha para a manutenção e conservação da história 

local e do evento em si. 

A segunda parte do capítulo é a etnografia por mim realizada na cidade de São 

José do Belmonte, em algumas visitas ao sertão, desde dezembro de 2010. A Cavalgada 

documentada,in loco, foi a XXII Cavalgada à Pedra do Reino, realizada em maio de 

2015. As fotos compõem o trabalho e integram a exposição virtual Cavalgada à Pedra 

do Reino, resultado prático deste TCC. Ainda neste subcapítulo etnográfico, há o 

registro obtido em 26 de novembro de 2021, minha última ida a Belmonte, quando 

visitei o acervo pessoal de Edízio Carvalho, um dos fundadores da Associação Cultural 

Pedra do Reino, e frequentador e fomentador do evento da Cavalgada desde sua 

primeira edição, em 1993. 
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O relatório, bem como a exposição que lhe corresponde, foram estruturados 

desta maneira por entender-se que seu objeto principal, A Cavalgada à Pedra do Reino, 

carrega, remete e dialoga com aquelastrês temporalidades. Assim, portanto, e evento é 

influenciado pelo Movimento Armorial e pelo Romance de Ariano Suassuna, que, por 

sua vez, tem relação direta com o fato histórico da Pedra Bonita ocorrido em 1838 (local 

geográfico hoje conhecido como Pedra do Reino), que, por seu turno, tem relação com o 

mito do sebastianismo, surgido com a morte do rei português Dom Sebastião, em 1578, 

em na Batalha de Alcácer Quibir, no Norte da África. 

Entende-se que cada época ou momento pontual no tempo relembra, faz uma 

releitura, de uma ou mais épocas ou momentos pontuais no tempo ido. Dessa forma, o 

evento da Cavalgada à Pedra do Reino hoje em dia é uma releitura dos fatos e 

fenômenos elencados anteriores a ela;uma vez que a Cavalgada, enquanto evento 

agenciado por determinadas ‘pessoas’ e assistido por outras, é sempre ‘percebida’por 

uma infinidade de ‘pessoas’;e, logo, de diferentes maneiras possíveis. Nessa trama em 

que fatos e fenômenos são reinterpretados, cada ser humano tem sua percepção 

individual sobre essa teia de significados: “lembrar não é reviver, mas refazer, repensar, 

com imagens e ideia de hoje, as experiências do passado12”. 

Por fim, como já foi apontado, o resultado prático do trabalho é a exposição 

virtual Cavalgada à Pedra do Reino, sobre a Cavalgada em si mesma, bem como sobre 

sua teia de significações. Trata-se de um sítio eletrônico que veicula informação textual, 

fotografias, vídeos e outras imagens, que mostram de forma interativa e não 

estritamente acadêmica essa gama de significações históricas que a Cavalgada recupera. 

Tal exposição está sendo veiculada no site do MAE – Museu de Arqueologia e 

Etnografia da UFPR13.O final do quarto capítulo trata do processo desta concepção da 

exposição, elaborado em conjunto com a Historiadora Bruna Marina Portella, vice 

coordenadora do MAE. Tal exposição busca plasmar as várias temporalidades que o 

objeto da Cavalgada compreende. 

Como o título do trabalho já aponta, a Cavalgada à Pedra do Reino é analisada 

historicamente; uma à uma de suas temporalidades, e visitada de modo a estruturar uma 

                                                           
12BOSI, 1979 apud MOURA, T. O. de C.; Memorial da Pedra do Reino: memória e esquecimento como 

construção narrativa, p 07. In: 43º Encontro Anual da ANPOCS, 21-25 de outubro de 2019.Caxambu. 
Anais ST 21 Memórias, coleções e heranças. Caxambu: Hotel Glória, 2019, p. 9. 

13 Visite: www.mae.ufpr.br/cavalgadaapedradoreino 
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dimensão de totalidade. Ou seja, fragmentou-se o objeto no tempo e espaço de modo a 

tentar entender seus aspectos desde os que remetem ao século XVI, ao XIX, ao XX e a 

sua atualidade, hoje, século XXI. É dessa maneira que se tomou o objeto, 

principalmente no que concerne ao sebastianismo, iniciado em 1578 

 É, portanto, uma análise na “longa duração”, conceito elaborado pelo 

historiador francês Fernand Braudel. Apesar deste trabalho não ter se aprofundado em 

sua obra, dada a amplitude do recorte temporal, um breve diálogo com seus conceitos 

não poderia ser deixado de lado. Assim como o historiador aponta no célebre artigo“A 

Longa Duração”, buscou-se o diálogo instrumental com outras ciências sociais, como a 

sociologia e a literatura14. 

Com relação aos paradigmas temporais de permanência e rupturas, visualiza-se o 

sebastianismo iniciando no evento de 1578, com a morte do rei no dia 4 de agosto, ou 

seja: história evenementielle. Após uma longa duração, é retomado em alguns 

movimentos de curta ou média duração no Brasil, como o Rodeador e a Pedra Bonita. 

Aspectos do sebastianismo português dos séculos XVI e XVII e dos “sebastianismos 

pernambucanos” do século XIX são relidos nos anos 1970 (momento de ruptura com o 

lançamento do romance de Suassuna) e novamente a cada mês de maio na Cavalgada15. 

Hoje em dia, de maneira encenada e festiva, personagens bradam “viva o rei 

Dom Sebastião” quando o cortejo chega à Pedra do Reino. Muita coisa aconteceu desde 

a primeira vez que alguém em algum lugar do mundo gritou essas palavras. Os motivos 

das pessoas entoarem tal grito podem ser variados. Como diria Braudel, devemos pensar 

além das relações de causas e efeitos, afinal, “o tempo de hoje data, às vezes, de ontem, 

de ante ontem, de outrora”16.  

                                                           
14 BRAUDEL, Fernand. A Longa Duração. Revista de História. USP. V. 30, n.62, p. 261-294, Abr/Jun 

1965. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/123422. Acesso em: 
05/12/2021. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.1965.123422 

15Ibidem, p. 264 
16 Ibidem, p. 272. 
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1. SÉCULO XVI – Dom Sebastião, rei de Portugal 

Compreender minimamente certos aspectos da vida e da morte de Dom 

Sebastião se faz necessário para o longo processo que vamos analisar. O décimo sexto 

rei de Portugal carregou um peso em suas costas, de certa forma caro a todo o império 

português de então. 

1.1 A breve vida do Desejado 

Dom Sebastião nasceu dia 20 de janeiro de 1554, já com o codinome de “O 

Desejado”. Era o único legítimo herdeiro da coroa portuguesa, e, portanto, havia sobre 

ele a esperança de retomar um certo “destino glorioso” do império, que havia perdido 

recentemente algumas conquistas no norte da África. Foi criado sob influência da avó 

Dona Catarina de Habsburgo.Por outro lado, também lhe influenciou o tio avô, cardeal 

Dom Henrique. Foi nesse clima de rivalidade entre seus tutores que cresceu o infante. 

No âmbito religioso, teve contato com preceptores e confessores jesuítas, o que lhe 

inculcou o catolicismo bem arraigado. Enquanto não atingia a maioridade, viveu em 

meio a essa tensão de interesses regenciais, apreendendo uma educação religiosa severa 

voltada para a guerra cristã17. 

Convém retomar o contexto mais amplo do império. A expansão marítima 

portuguesa, iniciada em Ceuta (1415),se desenrola pelos séculos XV e XVI. Nesse 

contexto, o império apresentava geometria variável, territórios distantes, descontínuos e 

fragmentados. A“desastrosa tentativa de conquista territorial conduzida por D. 

Sebastião em 1578”, no norte da África, na batalha de Alcácer Quibir, é determinante.O 

“desejado” retomamodosda reconquista cristã da Península Ibérica; mas os tempos já 

eram outros, e o rei não mais liderava o exército nas batalhas. Seu sumiço é crucial18. 

Sabe-se que Dom Sebastião valorizava uma boa história de seu reino, tanto é que 

emitiu, em 1571, o alvará para a publicação, no ano seguinte, da primeira edição de Os 

Lusíadas. O rei tinha interesse de que fossem narrados os grandes feitos dos 

portugueses. Desde menino apreciava livros de grandes chefes de Estado, crônicas 

                                                           
17 HERMANN 2006, op. cit., passim. 
18 BETHENCOURT, F. Configurações Políticas e Poderes Locais. In: BETHENCOURT, F; CURTO, D. 

R. (Org). A Expansão Marítima Portuguesa, 1400-1800; Portugal: Edições 70, 2010. p. 207-264. 
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belicosas. O poeta Camões foi seu contemporâneo, e do monarca recebeu uma 

gratificação por ter lutado nas Índias e na África19. 

 

1.2 – Xeque Mate: a batalha de Alcácer Quibir e seus antecedentes 

próximos 

O jovem monarca assume o trono aos 14 anos de idade, e nesse período viaja ao 

Algarve, terra que era objeto de disputa com o Marrocos. Dom Sebastião, sedento de 

um bom exército, determina então o recrutamento obrigatório.O Marrocos, por sua vez, 

vivia uma crise sucessória, que em parte era incentivada por Fellipe II de Espanha, que 

vendia armas aos mouros. A nobreza portuguesa apoiava uma intervenção, sedentos de 

honrarias e saudosistas de conquistas como as dos primeiros Avis, 160 anos antes. 

Quando, em 1576, Mulei Abdamaleque conquista Fez e usurpa o trono marroquino, 

para o rei D. Sebastião isso foi o estopim. A avó Dona Catarina, a única que poderia 

dissuadi-lo de guerrear, morre no início de 1578, e em meados do mesmo ano, Dom 

Sebastião literalmente vai ao campo de batalha20. 

Quanto às motivações pessoais que efetivamente levaram Dom Sebastião ao 

front em Alcácer Quibir, há divergências.As versões variam de acordo com cada 

produtor. Há quem apenas enfatize a postura inconsequente do monarca; há quem 

valorize a versão da guerra de conquista de territórios ocupados por infiéis; e há os que 

ponderam sobre a tentativa de afirmação do estado moderno, porém, com o formato do 

já ultrapassado projeto de reconquista da Baixa Idade Média, do “rei guerreiro”21.  

À parte do eventual despreparo do lado português e da grande desvantagem em 

número de combatentes, havia uma ideia irredutível, um ideal. Um projeto obsoleto 

embasado na cruzada medieval. Após o desastre, sobre o rei, desaparecido ou morto, 

recai a responsabilidade pelo destino do reino. 

1.3 – De Desejado a Encoberto: o mito sebastianista  

                                                           
19CARVALHO, Ernando Alves de. Pedra do Reino A Tragédia que Virou Festa. Recife: Ed. Do Autor, 

2003, p 23 
20 AMORIM, Pedro Alexandre Serralheiro. A POLÍTICA EXTERNA DE D. SEBASTIÃO Portugal 

na Cristandade às vésperas de Alcácer-Quibir. Dissertação. Universidade de Lisboa, Faculdade de 
Letras, 2019, p. 82, et. seq. 

21HERMANN 2006, op. cit., p. 25 
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Com a morte de Dom Sebastião, um tempo de crise se inicia no reino português; 

como já foi mencionado, o Desejado era o último descendente legítimo do avô em linha 

sucessória para o trono. Os documentos deixam claro que a falta de herdeiros era fator 

grave e preocupante22. 

De 1580 a 1640, Portugal será incorporado à Espanha no que ficou conhecido 

como União Ibérica. No plano do mito, é o momento em que narrativas messiânicas 

ganham novos contornos, e o mito sebastianista surge com força: a imagem de um 

encoberto redentor, restaurador de dias de glória23. 

Interessante notar aqui que, nas 4 primeiras décadas do século XVII - ou seja, 

justamente quando Portugal estava sob domínio espanhol - o sebastianismo, algo 

recente, com pouca duração, era forte argumento político. Foi nessa época que o mito 

teve seu apogeu. Para os nacionalistas portugueses dos anos 1620 ou 1630, ser 

sebastianista significava, independentemente de se falar ou crer na volta efetiva de um 

rei desaparecido, apoiar a autonomia, independência, ou melhor, a restauração de 

Portugal. O conceito de sebastianismo era, portanto, um elemento simbólico de disputa 

política24. 

No aspecto de mito, sabe-se que histórias de um encoberto já circulavam no 

mundo ibérico antes da morte de D. Sebastião. Sabe-se que desde as trovas do sapateiro 

Português de Trancoso, Gonçalo Annes Bandarra, escritas entre 1530 e 1540, e ainda 

antes delas, circulavam pela península ibérica histórias messiânicas prevendo o retorno 

de um encoberto25. 

Tempos depois, outro difusor do mito, já com a roupagem sebastianista, é 

Antônio Vieira. O pregador foi um importante difusor do milenarismo sebastianista. Ele 

divulgou histórias sobre a consagração de um V Império Mundial, e que Dom Sebastião 

                                                           
22Papéis relativos ao reinado de Dom Sebastião, rei de Portugal [Manuscrito]. Séculos XVI-XVII. 

Biblioteca Real (Sig.: 4-1), Sede de Recoletos, Sala Cervantes, MSS/2422. Acessado através da 
Biblioteca Digital Hispânica (http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=a5015813). 
Acesso em 5 de dezembro de 2021. 

23 HERMANN, 2015, op. cit., p. 238.  
24 CARVALHO, 2003, op. cit., p. 33. 
25 Ibidem, p. 18. 
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voltaria para assumir tal trono. Previsões proféticas, que, mesmo cristãs, confrontam a 

ordem católica vigente26. 

Outra vertente de fontes levantadas é o panegírico. São lamentações a respeito 

da morte de Dom Sebastião, que refletem o sentimento de perda causado na sociedade 

portuguesa, base para o longo processo do sebastianismo27. Esses escritos já possuem 

características poéticas, escritos em versos ou até mesmo em clara estrutura de soneto, 

com dois quartetos e dois tercetos28. 

Mas entende-se que nada explicapor si só a longevidade do sebastianismo. 

Como todo mito, é impossível encontrar a origem. De acordo com Ronaldo Vainfas, “o 

mito é rebelde, mutável, espraia-se; troca de roupa, adentra vários espaços. É escrito e 

reescrito várias vezes, assume outras tonalidades e versões”.29Mais de dois séculos mais 

tarde, o sebastianismo será recuperado do outro lado do Atlântico. 

 

  

                                                           
26VIEIRA, Antonio. Discurso sobre a Esperança de vida do rei Dom Sebastião. Biblioteca Digital 

Hispânica. Sem Data. Fonte 02 do século XVI, em anexo. Disponível em: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000074671&page=1 Acesso em 05/12/2021. 

27 PEREIRA, Miguel. Ao muito alto e poderoso rei Dom Sebastião. In: Crônica do Rei Dom Sebastião, 
Manuscrito. Biblioteca Nacional Digital de Portugal. 1584. Fonte 03 do século XVI em anexo. 
Disponível em: https://purl.pt/34136/2/. Acesso em: 05/12/2021. 

28 PARADA, Juan de Baena. Epítome da Vida e Feitos de Dom Sebastião. Impresso. Biblioteca Digital 
Hispânica. 1692. Fonte 04 do século XVII em anexo. Disponível em: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000079347&page=1. Acesso em: 05/12/2021. 

29 VAINFAS, R. Introdução. 1998. apud CABRAL, F. J. G. Desertores, Desempregados e outros 
Elementos Perigosos na “Cidade Do Paraíso Terreal”. A Rebelião Sebastianista na Serra do Rodeador 
(Pernambuco, Primeira Metade Do Século XIX). In: História & Perspectivas, Uberlândia, n.29/30. p 
7-31. jul/dez. 2003 jan/jun. 2004. 
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2 – DA METRÓPOLE À COLÔNIA: BRASIL, INÍCIO DO SÉCULO XIX 

Como o título do trabalho já aponta, é na longa duração que analisamos o 

sebastianismo. E também na longa distância, ou seja, o mito viaja com a colonização, e 

vai se manifestar no território do então Brasil Império. Sabe-se que o já mencionado 

padre Antônio Vieira foi um dos que difundiu o mito no Brasil. 

Movimentos messiânicos aconteceram ao longo do território brasileiro, por 

diversas razões, e de diferentes formas. Cada um teve características próprias. Veremos, 

pois, como o sebastianismo vai aparecer na província de Pernambuco, na primeira 

metade do século XIX. 

2.1 – SEBASTIANISMOS NO BRASIL: “A CIDADE DO PARAÍSO  

TERREAL”, O CASO DO RODEADOR, 1820 

Nesta sessão, trato sobre o episódio sebastianista da serra do Rodeador, 

evidenciando já algumas semelhanças com o episódio de nosso objeto, uma vez que são 

movimentos sociais populares e de cunho messiânico sebastianista, os quais se deram na 

mesma província e em um espaço de tempo relativamente curto. 

Entre 1811 e 1820, na província de Pernambuco, na Serra do Rodeador, no 

povoado de Bonito – a 134 quilômetros da capital Recife –, o ex soldado, desertor, 

Sylvestre José dos Santos, funda um movimento messiânico sebastianista conhecido 

como a “Cidade do Paraíso Terreal”.  Pessoas simples e pobres criam que El Rei Dom 

Sebastião desencantaria de uma fenda na pedra, e acabaria com suas mazelas.Desde 

1790, cultivadores livres do litoral eram expropriados em decorrência do avanço das 

plantations escravistas e do fisco abusivo, somando-se a isso o violento recrutamento 

forçado30. 

No Paraíso Terreal, havia uma estrutura organizada de hierarquia e atividades. 

De dia, as pessoas cultivavam feijão, mandioca e outros alimentos. À noite, após as 

cerimônias religiosas, praticavam exercícios militares. Da referida fenda encantada, 

ouvia-se “as armas do poderoso exército”. Os autos consultados pela historiografia 

relatam que nesta comunidade havia bacamartes, espingardas, e que as evoluções – ou 

marchas de Deus – terminavam com tiros ao alto e “Vivas a Dom Sebastião”31. 

                                                           
30 PALACIOS, Guillermo. Messianismoe expropriação camponesa. Uma nova expedição ao reino da 

pedra encantada do Rodeador. Pernambuco, 1820. Revista de História 147, p 71-108, p93, 2002.  
31 CABRAL, 2004, op. cit., p. 20 
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Enquanto alguns escritos evidenciam apenas o caráter fanático desse 

ajuntamento, historiadores como Cabral e Palacios analisam as condições sociais que 

motivaram seu surgimento, traçando um perfil social das pessoas. Em sua maioria, 

mulatos, homens simples, livres e pobres, muitos analfabetos32. 

Mas o fato é que movimentos como este nascem de uma situação concreta, e se 

oferecem como uma alternativa ao sistema opressor. Cristalizam-se em torno de uma 

figura desejada, criando um tempo de espera. Base para fenômenos como o 

milenarismo; em que há esse tempo de apelo33. 

Em 1817 houve a chamada Revolução Pernambucana. Foi uma ação sediciosa, 

ou seja, uma ação organizada que visava uma revolução; e curiosamente foi 

contemporânea ao Rodeador. A diferença é que, na chamada Revolução Pernambucana, 

foram as elites e setores populares que se rebelaram, e isso aconteceu no litoral, no 

Recife. Foi um ato de descontentamento não com a monarquia em si, mas com o rei 

Dom João VI34. 

Na ocasião, o Estado solicita a vinda do general Luiz do Rego Barreto, de 

Portugal, o qual é nomeado governador da província de Pernambuco.Temendo que o 

caso do Rodeador terminasse da mesma forma que a Revolução de 1817 , espiões são 

enviados einfiltradosna comunidade. 

Chama a atenção das autoridades o fato de haver muitos desertores, e teme-se que estes 

realizassem uma revolução organizada, apesar de que estavam no interior e cultuavam 

um rei morto. Em 1820 o governador Luiz do Rego Barreto intercede e destrói o 

ajuntamento, conduzindo os prisioneiros ao litoral35. 

 

2.2 – PERÍODO REGENCIAL: ÉPOCA TURBULENTA NA PROVÍNCIA 

“REBELDE” 

Durante o período regencial, eclodem movimentos divergentes. Um deles foi a 

Cabanada, um movimento popular e restaurador, que, entre1832 a 1835, teve lugar 

nasprovíncias de Pernambuco e de Alagoas.Protagonizado por índios e quilombolas, 

sob liderança de Vicente de Paula, os cabanos ansiavam pelo regresso de D. Pedro I. Na 

                                                           
32 Ibidem, p. 09. 
33Ibidem, p. 15. 
34 HERMANN, J.Sebastianismo e sedição: os rebeldes do Rodeador na "Cidade do Paraíso Terrestre", 

Pernambuco-1817-1820. Tempo. Niterói,v.6, n. 11, p. 131-142. 2001. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=167018156009 . Acesso em 05/12/2021 

35 Ibidem, p. 141 
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sua lógica própria,o objetivo dos pobres cabanos era a manutenção da posse da terra e a 

defesa do seu modo de vida, ora ameaçados pelo braço estatal36. 

Neste caso não se trata de um movimento messiânico ou sebastianista, mas há o 

mesmo fundo, o mesmo eco restauracionista. Mais especificamente, a Cabanada se 

insere no contexto das disputas – mais uma vez – políticas entre liberais, conservadores, 

e restauradores. O passado como objeto de desejo a ser restaurado37. 

Lembremos que, quase 3 séculos antes, foino período regencial que os familiares 

de Dom Sebastião rivalizavam entre si em Portugal. Quando se fala em “tempo de 

espera”, vale notar que tanto pode ser uma espera de longa duração, ou melhor, milenar, 

como a sebastianista; ou uma espera de curta duração, como a espera pela maioridade 

de um jovem monarca38. 

 

2.3 – O REINO ENCANTADO DA PEDRA BONITA 

Discorrer-se-á agora acerca do movimento que diretamente está ligado ao objeto 

da Cavalgada. Desta vez, geograficamente, nos deslocamos mais adentro do sertão 

pernambucano, o qual hoje é conhecido como o Sertão Central, atual Município de São 

José do Belmonte.  

Sobre o cenário da Pedra Bonita, conta-se que se trata de duas pedras altas e 

pontudas de granito, uma de aproximadamente 33 metros e outrade 35 metros de altura. 

Estas erguem-se, frente a frente do chão, retas em direção ao céu. Por entre elas há uma 

fenda estreita. Na Pedra, há infiltrações de malacacheta que, ao reflexo da luz solar, 

produzem um brilho especial, o que teria conferido o adjetivo de “bonita” a tal 

formação rochosa39. 

No começo do ano de 1836, um indivíduo chamado João Antonio dos Santos 

começa a propagar pelo povoado de Vila Bela, na então comarca de Flores,que El Rei 

Dom Sebastião estaria encantado, dispondo de muitas riquezas, em um monumento 

natural. Para persuadir seguidores e prosélitos, João Antonio se valia de duas pedrinhas 

que diz serem preciosas, e de um “velho folheto do qual nunca se apartava”, o qual 

contava “um desses contos ou lendas, que andavam muito em voga, acerca do 

                                                           
36 CARVALHO, M. J. M. de. Um exército de índios, quilombolas e senhores de engenho contra os 

"jacubinos”: a Cabanada, 1832-1835. In: DANTAS, M. D. (Org.) Revoltas, motins, revoluções : 
homens livres pobres e libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda, 2011, p 168 a 200 

37 Ibidem, p.190 et. seq.  
38 HERMANN, 2006, op. cit., p 14. 
39 SOUZA LEITE, op. cit., p 29 e 30. 
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misterioso desaparecimento doRei Dom Sebastião na batalha de Alcacer Quibir, eda 

sua esperada e quase infalível ressurreição”40. 

Note-se que o relato parcial de Antonio Attico Souza Leite, que visitou a 

localidade em 1874, valendo-se da oralidade e da memória de fazendeiros da região, é 

uma das únicas referências sobre esse episódio. Muitos detalhes não possuem fontes 

fidedignas. 

Preocupado com os “embustes do falso profeta”, e com a agitação que a suposta 

seita estava causando entre pessoas “de bem”41, em novembro de 1837, o sacerdote 

Antônio Gonçalves Lima,do distrito de Serra Talhada, solicita a presença do 

missionário Francisco José Correia de Albuquerque, homem tido como muito virtuoso, 

para que este intercedesse.De acordo com o relato de Antonio Attico, o pároco F. José 

Correia consegue conversar com o mameluco João Antonio e o convence a se retirar 

para o sertão de Inhamun42.  

De acordo com formulações do sociólogo Pierre Bourdieu, compreende-se o 

fenômeno da comunidade da Pedra Bonita no âmbito do campo religioso. Internamente 

ao Reino Encantado, esse campo religioso opera de forma a tentar reordenar o mundo 

natural ou social. Conforme alegam as fontes, o padre Albuquerque era pessoa honrada 

e estimada. Ao contrário do profeta João Antônio, o padre é um “agente autorizado” a 

exercer o monopólio do sagrado, e o profeta sebastianista é um concorrente. Essa 

distinção entre o profeta, “marginal”, e o padre, “agente autorizado” é fundamental. As 

correspondências citadas transparecem essa distinção claramente.Os seguidores, sejam 

do profeta louco ou do padre (agente autorizado), na terminologia de Bourdieu, seriam 

os leigos. Para fechar o raciocínio do campo religioso, coube ao padrecumprir a função 

ideológica e política que legitima a ordem arbitrária do sistema dominante vigente43. 

João Antônio teria ido embora para Inhamus, porém, de lá envia seu cunhado, 

João Ferreira, que se auto proclama o novo rei da Pedra Bonita. É durante seu reinado 

queterão lugar os horrores que diferenciam em muito esse episódio do Rodeador. Dia 14 

de maio de 1838, começam as práticas mais chocantes. A fim de agradar Dom Sebastião 

e demonstrar a fé em seu retorno, João Ferreira convence as pessoas a se sacrificar; 

somente regando a Pedra com sangue é que El Rei voltaria. Os “ignorantes” seguidores 

                                                           
40 Ibidem, p24. 
41 PAZ, F. B. N. Prefeitura da Comarca de Flores. Diário de Pernambuco. Pernambuco, 16 jun. 1838. p2 
42 SOUZA LEITE, op. cit., p, 38 
43BOURDIEU, op. cit., p58. 
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não se importavam em matar ou morrer. Dezenas são mortos. Acreditavamque 

assimressuscitariam ricos, jovens, e belos44.  

Retornando novamente aos conceitos de Bourdieu, podemos relacionar o 

segundo e cruel rei da pedra Bonita, João Ferreira, à figura do profeta qualificado como 

“feiticeiro”45. É sabido que nos rituais religiosos ele oferecia a seus seguidores uma 

bebida alucinógena indígena, composta de jurema e manacá. Outra forma pela qual orei 

João Ferreira, o Execrável, exercia seu poder, era deitando-se com as mulheres recém 

casadas na primeira noite antes dos maridos. 

Dia 16 de maio de 1838, a notícia da recente barbaridade chega até a fazenda do 

major Manuel Pereira, que reúne uma pequena tropa e marcha rumo à Pedra, onde 

curiosamente é recebido, na madrugada seguinte,aos gritos de “Viva o Rei dom 

Sebastião”. Mas logo se trava batalha e tudo é aniquilado. Algumas concepções de 

movimentos messiânicos contêm esse ingrediente de escatologia, de juízo final46. 

Mesmo vendo os maridos caindo mortos, as viúvas aguardavam o desencantamento das 

riquezas prometidas. Interessante que o artigo do Diário de Pernambuco47 coloca mais 

de uma vez o termo “restauração”, ou seja, com a imolação de seres humanos, voltaria o 

reinado de D. Sebastião com as devidas riquezas, e ressuscitariam as vidas a ele 

entregues. 

Como não podia deixar de ser, as primeiras impressões das tragédias da Pedra 

Bonita são de horror. A sociedade, não só local, mas do Brasil Império como um todo, 

rejeita e rechaça o ocorrido. A edição de 20 de junho de 1838 de O Carapuceiro48, 

primeiro periódico a publicar sobre o ocorrido após o Diário de Pernambuco, reproduz 

um texto de opinião em que o autor,Padre Lopes Gama, critica os que defendem a 

república, usando o episódio da Pedra Bonita para convencer o leitor de que o país não 

está preparado para tal. No texto intitulado “O novo reino do Rei João Antônio e 

companhia.”,o assunto é tratado até com certo deboche, e usado claramente para 

fortalecer a opinião política do autor ou do veículo. “Quem mais vive mais vê: estamos 

no século das luzes, e não sei se por isso também no das maravilhas”, escreve 

                                                           
44SOUZA LEITE, op. cit., p. 59, et. seq. 
45 BOURDIEU, op. cit., p 60. 
46NEGRÃO, L. N. Messianismo, movimento messiânico e milenarismo. Revista Usp, São Paulo, n.82, p. 

32-45, jun/ago 2009 
47LIMA, A. G. ARTIGOS D’OFFICIO. Diário de Pernambuco. Pernambuco, 18 jun. 1838. p2 
48GAMA, Padre Lopes. O Carapuceiro. Pernambuco, 20 de junho de 1838. 
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abismado, e nas linhas seguintes, além de se mostrar contrário à República, evidencia a 

predileção pela religião católica:  

É falso, é falsíssimo dizer que o homem nasce livre. O homem nasce 
pelo contrário o mais dependente, o mais miserável, o mais escravo de todos 
os animais. O homem sim nasce capaz de ser livre, assim como nasce capaz 
de ser estúpido. Quem o torna livre é a educação, é o desenvolvimento 
intelectual, e sobretudo a religião de J. C., única religião, que nos ensina a ser 
verdadeiramente livres. (...)49 

Após alegar que o sertanejo rústico do “lodaçal” do interior é ignorante, em 

oposição ao homem culto do litoral, sobretudo se tiver tido muito contato com a 

“escravaria”, o autor, que não hesita em expressar seus preconceitos e opiniões, ainda 

menciona diretamente o fato: 

E será possível que com tal população se estabeleça um governo 
republicano? Um país onde um rústico sertanejo coroa-se de cipó e aclama-se 
monarca de um reino encantado (...) persuadem pais e mães a entregarem 
seus filhos para serem degolados, dá uma prova cabal do seu estado de 
rusticidade, e conseguintemente que está bem longe de possuir as luzes, os 
hábitos, e as virtudes indispensáveis em uma república50. 

 

Conclui defendendo a monarquia constitucional representativa, a religião 

católica, a constituição, e o imperador. 

A edição de 09 de julho de 1838 de O Despertador, periódico carioca, é o que 

em seguida aludirá ao fato, e no título do texto, o mesmo das duas edições do Diário de 

Pernambucoanalisadas – muitos outros veículos fazem isso, replicam, alguns 

mencionam o original – escreve: “Caso Horrível! Sebastianistas no sertão de 

Pernambuco – suas Atrocidades – seu Extermínio”51. 

No Maranhão, a notícia também é recebida com muito espanto. A edição de 22 

de agosto de 1838 de O Bemtevi apresenta outro interessante texto de opinião sob o 

título: “O D. Sebastião dos Feiticeiros Absolutistas”. Outrarecepção,naturalmente, de 

condenação ao episódio. Ressaltando a heresia religiosa, expondo o conservadorismo no 

campo da fé, atribuindo o mal à pessoa do autointitulado rei, à figura do profeta – numa 

interpretação pelo viés de Bourdieu. Em seguida diz que o povo de Pernambuco é 

perigoso – “maranhenses, cuidado” –, pois pode pegar em armas seja pelo que for, 

bemcomo opor à santa religião da Cristo a religião do “tigre”, como o oposto do cristo, 

ou seja, o demônio. 

                                                           
49Ibidem, p 1 et, seq. 
50 Ibidem, p 2. 
51Autor Desconhecido. O Despertador. Rio de Janeiro, 09 de julho de 1838. 
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Não é graça; é certo: foi no centro de Pernambuco, em Pajeú das 
Flores, que aconteceu o fato seguinte constante de peças oficiais. O fato é o 
seguinte que o Bentevi nem o quer analisar; só diz – Eis a obra de um frade; 
eis a obra dessa gente que prega religião, eis uma Manoelomesada. Ninguém 
pense que este fato é filho do acaso, não: ele é parto dos clubes dos feiticeiros 
absolutistas que já agiam no Império, que já trabalhão com atrevimento e 
publicidade em Pernambuco52 

 

O interessante em cruzar essas fontes bem próximas ao massacre da Pedra 

Bonita é obter um panorama da recepção que o episódio causou em outras partes do 

Império. 

Para fechar este sub capítulo, analiso outro artigo do Diário de Pernambuco, de 

março de 1839. Fica implícito como o Estado Imperial, uma vez que o movimento havia 

sido encerrado, busca tranqüilizar a população. Dias antes havia sido publicado no 

relatório da Assembléia Provincial de Pernambuco53.O texto garante, nas palavras do 

presidente da província, que nada mais ameaçava o quase emancipado imperador D. 

Pedro II: 

 

Não tendo, porém este acontecimento cor política, devo assegurar-
vos confiadamente, que os nossos Concidadãos, se mostram cada vez mais 
fiéis à Lei fundamental do Império, ao Trono do Jovem Monarca Brasileiro, e 
à causa da integridade do Império, convencidos com razão de que só assim 
poderão desfrutar a paz, e o sossego, porque tanto almejam e chegar esta 
nossa terra à prosperidade, para que é destinada.54 

 

  

                                                           
52 Autor Desconhecido. O D. Sebastião dos Feiticeiros Absolutistas. O Bemtevi. Maranhão, 22 de agosto 
de 1838. 
53 BARROS, F. R. Relatório Ministerial. 01 de março de 1839 
54 BARROS, F. R. Pernambuco Falla. Tranquilidade e segurança pública. Diário de Pernambuco. 

Pernambuco, 5mar. 1839. p1 
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3. SÉCULO XX – ARIANO SUASSUNA e o MOVIMENTO ARMORIAL 

Por fim, último grande salto no tempo. E aqui o presente trabalho deve se 

permitir abrir o leque de análise para outras linguagens e produtos artísticos. 

 

3.1 – O Romance d’a Pedra do Reino: Belmonte entra para o mapa ficcional 

Ariano Suassuna (1927-2014) foi um paraibano do sertão de Taperoá. Teve 

desde cedo contato com as artes populares nordestinas. Um evento que o marcará 

profundamente é o assassinato do pai, em 1930, quando tinha apenas 3 anos. Muda-se 

com a família para o Recife em 1942, onde estuda Direito, mas faz carreira como 

professor, intelectual e, sobretudo, dramaturgo. 

Em 1958, ainda atordoado com a morte do pai, o autor se depara com o texto de 

Áttico, e inicia o livroO Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-

volta. O processo de escrita é lento, e somente em 1971 é que publica a obra55. 

A recepção do Romance d’a Pedra do ReinoReino e o Príncipe do Sangue do 

Vai-e-voltasurpreende a crítica da época. Carlos Drummond de Andrade “observa em 

Pedra do Reino algumas desventuras medievais, seu dramatismo envolto em riso, 

transportadas para o Brasil do Novecentos”56.Nas décadas seguintes, o romance foi 

adaptado para televisão e traduzido para outros idiomas. 

Suassuna ressuscita “o mundo aventureiro e cavalheiresco dos romances de 

cordel”57, empregando transrealismo: 

Consiste o transrealismo em atribuir nomes de pessoas reais a outras, 
também reais, "de modo a criar no espírito do leitor, que as conheceu uma 
sensação de realidade ambígua e híbrida, embora para a maioria dos leitores 
isso não corresponda a nada, por se tratar de gente desconhecida."58Quais as 
evidências do transrealismo em Pedra do Reino? Uma delas encerra-se no 
fato de Suassuna povoar seu romance de transfigurações da realidade 
admitida e identificá-la com o mito. Como por exemplo, Quaderna, "um 
modesto bibliotecário de vila e editor de folhetos", cultivava a larga ambição 
de ser o gênio da raça humana, o imperador do mundo, e quiçá, D. 
Sebastião.59 

 

                                                           
55 MOURA, op. cit., p 56.  
56 Ibidem, p. 13. 
57LIND, G. R. 1974, apud MOURA, p. 18, 2002. 
58 TORRES, J. C. de O. 1972, apud MOURA, p. 19, 2002. 
59Ibidem, p. 19 
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  Conhecedor do relato de Antonio Attico Souza Leite, Suassuna constrói seu 

personagem principal, D. Pedro Diniz Quaderna, como bisneto de D. João Ferreira, o 

Execrável e cruel rei que promoveu os sacrifícios na Pedra Bonita. O feto que Attico 

relata ter rolado pela rampa de pedra seria avô de Quaderna60. 

Percebe-se grande tom autobiográfico entre sua trajetória pessoal e a de 

Quaderna, o narrador protagonista. Ambos perdem entes queridos, e buscam uma 

realização pessoal intelectual. Quaderna simplesmente acreditava ser o grande Gênio da 

Humanidade. 

O romance tem características dantescas, de uma odisséia, além de possuir um 

tom de história de cavaleiro andante.Esse aspecto de Don Quixote tem a ver com o 

ideário Armorial. A diferença é que o personagem é brasileiro e nordestino, e o cenário 

é familiar. 

O autor contribuiu para que a Pedra Bonita “se tornasse do Reino”61 e isso será 

crucial para os desdobramentos locais em Belmonte. Para o narrador Quaderna, o sonho 

que a literatura lhe confere o ajuda a melhor enfrentar a dureza do mundo. O trágico 

fato histórico é reconfigurado no romance, cheio de “estilo régio”.  Ao contrário de 

Attico, que exalta o ponto de vista dos fazendeiros poderosos, Suassuna redime os 

sebastianistas das acusações, e valoriza a justeza do que estes pleiteavam: o confisco 

dos bens dos poderosos, a fim de serem divididos entre os pobres. 

No plano da ficção, Suassuna consegue inverter o prisma da recepção social que 

a Pedra Bonita havia causado em 1838. Segundo o conceito de “recepção seletiva” de 

Norbert Elias, os fenômenos são recebidos socialmente de maneira diferente a depender 

da época e contexto em que são rememorados. Percebemos que a comunidade em torno 

da Pedra Bonita recupera o sebastianismo, produzindo resultados que chocaram as 

autoridades ao provocar reações abjetas. Já o Movimento Armorial e o romance de 

Suassuna atuam como um prisma de receptividade que inverte a chave, e, como 

colocaria Elias, o “pêndulo oscila” pra outra forma de recepção, mais favorável, festiva, 

folclórica, e cultural62. 

                                                           
60 SOUZA LEITE, op. cit., p 62. 
61"Memórias de ficção e de família do Imperador da Pedra do Reino." Entrevista de Ariano Sussuna 
concedida à Débora Cavalcantes de Moura, em 31/05/1998 (mimeo). 
62 ELIAS, op. cit., passim.  
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3.2 O Movimento Armorial. 

Em outubro de 1970, Ariano Suassuna, importante dramaturgo ligado à UFPE, 

lança no Recife o Movimento Armorial. A proposta era resgatar raízes de manifestações 

populares através de uma cultura erudita nacional, que possuiria raízes ibéricas, 

fortalecendo a identidade brasileira ante a “americanização”.63 O romance é considerado 

a principal obra do movimento, mas este vai muito além. 

Procurando recuperar aspectos de um medievo brasileiro nordestino, o 

movimento promove, no âmbito musical, composições com instrumentos medievais. 

Clavicórdio, Rabeca, Viola de Arco, são alguns exemplos. A música erudita que 

conjuntos como o Quinteto Armorial produziu versavam sobre temas populares do 

folclore nordestino, como o reisado, o bumba meu boi, mamulengo e o cavalo 

marinho64. 

As Cavalhadas, elemento conhecidamente, pela difusão da grande mídia, como 

representativo do medievo europeu, é recuperado com roupagem brasileira e sertaneja. 

O cavaleiro europeizado dá lugar ao vaqueiro nordestino, e a armadura de ferro vira 

traje de couro da caatinga. 

Cabem aqui algumas proposições, para a análise não ficar apenas descritiva nem 

ingênua. Novamente com os conceitos de Bourdieu, podemos perceber que se trata de 

um processo de formação de um campo artístico construído intencionalmente, por 

agentes qualificados. Temos uma instituição arbitrária, o movimento, que dita o que é 

digno de ser admirado. Da parte do espectador, este deve estar apto a adequar-se às 

normas do campo. Tal campo contém, por sua vez, condições histórico-sociais de 

produção e reprodução da disposição estética. Toda essa dinâmica filtra um certo 

habitus: conceito sociológico que designaria a condição de existência, a posição social 

que se ocupa65.  

A busca de uma cultura medieval nordestina brasileira de raízes ibéricas, 

rompendo com a suposta visão eurocêntrica de que Idade Média teria ocorrido apenas 

na Europa, foi uma posição estética política e ideológicaformulada por Suassuna e pelo 

                                                           
63COIMBRA, op. cit., p. 8. 
64 Ibidem, passim. 
65 BOURDIEU, op. cit., p 285.  
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Movimento Armorial. Essa discussão versa sobre o conceito de Medievalismo, segundo 

o qual elementos medievais são reapropriados, relidos, em outras épocas.66 

A lacuna de um medievo no Brasil, somado à fantasia armorialista, permitiu aos 

artistas do movimento criar personagens fantásticos, como leões alados, bestas, animais 

com membros humanos, e outras criaturas fantásticas que figuram o Romance d’a 

Pedra do Reino e os cordéis nordestinos. 

Examinemos a xilogravura de Gilvan Samico, Alexandre e o Pássaro de Fogo67, 

de 1962,que estampa a capa de um dos discos do Quinteto Armorial68, de 1975. Um 

homem segura as rédeas de um cavalo que está ou saltando ou voando, e logo acima 

deles o pássaro de fogo. Os traços pictóricos são do cordel nordestino e suas 

xilogravuras. O título possui essa característica romanesca, estendido com partículas 

nominais aditivas. E o tal pássaro de fogodomina a tela belo e formoso. Grandes asas e 

cauda vermelha dão fluidez em movimento de curva e sobrevôo.  

 

 

 

  

                                                           
66 BERRIEL, Marcelo Santiago. Pour um autre moyen age au Brésil: a perspectiva decolonial na busca de 
uma episteme para a compreensão dos medievalismos brasileiros. Antíteses. Londrina, v. 13, n. 26, p. 68-
96, jul-dez, 2020. 
67 SAMICO, Gilvan. Alexandre e o Pássaro de Fogo. 1962. 
68Disco Do Romance ao Galope Nordestino, de 1974, do Quinteto Armorial 
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4 – A Cavalgada à Pedra do Reino: ontem, hoje, e amanhã  

Este capítulo centra-se no evento da Cavalgada à Pedra do Reino, objeto 

principal do trabalho. Trata-se de uma manifestação cultural, um acontecimento. A 

Cavalgada sintetiza o que foi discorrido anteriormente. É uma festividade que plasma 

diferentes temporalidades. 

Neste capítulo, como já foi apresentado na introdução, a análise adentra a parte 

de pesquisa mais etnográfica. Esta parte do trabalho foi concebida ao longo dos últimos 

anos, em que estive pessoalmente em São José do Belmonte algumas vezes. Trata-se, 

portanto, um trabalho de pesquisa histórica combinado com pesquisa etnográfica. 

Antes de iniciar de fato essa parte, é preciso mencionar que em 1967, o decreto 

314 da Câmara Municipal de São José do Belmonte oficializa a criação da bandeira do 

município, na qual figuram as duas torres da Pedra do Reino. O Símbolo também 

compõe a logomarca atual da prefeitura69. 

Em 1988 é decretado para fins de desapropriação uma área de 10.000 metros 

quadrados, onde está o monumento, para destinação ao sítio histórico Pedra do Reino. 

No mesmo ano, o prédio da prefeitura da cidade passa a ser denominado de Palácio 

Pedra do Reino70. 

Ações institucionais como estas evidenciam o interesse político em torno do 

movimento cultural que vai se formando em torno da Pedra do Reino.  

 

4.1 – Sobre a história da Cavalgada 

A primeira Cavalgada à Pedra do Reino, em São José do Belmonte, aconteceu 

em setembro de 1993, por iniciativa do cavaleiro belmontense Ernesto Carvalho. Este 

sabia da existência da Pedra do Reino, mas não da existência do Romance de Ariano 

Suassuna. Na ocasião, o idealizador da Cavalgada utilizou um mimeógrafo de uma 

                                                           
69 CARVALHO, op. cit., p 135 
70 CARVALHO, op. cit., p 140 
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escola local para confeccionar o cartaz de divulgação da primeira Cavalgada à Pedra do 

Reino71. 

Nesta primeira Cavalgada foi cobrado um valor monetário pela inscrição. O 

valor era de 150 cruzeiros reais, destinado às despesas da alimentação dos cavaleiros. 

Curiosamente, a comida, preparada na véspera, e não acondicionada adequadamente, 

acabou azedando. Eu soube desse e de outros pormenores das Cavalgadas por ter estado 

com Edízio e Ernesto Carvalho no dia 27 de novembro de 2021. 

A segunda Cavalgada ocorreu em junho de 1994. Já foi um pouco maior contou 

com diversos patrocinadores locais, mas ainda assim foi cobrada uma taxa de inscrição 

de 1000 cruzeiros reais. Essas taxas, cobradas na primeira e segunda Cavalgada, 

destinavam-se apenas a despesas com a alimentação dos participantes. 

4.2 – Sobre a Associação Cultural Pedra do Reino 

Organizada em março de 1995, mas oficializada apenas em junho de 1995, a 

Associação Cultural Pedra do Reino - ACPR é mantida voluntariamente por cidadãos 

belmontenses. Sua direção é eleita bienalmente. São atribuídos cargos aos 

participantes.É feito rodízio entre presidentes, suplentes, e outros cargos. Os 

administradores nem sempre são os mesmos. Trata-se de uma organização sem fins 

lucrativos, com estatuto próprio, que busca manter a tradição da Cavalgada à Pedra do 

Reino72. 

A partir de 1995 com a criação da ACPR, o evento muda de figura, tornando-se 

mais organizado, colorido e adornado.Nesse ano são criadas as primeiras insígnias 

festivas, e o acontecimento passa a ser revestido de brilho e fantasia. Os integrantes 

incorporam personagens, formando um cortejo real. O que no início era um simples 

passeio equestre se torna um grande desfile. 

Por ideia do historiador belmontense Valdir Nogueira, que lera o Romance d’A 

Pedra do Reino e sabia da relação entre o fato de 1838 e a obra de Ariano Suassuna, a 

ACPR convida o escritor a comparecer ao evento daquele ano. Estrategicamente, em 

                                                           
71CARVALHO, Ernesto. Cartaz da primeira Cavalgada, ocorrida dia 19 de setembro de 1993, em 
anexo. 
72Imagem de Edizio Carvalho segurando cópia da ata da primeira reunião da ACPR em que a mesma foi 
fundada. 
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1995, a Cavalgada foi organizada para acontecer em maio, mesmo mês em que sucedeu 

o massacre no Reino Encantado da Pedra Bonita, em 183873. 

Suassuna, então Secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, aceita o 

convite dos belmontenses, e, daquela edição em diante, é preparada sempre uma vasta 

programação cultural para o fim de semana da Cavalgada74. 

Desde então que não é cobrada mais taxa de inscrição. A partir de 1995 sempre 

se busca reverenciar e valorizar os aspectos históricos que sucederam, em memória das 

vítimas, tanto sebastianistas como seus combatentes. 

A ida pessoalmente de Ariano Suassuna na terceira Cavalgada, em 1995, 

propiciou grande visibilidade ao evento e à cidade de São José do Belmonte. Alguns 

jornalistas foram junto com o escritor e noticiaram a festividade75. 

Na ocasião, estava sendo homenageado o experiente cavaleiro e vaqueiro 

belmontense Zeca Miron, que possuía habilidades de montaria com jogos de argola. 

Conta-se que Ariano Suassuna sugeriu, naquela ocasião, que fosse incorporado ao 

evento da festa da Cavalgada, uma apresentação de Cavalhada. A partir de 1996, da 

quarta Cavalgada em diante, sempre ocorre, em paralelo com o final de semana da 

Cavalgada, o momento da Cavalhada Zeca Miron, batizada em homenagem ao 

cavaleiro. 

Se, a recepção da notícia dos sacrifícios realizados dias 14, 15 e 16 de maio de 

1838 foi negativa, provocando reações de horror, como já foi analisado, ao final de 

maio de 1995, o já referido “pêndulo da recepção seletiva”muda de lado, e a 

repercussão é mais positiva. A notícia do jornal Diário de Pernambuco até mantém a 

informação histórica de 1838, mas em paralelo com a descrição do evento e menciona o 

romance de Ariano Suassuna, que, como foi analisado, acabou funcionando como um 

prisma de recepção. 

O interessante em observar o movimento do pêndulo ao longo dos anos, é 

justamente perceber que ele não obedece a nenhum padrão, e que jamais permanece 

                                                           
73Essas informações me foram dadas por Edizio Carvalho, no dia 27 de novembro de 2021, minha última 
ida a São José do Belmonte. 
74 Cartaz da terceira edição da Cavalgada, em 1995, a primeira a contar com a presença de Ariano 
Suassuna. 
75 O Diário de Pernambuco e O Jornal do Comércio estão entre eles, e podem ser consultados no anexo. 
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estático. Examinemos, pois, uma reportagem especial no Diário de Pernambuco, no dia 

21 de maio de 2001. O título do caderno em caixa alta, letras grandes e vermelhas: 

CRIMES que abalaram Pernambuco.Tratou-se de um caderno especial, que enfatizou 

única e exclusivamente o horroroso episódio de 1838. Nenhuma menção ao romance de 

Suassuna, às Cavalgadas, ou a qualquer releitura artística atual76. 

Nesta mesma visita ao acervo pessoal de Edízio Carvalho, entretanto, notei que 

ele exibe com orgulho a roupa de couro que usou no desfile do Carnaval do Rio de 

Janeiro, em 2002, pela Escola de Samba Madureira, que homenageava Ariano Suassuna 

e o aclamava Imperador da Pedra do Reino naquele ano77.  

4.3 – SÉCULO XXI – A CAVALGADA HOJE 

Hoje em dia, é a Associação organiza o evento, maior que a Cavalgada em si, da 

“Festa da Cavalgada”, no último fim de semana de maio. Para tanto, conta com recursos 

públicos (municipais e estaduais) e privados, organizando uma programação extensa. 

Inúmeras atrações – bandas de pífano, grupos de Reisado, de São Gonçalo, bandas 

filarmônicas – acontecem nas praças e ruas, gratuitamente. Grandes shows são 

contratados para o palco montado na Praça de Eventos. 

Na tarde de sábado, no estádio de futebol, ocorre a Cavalhada Zeca Miron, 

elemento medieval em sincretismo com a cultura do vaqueiro nordestino e suas 

habilidades de montaria. Os cavaleiros são distribuídos entre os times Azul e 

Encarnado, caracterizados respectivamente com suas respectivas cores. Isso é uma 

alusão direta aos exércitos cristão e mouro das cruzadas medievais. Os símbolos usados 

são a cruz ou a lua com a estrela, que, juntamente com outros desenhos do romance de 

Suassuna, compõe os mantos dos cavalos e das damas da Cavalhada. Todos os 

utensílios dos participantes da Cavalhada ficam sob guarda de Edízio Carvalho em sua 

casa, em Belmonte. É o caso das lanças, espadas, mantos, bandeiras e coroas. 

No domingo de manhã ocorre a Cavalgada em si. É aberta a quem quiser 

participar. O cortejo sai às seis da manhã em frente à igreja matriz, onde recebe a 

benção na missa. Curiosamente, a Igreja Católica, mesmo não reconhecendo o 

                                                           
76 E assim aconteceu um banho de sangue no sertão, Diário de Pernambuco, Recife, 21 de maio de 

2001. Caderno especial Crimes que abalaram Pernambuco. 
77 Nas imagens em anexo, roupa de couro e fragmentos da reportagem da Revista Manchete, de 2002, 

sobre o desfile de Carnaval da Madureira daquele ano. 
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sebastianismo, participa da Cavalgada.Se o Estado católico de 1838 e o Major Pereira, 

puseram fim ao ajuntamento que os ameaçava, nos dias de hoje todas as instituições, 

sejam elas eclesiásticas ou militares, apoiam o evento. Lembremos de Elias: os aspectos 

violentos são sublimados e re configurados sob um manto civilizador.  

Segundo Edizio Carvalho, a Cavalgada e a ACPR não tomam partido para 

nenhum dos lados envolvidos na batalha de 17 de maio de 1838. A missa ocorre para 

rezar pelos mortos de ambos os lados, tanto sebastianistas como combatentes. Edizio 

diz que entende os dois lados. “Os sebastianistas, até tomarem a atitude  extremista e 

fanática de cometerem os sacrifícios, estavam buscando o melhor para si. Eram 

românticos, sonhadores, queriam melhores condições de vida. Como a reforma 

agrária. Eu posso dizer que sou sebastianista.”78 

Em seguida da bênção, os participantes cavalgam por uma estrada própria até 

chegar, pela hora do almoço, na Pedra do Reino. Ao chegarem, há uma teatralização. 

Adentram primeiro o rei e a rainha, em seguida os pares de França, e depois outros 

personagens, como o padre, o cangaceiro, o coronel, o doutore o soldado. É uma mescla 

de personagens reais de 1578 (como o rei Dom Sebastião à frente de seu exército), de 

1838 (como os soldados provinciais) e fictícios do romance armorial (como o príncipe). 

O casal de rei e rainha da Cavalgada, eleitos a cada ano, geralmente são jovens 

da alta sociedade belmontense, o que denota um certo conservadorismo que envolve 

prestígio na hora dessa escolha. Geralmente a Rainha da Cavalgada, posição de 

glamour, é uma jovem dogrupo social mais abastado. 

Edízio Carvalho me explicou sobre o cerimonial para a escolha do rei e rainha 

da Cavalgada. Cada membro da Associação vota em segredo depositando seu candidato 

em uma urna. Uma comissão própria leva a urna para outro local e escolhe, dentre os 

nomes, qual será o rei e a rainha do respectivo ano. Antes de comunicar aos jovens, é 

avisado a seus pais, que avaliam se permitem ou não a atribuição daquele encargo. 

Edízio Carvalho explica que é um compromisso sério, pois envolve aceitar participar à 

Cavalo dos desfiles, posar diante da Cavalhada no sábado, e ir e voltar à cavalo até a 

Pedra do Reino no domingo. Mais que isso, envolve um compromisso com a cultura 

local. A responsabilidade pela roupa do rei e da rainha da cavalgada fica com o casal 

eleito. Ao final da festa, a roupa é deles. 
                                                           
78Depoimento de Edízio Carvalho ao autor. 
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O romance meta ficcional de Ariano Suassuna se baseou na vida real. Já a 

Cavalgada é a vida real, um evento real anual, se baseando nela mesma (relembrando 

1838) e na ficção (o romance). O Brasil já assistiu a produções televisivas que 

adaptaram outras obras do escritor, mas a Cavalgada é a ficção sendo encenada na vida 

real, uma vez que você participa efetivamente, olha, pega, sente, apalpa. Não apenas 

assiste pela televisão. Esse duplo jogo representacional chamou a atenção do próprio 

Suassuna, que foi pessoalmente a Belmonte, diversas vezes, presenciar a Cavalgada, 

chegando a ser coroado Imperador da Pedra do Reino79. Esta cerimônia, de certa forma, 

é a realização do sonho do Personagem Quaderna. Ao mesmo tempo, é também a 

realização das profecias de Antônio Vieira, sobre o Quinto Império. 

O escritor faleceu de infarto dia 23 de julho de 2014. Por isso, a Cavalgada de 

2015, a qual tive a oportunidade de fotografar in loco, a primeira sem a sua presença 

física, teve momentos de forte comoção. Estavam presentes a viúva e o filho Dantas 

Suassuna, que várias vezes foi rei da Cavalgada. Na Cavalgada de 2017 foi rezada uma 

missa, valendo-se de um material impresso, um folder, confeccionado especialmente 

para o momento.80 

Em 2020, pela primeira vez desde 1993, não houve Cavalgada, devido à 

Pandemia do Corona Vírus. Por sua vez, em 2021, houve um breve cortejo na tarde de 

sábado, pelas ruas da cidade. Entretanto não houve nenhum grupo de grandes 

proporções, organizado, que tenha subido à Pedra. Note-se, ademais, que circulou um 

comunicado da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, através das redes sociais, 

orientando que as pessoas não fossem ao local, devido à Pandemia. Foram mobilizadas 

tropas especiais de outros municípios limítrofes, de modo a bloquear acessos que levam 

ao sítio histórico81. 

4.4 –SOBRE A EXPOSIÇÃO 

No tocante à relação entre História e Fotografia, para embasar a transposição da 

pesquisa histórica ao formato visual expositivo, primordialmente fotográfico, em que se 

mesclam imagens de arquivo, da internet, periódicos antigos e animações em vídeo, 

                                                           
79 Durante a Cavalgada de 2015, a primeira sem Suassuna, foi inaugurado o mural A Sagração do 
Imperador da Pedra do Reino, na tarde de sábado, durante a Cavalhada, em homenagem ao escritor. 
80 Folder / catálogoEncantação de Ariano Suassuna, em anexo. 
81 O comunicado consta em anexo. 
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com fotografias obtidas in loco, me valido trabalho de Ana Maria MauadAtravés da 

Imagem: Fotografia e História Interfaces, de 199682. 

Embasado pelo trabalho de Mauad, a fotografia possui uma capacidade 

antropológica de transformação do real.  “Neste sentido, a recepção da fotografia e sua 

compreensão pressupõem uma certa aprendizagem, ligada à interação dos códigos de 

leitura próprios à imagem fotográfica”.83 

Devido às limitações impostas pela pandemia de COVID 19, a exposição será no 

formato virtual, veiculada do MAE. Optou-se, em consonância com o trabalho que está 

sendo feito de co orientação com a Historiadora Dra. Bruna Marina Portela, por uma 

metodologia participativa, na corrente da Museologia Social. Estas abordagens se 

inserem em um movimento mais amplo, denominado de Nova Museologia, que teria 

surgido na esteira dos movimentos de contestação e ruptura de maio de 1968, na França, 

e, no Brasil, foram tomando corpo décadas depois, nos anos 1990, depois de terminado 

o período ditatorial84. 

De acordo com a Museologia Social, que busca vivências com elementos 

sensitivos locais, comunitários, as experiências museológicas são afetivas e não 

normativas85. Trata-se de fugir dos moldes de exposição em que a mensagem é 

unilateral e autoritária. A Nova Museologia valoriza a incorporação de novos tipos de 

espacialidade para o que se entendo por “museu”. Um desses novos formatos é o museu 

ao ar livre. Dessa forma, tomaremos o sítio histórico da Pedra do Reino, como sendo 

uma espécie de museu ao ar livre, no qual tem lugar a Cavalgada, nosso objeto. 

Finalmente, quando se fala em metodologia participativa, significa que haja a 

participação da comunidade que detêm o conhecimento sobre o objeto / ritual na 

escolha do que será exposto. No caso da Cavalgada, de um lado,foi feito diálogo com a 

ACPR enquanto agente especializado que promove o evento, para ajudar a construir 

quais elementos são os mais interessantes de serem recortados para o trabalho. Por outro 

lado, há a comunidade propriamente dita, os belmontenses que assistem o evento. 
                                                           
82MAUAD, Ana Maria. Através da Imagem: Fotografia e História Interfaces. Tempo, Rio de Janeiro, vol. 
1, n°. 2, 1996, p. 73-98 
83 Ibidem, p. 4. 
84 SANTOS, Maria Célia Teixeira Moura. Museologia Social / MINOM 30 anos. In: CHAGAS, Mario de 

Souza; PIRES, Vladimir Sibylla (orgs). Território, museus e sociedade: praticas, poéticas e políticas 
na contemporaneidade. Rio de Janeiro: UNIRIO; Brasília: Instituto Brasileiro de Museus, 2018. p. 85-
98, p 86 

85 Ibidem, loc. Cit. 
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4.5–ESTRUTURA EOBJETIVOS DA EXPOSIÇÃO 

Após uma introdução, a exposição virtual está dividida em blocos conforme as 

distintas temporalidades que o objeto conforma: 

BLOCO 1 – século XVI 

 Discorre sucintamente sobre o rei Dom Sebastião, o Desejado e sobre seu 

sumiçona batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, em 1578, iniciando o 

mito do sebastianismo. 

 O texto é intercalado com as fontes atinentes ao período e algumas 

imagens. 

 

BLOCO 2 – século XIX 

 Apresenta e descreve brevemente o episódio da Pedra Bonita, com seus 

protagonistas, pormenores dos sacrifícios, as notícias de jornal, e o trágico 

desfecho. As fontes são apresentadas por meio de breves vídeos animações de 1 

minuto de duração. Para o visitante que desejar se ater por mais tempo ao material 

de época, há a opção de abrir o arquivo jpg completo da fonte. 

 
BLOCO 3 – SÉCULO XX 

 

 Expõequem foi Ariano Suassuna e o que foi o Movimento Armorial. 

  Apresentar sucintamente a história da Cavalgada à pedra do Reino, em 

São José do Belmonte. 

 Intercala-se com imagens do Movimento Armorial, e jornais sobre a 

cavalgada de 1995. 

 

BLOCO 4 – SÉCULO XXI 

  Por fim, expor a Cavalgada hoje em dia. O que ela significa para quem a 

promove e para a comunidade. Expor como a Cavalgada pode ser uma 

interessante e lúdica aula de História, com aventura e cavalaria, na medida em que 

revê e reinterpreta cada uma das temporalidades e fenômenos anteriores. 

  Este bloco, na exposição, certamente é o mais rico e interessante ao 

visitante. Aqui estão as fotos atuais da Cavalgada  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sei que o recorte temporal escolhido, por ser extenso, pode incorrer em 

armadilhas como se perder nos assuntos, e dificuldade de ligar uma coisa à outra. 

A imensa gama de referências sobre tudo o que foi escrito, bem como a riqueza 

em termos de material e de histórias sobre o tema também pode acarretar uma certa 

superficialidade no trabalho. 

Por isso tentei sempre ter o como norte o conceito de Recepção Seletiva, como 

um guia para a escrita do trabalho, e também para me prevenir de cair na armadilha 

ideologia da identificação excessiva. 

É sobre a história das recepções que cada contexto faz de um ou mais fenômenos 

anteriores que trata o trabalho. 

Se passei muito superficialmente por algum ponto, algum detalhe, poderá ficar 

para um próximo estudo, focado em cada uma dessas sub temas. O trabalho abre 

panoramas interessantes. para que outros trabalhos de outros historiadores, com 

diferentes abordagens, sejam feitos. 
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ANEXO 1 – FONTES 

SÉCULO XVI 

01: Papéis Relativos ao Reinado de Dom Sebastião, Rei de Portugal. 
Manuscrito.  

Biblioteca Digital Hispânica, editada. Sem Data. Autor Desconhecido 

Disponível em: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000010497&page=1 acesso 
em: 05/12/2021 

 

Capa 
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Página 352 do manuscrito – Memória dos fidalgos portugueses mortos e cativos 

na batalha de Alcácer, onde morreu o rei Dom Sebastião. Ano 1578. 

O breve excerto enfatiza que Dom Sebastião era o único descendente legítimo 

do avô, e morre sem herdeiros. Transparece um tom de lamento, de algo 

preocupante. 
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02) Discurso sobre a Esperança de vida do rei Dom Sebastião, do padre Antonio Vieira 
(06/02/1608 – 18/07/1697) 

Data incerta, mas escrito por Vieira, com certeza durante o século XVII 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000074671&page=1 

Vieira foi um importante difusor do milenarismo sebastianista. 

No último parágrafo lê-se: Tenho mostrado com toda evidência, na forma reflexiva, e 
pelas razões alegada, que o Rei Dom Sebastião é, e há de ser, o imperador de todo o 
mundo, e que para isso o guarda Deus. Antonio Vieira.  
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03: PEREIRA, Miguel. Ao muito alto e poderoso rei Dom Sebastião. In: Crônica do Rei 
Dom Sebastião, Manuscrito. 

Biblioteca Nacional Digital de Portugal. 1584. 

Disponível em: https://purl.pt/34136/2/. Acesso em: 05/12/2021 

 

Transcrição do poema: 

Ao muito alto e poderoso rei Dom Sebastião 

Duvidosa pedra me (está) em cima 

Se não é areia africana 

Sendo minha morte prematura 

De meu respiro eterna guerra 

Minha vida parece Mama 

Minha Morte parece Enigma 

Morro terra ou mar me oprima 

Eu estou aonde está minha fama? 
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04)PARADA, Juan de Baena. Epítome da Vida e Feitos de Dom Sebastião. Impresso.  

Biblioteca Digital Hispânica. 1692. 

Disponível em: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000079347&page=1Acesso em: 
05/12/2021 

 

Análise pictórica: semelhanças com brasões e escudos armoriais, do romance de Ariano.  

Análise retórica: Na capa já consta sobre o rei e sua “morte desgraçada”. Clara tristeza 
pela perda. 

 “Seu fiel povo o espera ainda hoje vivo, espera gasta (borrada), mas não esquece. Nem 
o tempo se atreve.” Peso e recepção do sebastianismo o XVI e XVII na Península 
Ibérica. Mostra o quanto há de repercussão do desejo de reaparecimento do rei. O quão 
profundo, tom devocional, espera entregue de corpo e alma  
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SÉCULO XIX 01: Diário de Pernambuco.Recife, 16 de junhode 1838 - carta 

do prefeito de Flores ao presidente da província. F. R. Barros. 

 

Primeira publicação sobre o fato ocorrido, surpreendendo qualquer leitor, como algo 
nunca visto naquela comarca tranquila. 
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02:. Diário de Pernambuco. Autor: LIMA, A. G. Sessão Artigos d’Officio, 18 jun. 
1838. 

 

O artigo evidencia com incredulidade o fato de as viúvas gritarem vivas vendo seus 
maridos caírem mortos pelos combatentes, pois estavam certas e certos de que era Dom 
Sebastião e que os mortos ressuscitariam. 
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03: PeriódicoO Carapuceiro.Recife, 20 de junho de 1838. De qualidade gráfica ruim, só 
se aproveitou o frontispício. Interessante pelo uso do fato para corroborar inclinações 
políticas. A matéria em si não estava em condições de reproduzir. Quase ilegível. 

 

 

04: Periódico O Despertador, Município Neutro, 9 de julho, de 1838: apenas transcreve 
matéria do Diário de Pernambuco, mas já coloca um título novo, de horror.  
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05: Periódico O BemTevi / São Luis – 22 de agosto de 1838 

 

Interessante por fazer essa alusão a “feiticeiros absolutistas” coloca o conservadorismo 
religioso claramente, e também a rivalidade inter provincial. 
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06: Relatório da Assembléia Legislativa de Pernambuco, março de 1939 

 

Trata-se de um relatório, apresentado a fala do Presidente da Província à Assembléia na 
reunião de começo de ano. Vem com o tom de tranquilizar, que nada mais ameaça o 
quase emancipado Dom Pedro II   
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07: Desenho esquemático das tragédias da Pedra Bonita, atribuído ao padre 

Francisco José Correia, publicado na segunda edição de: 

SOUZA LEITE, Antonio Attico de. Memória sobre o Reino Encantado. Na 

comarca de Villa Bella. Juiz de Fora, 2ª ED, 1898. 

Os desenhos, embora simples, são assustadores, e descrevem quais práticas eram 

realizadas em quais locais. 

O rei louco João Ferreira está com a coroa parado de frente ao expectador no 

terceiro quarto superior com o braço direito levantado. 
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02: Capa do disco Do romance ao galope nordestino, do Quinteto Armorial, de 

1974 

 

Antônio Madureira, convidado por Ariano Suassuna, e Antonio Nóbrega, entre outros 
faziam parte do grupo, que produzia música de câmara, erudita, com raízes ibéricas, que 
dialogava com o Movimento Armorial  
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03Cartaz da Primeira Cavalgada à Pedra do Reino, 1993. Feita por Ernesto 

Carvalho em um mimeógrafo. Objetivo, divulgar um passeio a cavalo. 

 

Matéria do Diário de Pernambuco de 30 de maio de 1995, III Cavalgada, na 

qual foi Ariano Suassuna pela primeira vez. 
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SÉCULO XXI – 01 Pintura de P. Nogueira, Belmontense. 

 

Retratando A comunidade dos Sebastianistas da Pedra Bonita. 

 

Caderno Especial do Diário de Pernambuco sobre a chacina de 1838. 
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01: Inauguração do mural da Sagração do Imperador da Pedra do Reino, Ariano 

Suassuna, durante a festa da Cavalgada de 2015, pouco tempo após o 

falecimento do escritor, com a presença de sua Viúva e seu filho Dantas 

Suassuna. 
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02: Cartaz XXVII Cavalgada 

 

 

03: Comunicado da PM advertindo que as pessoas não fossem ao local, para 

evitar aglomerações, em maio de 2021. 

 


