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Este trabalho investiga experiências de leitura, de escrita e ainda educativas do caicoense no século XVIII, ancorando-se na noção de letramento de Soares (1998). A investigação abrange o período de 1735, quando da instalação da Povoação do Caicó, a 1802, início do paroquiato do Padre Francisco de Brito Guerra, na freguesia de Sant’Ana do Seridó. A historiografia regional pesquisada traz esparsos indícios de práticas de leitura e de escrita nos primórdios da edificação do lugar Caicó Diz o estudioso da cultura do Seridó antigo, Santa Rosa (1979, p. 118), que o povoamento de Caicó, e por extensão do Seridó, foi feito por portugueses do Minho, possuidores de uma boa formação cultural, cujos ancestrais emergiram da civilização dos romanos, que representavam a cultura e a organização do domínio dos godos, que deram o espírito de aventura, de conquista e de sobrançaria; da longa dominação dos árabes que comunicaram a prática da ciência, das artes e dos ofícios., surgido como Arraial Queiquó, em 1700, elevado à Povoação de Caicó (1735), depois à Vila Nova do Príncipe (1788), à Cidade do Príncipe (1868), para, finalmente, ser denominada Caicó (1890). 
Compilações de livros e de fontes historiográficas para exame de experiências culturais ainda são deveras escassas, quando se trata do século XVIII no Brasil. De todo modo, no sertão caicoense não era tão raro haver, nas casas de fazendeiros, de párocos, de artesãos, de militares e de funcionários régios, livros de gaveta, de prateleira e de oratório, para usar a classificação dos historiadores seridoenses, Medeiros Filho e Lamartine de Faria (2001). Segundo esses historiadores, nas gavetas ficavam os almanaques, os folhetins de cordel ou de literatura de cordel e (acrescentamos) os contos populares, tipo romance de cavalaria e livros escolares. 
As prateleiras agasalhavam os livros de natureza consultiva e instrutiva, como a História do Imperador Carlos Magno e dos Doze Pares de França O original francês tem o título de Conqnquêtes du Grand Carlemagne. A obra é do ano de 1485. Em 1615, o português Domingos Fonseca a imprimia in-fólio de 30 fl. A tradução de Jerônimo Moreira de Carvalho é de Lisboa de 1728 (1ª parte) e 1737 (2ª parte). Provavelmente, a mais utilizada no Seridó antigo.. Devido à sua imensa popularidade, esse texto teve circulação livre por todo o sertão nordestino, sendo lido por gente da elite e de camadas médias, mas também lido e reescrito, para a forma cordel, por segmentos populares. Dizem Medeiros Filho e Lamartine de Faria (2001, p. 23) que algumas das imaginosas façanhas dessa história reescrita em versos de folhetins de feira eram temas constantes nas cantorias dos repentistas. 
Romance medieval de cavalaria, a história de Carlos Magno e seus paladinos foi demasiadamente cantada e declamada pelos repentistas Esclarece Burke (1989, p. 149) que no século XVII a sfida ou “desafio” entre poetas populares, para ver quem improvisava os melhores versos, já acontecia na Sicília e também no Japão. Por outro lado, a improvisação era um fenômeno próprio da cultura oral, pois na medida em que a música não é escrita, o cantor, o rabequista ou o tocador de um instrumento de sopro não guarda na memória cada nota da molodia: ele improvisa [...]. Por isso as melodias populares surgem com uma infinidade de versões ou ‘variantes’. Não existe a versão ‘correta’, pois a idéia de uma versão correta não tem sentido enquanto não existem melodias escritas.  e poetas populares nas feiras livres do Nordeste, notadamente nos séculos XIX e XX. Também merece registro o fato de que um romance de cavalaria largamente popularizado em Portugal, no século XVII e no XVIII, segundo Burke (1989), intitulado Pierre de Provença, pode haver circulado entre os habitantes do Caicó antigo, trazido pelos povoadores portugueses nesses primórdios de absorção de uma literatura popular romancista. 
Indica Santa Rosa (1976, p. 117) que na linguagem cotidiana do caicoense, e por extensão do seridoense, estavam presentes algumas expressões do falar medieval, bem como do falar culto, a saber: besta fera, dar esporas ao cavalo, dar fé, estrupido de cavalo, magote de gente, meter o bedelho, frouxo de tosse, mão de milho, lusco-fusco, à fina flor, tenho por certo, à rédea solta, nanja eu, quina no precipício, etc. 
O historiador Peter Burke (1989) cita um provérbio popular catalão muito utilizado nos meios populares da Europa antiga – A cada terra el seu ús – (a cada terra, o seu uso) – e exaustivamante repetido à boca pequena em Caicó, e em todo nordeste com acréscimos: Cada terra tem seu uso e cada povo o seu fuso... É sabido que provérbios e tradições orais se alteram quando apropriados por outros povos. 
Um outro livro de prateleira estava o Lunario e Prognostico Perpetuo para todos os reinos e províncias por Jerennymo Cortez A primeira edição do Lunario data de 1703, da casa de Miguel Menescal de Lisboa.. Informam Medeiros Filho e Lamartine de Faria (2001, p. 17 -18) que o Lunario foi durante dois séculos o livro mais lido nos sertões do Nordeste, informador de ciências complicadas de astrologia [...], receitas médicas, calendários, vida de santos, biografias de papas, conhecimento agrícolas, ensinos gerais, processo para construir um relógio de sol, conhecer a hora pela posição das estrelas, conselhos de veterinária [...]. Foi um dos livros mestres para os cantadores populares, na parte que eles denominavam ‘ciência’ ou ‘cantar teoria,’ gramática, história, doutrina cristã. É o volume responsável por muita frase curiosa, dita pelo sertanejo, e que provém de clássicos dos sec. XVI ou XVIII. Ainda para os estudiosos norte-riograndeses da seca nordestina, Phelippe Guerra e Theophilo Guerra (1980, p. 8), o Lunario e Prognostico Perpetuo tinha para o sertanejo a força das ‘Escrituras Santas’. 
Habitava ao derredor dos oratórios das residências dos vigários e de alguns fazendeiros, a Bíblia Sagrada. Como era de distribuição seletiva, o fazendeiro suplicante deveria gozar de prestígio sócio-político junto às autoridades eclesiásticas para vir a ser contemplado com o beneplácito. De parte do poder eclesiástico, a autorização estava associada ao apoio do fazendeiro à prática da catequese em seus domínios, à construção de capelas, entre outras obrigações financeiras e materiais para a freguesia de Sant’Ana de Caicó. Nesse lugarejo “devocional”, não podia deixar de faltar Da Imitação de Christo Da Imitação de Christo foi escrita em latim, no ano de 1419, por Johann Gerson Thomas ou Kempis e teve várias traduções em diferentes línguas até o século XX.. Para Medeiros Filho e Lamartine de Faria ( 2001, p. 85), Da Imitação era o livro por excelência depois da Bíblia Sagrada. O acervo da paróquia da Matriz de Sant’Ana de Caicó guardava nas suas estantes um Epistolas de 1508 e um Missale Romanum de 1793, que hoje fazem parte do acervo do Museu do Seridó da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Aos livros de gaveta, os primeiros aqui tratados, interpunham-se os livros escolares. Mais comuns na residência dos párocos e menos nas residências dos fazendeiros de posse, perfilavam algumas obras clássicas de Cícero, Virgílio, Horário, Tito Lívio, Fedro e os Lusíadas de Camões. 
Mas, talvez a grande dúvida de pais, professores, vigários e de sacerdotes visitadores, no século XVIII, em Caicó, residisse na percepção da tarefa moral e instrutiva a que a aprendizagem da leitura deveria destinar-se. Ora, o domínio da Igreja Católica, no Seridó Região centro-meridional do Rio Grande do Norte, banhada pelo rio de mesmo nome. Até as primeiras décadas do século XIX, Caicó foi o único município do Seridó., concorreu para que os livros adotados fossem de procedência de autores católicos ou que professassem o catolicismo. Temerosos com os excessos de ensinamentos advindos da leitura não controlada, poucos foram os livros adotados.
No século XVIII, em Caicó e no Seridó, à luz da Pedagogia Cultural da Igreja Católica, os ensinamentos das crenças religiosas, dos hábitos de obediência, da civilidade cristã e da sensibilidade estética para os gestos cotidianos eram regulados pelo controle pedagógico da leitura escolar e não escolar, visando à preservação das tradições culturais daqueles que chegaram depois dos gentios.
Cônscios da prudência dos saberes culturais a serem ensinados, alguns professores lançaram mão de alguma versão do Cathecismo de Montpellier Os Catecismos da Diocese de Montpellier, impressos por ordem do Bispo jansenista, Carlos Joaquim Colbert, e traduzidos na língua portugueza para por elles ensinar a Doutrina Christã aos meninos nas escolas de Portugal e do Brasil, são a tradução das Instructions générales en forme de Catéchisme, de autoria do Padre Francisco Amado Pouget, da Congregação do Oratório, Reitor do Seminário de Montpellier, impressas pela primeira vez em Paris, em 1702.  , de uso corrente nas escolas portuguesas a partir de 1759, por conta da reforma dos Estudos Menores, encetada pelo Marquês de Pombal (Boto, 1997), momento da implantação do sistema de Aulas Régias. Destinava-se o Cathecismo de Montpellier ao ensino da leitura, da aritmética e ao próprio ensino do catecismo. 
As interações comerciais e culturais em escala intercontinental exigiam a inserção do indivíduo no ambiente da palavra escrita e das regras gramaticais, cujo principal guia no Caicó antigo foi o Diccionario da Lingua Portugueza Recopilado A autoria do Diccionario de Lingua Portuguesa é do carioca Antonio Moraes Silva, formado em direito pela Universidade de Coimbra. Com várias edições, sendo a primeira de 1789, com dois volumes, publicada em Lisboa. 
. Passados cem anos da publicação da primeira edição de 1789, o escritor português Camillo Castello Branco, continuava recomendando-o para as usanças clássicas (apud Medeiros Filho e Lamartine de Faria, 2001, p.52).
É pouco concebível imaginar que o movimento iluminista português, no terreno das idéias educacionais, pelas vozes de D. Luís da Cunha, de António Nunes Ribeiro Sanches e de Luís António Verney, principalmente, tivesse alguma repercussão na Capitania do Rio Grande do Norte naquele setecentos. No entanto, isso aconteceu, após a veiculação, em 1746, de O Verdadeiro Método de Estudar, de Luís António Verney, consistindo em 16 cartas destinadas aos padres da Companhia de Jesus, principais opositores da Ilustração européia.
Numa espécie de parecer sobre o ‘método dos estudos’ do reino português em suas relações com a formação de homens para a pátria e para a religião, Verney salientava o valor pedagógico de se ter uma gramática nacional para os ensinamentos da língua pátria, da ortografia e da comunicação e expressão verbal (Boto, 1996, p. 178). Postulando a unificação lingüística de Portugal e de seus domínios, com base na cultura erudita, Verney (1949-50, p. 27) definia A Gramática como a arte de escrever e falar corretamente. Todos aprendem a sua língua no berço; mas, se acaso se contentam com essa notícia, nunca falarão como homens doutos. Os primeiros mestres das línguas vivas comumente são as mulheres ou gente de pouca literatura, de que vem que se aprende a própria língua com muito erro e palavra imprópria, e, pela maior parte, palavras plebéias.
Passados exatamente quarenta e três anos da publicação de O Verdadeiro Método de Estudar, o professor público Joel Peixôto de Britto da Vila de Pau dos Ferros, escreveu em manuscrito uma Gramática intitulada Compendio de Gramatica Portuguêza, com 50 folhas numeradas, perfazendo o total de 100 páginas. O paleógrafo do prof. Joel Peixôto de Britto, escrito em 03 de fevereiro de 1789, como registrou o Prof. Assis Silva (1949, p. 12), com precisão, com graça e com minúcia [...], as lições em verso de 4 e 7 sílabas, forçado a métrica e a rima. 
É quase certo que o prof. Joel Peixôto de Britto, espelhando-se em parte ou no todo nas cartas de Verney, escreveu em verso, com bico de pena, para melhor imitar a letra impressa no seu Compendio de Gramatica Portuguêza, que se iniciava com a conceituação do que é gramatica?/ Gramatica é a arte / Que com toda perfeição / Nos ensina a fallar / E escrever a oração. E mais adiante explicava o uso de outras categorias como o da preposição – Estou em casa / fallai por mim / Vou para França / Cheguei ‘ao’ fim. 
A idéia era ensinar por meio de linguagem culta a língua portuguesa. Inferimos que o Compendio de Gramatica Portuguêza do professor Joel Peixôto de Britto, em face das relações de permutas comerciais e culturais dos caicoenses com os moradores de outras vilas e povoados, e dada a circulação destes pelo interior da Capitania, pode haver-se tornado matéria de ensino e de estudo por parte dos professores e alunos em Caicó, nos séculos XVIII e XIX. Vale ressaltar ainda as idas e vindas, de uma freguesia para outra, dos padres visitadores.
Tratando-se de um meio social cindido por segmentos e classes socais bem distintas, desperta-se para a curiosa indagação: por meio de qual livro ou compêndio alguns segmentos populares aprenderam a ler, pelo menos? A nossa hipótese converge para a explicação de que a força de vontade de alguns populares em querer conhecer ou se apoderar do enredo do romance cavalheiresco medieval - História do Imperador Carlos Magno e dos Doze Pares de França –, para fins diversos, levou-os ao esforço de aprender a ler por meio do repertório desse artefato. O testemunho de Meyer (1999, p.68) traz, para a nossa indagação, uma possível confirmação, quando relata que o senhor Melquíades, dono de conhecido sebo do Recife, conta que no Mercado de São José conheceu Manoel Belarmino da Silva, que lhe ensinou, a partir do soletramento dos romances dos 12 pares de França.
Em havendo uma absorção, mesmo que limitada, da cultura do ler, há ainda que indagar em que medida a cultura da escrita intercedeu no ordenamento material, institucional e simbólico do lugar Caicó. Parte-se da compreensão de que publicações de inventários e escritos paroquiais diversos, em especial os do Livro de Tombo Esse livro é uma cópia feita em 1928 de uma outra cópia de 1842. A transcrição de 1842 deu-se a partir do Livro de Tombo original, com termo de abertura datado de 1748., constituem-se em fontes documentais elucidativas das dimensões da história cultural e educacional de Caicó e por extensão do Seridó. 
É sabido que nesse século e no que sucedeu o analfabetismo predominou no Brasil e em outros lugares do planeta. Do ponto de vista de uma história da alfabetização, desenvolvida por Magalhães (1996, p. 48), a escrita é uma fixação permanente e transmissível da palavra, a escrita é ação; é transmissão da realidade. A escrita ordena, fixa e transmite o pensamento, [é] duradoura. 
De fato, a Acta de instalação da povoação do Caicó, em 07 de julho de 1735 (apud Medeiros Filho, 1984, p. 149-150), por si, já é indicativa da transmissão escrita e simbólica de uma ação cultural empreendedora e produtora de uma realidade social. Esse documento foi assinado por um corpo de militares, por um sacerdote, por agricultores, criadores e artesãos e por um professor público, o que é evidência de uma composição de classes sociais mediada pelo mundo do trabalho e pela prática de atividades vinculadas às armas e às letras.
Caracterizado como o século das Luzes, a presença de um professor público, naquele ano de 1735, já era deveras reveladora da iniciativa de uma socialização de saberes escolares estritos da cultura letrada para uma parcela da população livre, gênese, por assim dizer, de uma pedagogia cultural articuladora do desenvolvimento de atividades educacionais, religiosas, comerciais, administrativas e mercantis. Os usos de algumas competências de letramento remeteriam ao esforço desses primeiros povoadores em conservar no novo meio [...], o gosto pela instrução, assegurando dessa forma, a comunicação com vizinhos longínquos ou um modo de se fazerem representar, por meio de uma correspondência epistolar (Santa Rosa, 1979, p. 119-120).
Ademais, a valoração de competências advindas da escrita e da leitura, estaria associada com a especialidade econômica pecuarista, expansiva à algodoeira, dos povoadores do Caicó antigo. Em ofício de 05 de outubro de 1799, o Senado da Câmara de Natal, dirigindo-se à Rainha D. Maria I, solicitava a independência administrativa da Capitania de Pernambuco, argumentando que de fome não sofreriam os moradores de Pernambuco [...] se os sertões do Açu, Seridó, Espinharas e Trairi, pertencentes a esta Capitania, não exportassem todos os anos seis mil bois e antes da seca de 1790 a 1793 certamente iam  de 15 a 16 mil bois por ano [...] e fornecessem cavalarias para as suas moagens e de outros gêneros de que se enriquece esta Capitania ( Apud Cascudo, 1955, p. 378).Ainda constava no mesmo ofício que o algodão aqui produzido era de primeira qualidade. 
A Igreja Católica, no século XVIII, atuava numa estrutura territorial chamada de freguesia, cuja criação dependia da decisão diocesana em consonância com a política régia do padroado Conforme Hoornaert (1992, p. 35) a política do padroado português compreendia o direito de ‘provisão’ de bispados, paróquias, cargos eclesiásticos em geral, em troca do financiamento das atividades eclesiásticas. . Nesse contexto, as freguesias coabitavam com o mundo do urbano e do rural, com a irradiação relativa da cultura da escrita e com a força da oralidade. Da interpenetração de uma e outra cultura, mediada pela pedagogia da Igreja Católica resultaria a transferência e a assimilação de um código cultural para outro, para usar a idéia de Burke ( 2000, p. 268).
A escrita foi o veículo fundamental na autorização do Bispo de Pernambuco, Dom Frei Luiz de Santa Teresa, notificada pelo Visitador dos Sertões, Padre Manoel Machado Freire, para a criação, em 15 de Abril de 1748, da Freguesia de Sant’Ana, com Titulo e Invocação de Santa Anna do Seridó, solenemente instalada na povoação do Caicó, aos 26 de Julho do mesmo ano, pelo padre Francisco Alves Maia e anotada no Livro de Tombo (1748, fl. 2). 
No século XVIII, em Caicó, o fato de fazendeiros notabilizados fazerem doações de gado vacum e cavalar e de terras para a Fazenda do Santíssimo Sacramento, a necessidade de escrituração de toda e qualquer doação no cartórioNa escritura de concessão de terras para o Santíssimo Sacramento da Freguesia de Sant’Ana do Seridó, o cura José Pereira Lobato assinou como testemunha e o escrivão acrescentou-lhe o título de doutor (Dantas, 1961). da Matriz de Sant‘Ana, o testemunho por escrito de qualquer ato dessa natureza, a demarcação de terras, a troca de missivas pessoais, as correspondências endereçadas às autoridades religiosas e políticas, as petições para construção de capelas, os pedidos para a benção de imagens de santos e a confecção de inventários apontaram para a extrema necessidade da intensificação da escrita e simultaneamente do ato de ler, no seio de uma vida comunitária em ordenamento. 
A evidência da forte atuação da Igreja Católica nos limites da freguesia levou-nos a formular duas indagações: quem ensinou o caicoense a ler? Quais os papéis educacionais das mulheres? Como indicam a historiografia regional e a tradição oral, coube aos padres serem os iniciadores na atribuição de trazer as luzes do saber ao caicoense, ministrando-lhe os fundamentos da fé cristã e clareando-lhe o espírito pela cultura assentada numa base humanística, segundo regras pedagógicas da cultura erudita. 
Os padres regulares da Freguesia de Sant’Ana do Seridó foram os responsáveis, à luz do ideário da pedagogia cultural da Igreja Católica no Seridó, pelo apego da população local à educação, à cultura e às coisas do saber. Enquanto os padres da ordem dos Carmelitas Reformados, dos Capuchinhos e da ordem dos Franciscanos, pelo recurso da “pedagogia da palavra”, responderam pela ação de evangelização: pregação das “Santas Missões”, assistência às capelas e oratórios Em vista de um movimento intenso de clérigos, Dom Adelino Dantas (1961, p. 39), relacionou mais de duzentos padres que estiveram em missão católica na Igreja no Seridó, desde a instalação da freguesia, em 1748, ao paroquiato do padre Guerra (1802 a 1845).
Mestres natos, os padres da Freguesia de Sant’Ana do Seridó foram os iniciantes socializadores de saberes elementares do ler, do escrever, do contar e do rezar, levando ainda o jovem sertanejo a decorar as declinações latinas e regras essenciais do bem dizer, com paciência, cocorotes e berros, nas palavras de Cascudo (1955, p. 262). Foram, sobretudo, por meio do ideário da pedagogia tradicional, os formadores dos professores régios e dos futuros mestres-escolas dirigentes das chamadas escolas móveis (Araújo, 1982), instaladas nas casas-grandes das fazendas
Todavia, as evidências das pistas conseguidas conduzem-nos a desejar perscrutar os educandários responsáveis pela formação acadêmica e eclesiástica dos quadros intelectuais da Igreja Católica que atuaram em Caicó e no Seridó, com a missão pedagógica de fazer cumprir eficazmente a função evangelizadora, educadora, assistencial e mercantilista. Mediante a leitura dos registros de concessões de terras, compilados por Medeiros Filho (2002) e das informações, colhidas especialmente do Monsenhor Ausônio Tércio (2003), pároco da Igreja de São José de Caicó, chegou-se à conclusão de que um número considerável de sacerdotes estudou na Universidade de Coimbra e de Lisboa, em Portugal. Outro número relevante estudou nos estabelecimentos jesuíticos da Bahia, do Rio de Janeiro, do Recife e do Maranhão, criados nos séculos XVI e XVII, respectivamente. Um número bem menor de padres estudou no Seminário Diocesano de Mariana (MG), fundado no século XVIII.
No que se refere à educação das mulheres, no Caicó antigo, é sabido que elas não chegaram a merecer a mesma atenção que os homens. Coube àquelas bem mais a aprendizagem de prendas domésticas e bem menos a aprendizagem dos saberes escolares. Foram escolarizadas nos rudimentos do ler, do escrever, do contar e do rezar no ambiente doméstico pela ação das próprias mães, de algum padre da família ou ainda por um mestre-escola. As mães, nessa lide educacional, muitas vezes, ensinavam a ler, as crias da casa, conforme Monsenhor Ausônio Tércio (2003), por elas partilharem fielmente da educação da meninada, especialmente nos ensinamentos das brincadeiras lúdicas e das histórias de trancoso.
Ao referir-se à educabilidade das mulheres, na Europa de 1500 a 1800, Burke (1989, p. 76) destacou que a palavra escrita quase não foi destinada ao gênero feminino, mas devido a esse dado cultural, não obstante, coube às mulheres serem guardiães da tradição oral mais antiga. Acerca de papéis educativos femininos, no Caicó e no Seridó antigo, Medeiros Filho e Lamartine de Faria ( 2001, p. 23), apontam entre as tarefas educativas lúdicas, a de contação de histórias de Trancoso de encantamento do cão, dos tempos em que os bichos falavam. Mas, acima de tudo foram, as crias e amas de leite, as donas de rico repertório e arte representativa de arremedo de vozes, inflexões e gestos que faziam o hipnótico encanto da meninada. Em vista dos afazeres domésticos, faziam as crianças acreditar que contar estória de dia fazia criar rabo. 
Aliás, se atentarmos para os escritos de Santa Rosa, evidenciando que os nossos primeiros povoadores eram dotados de uma boa formação cultural e cultuavam o gosto pela instrução, há então de imaginar-se que o livro infanto-juvenil Histórias de Proveito e Exemplo, do português Gonçalo Fernandes Trancoso (1515-1595), tenha ocupado, sim, um lugar privilegiado, na mala de livros para aqui trazidos. Na Europa, assim como no Seridó e no Caicó antigo, as mulheres, pelas obrigações educativas assumidas, foram preferencialmente as guardiães da literatura oral de tradição lusitana, bem como divulgadoras dessa literatura. 
A vida cotidiana, no Caicó antigo, deveras tributária do ideário da pedagogia cultural da Igreja Católica, que prescrevia maneiras de sociabilidade, de educabilidade e de ajuda mútua para os enfrentamentos das adversidades da relação social do homem com o ambiente físico do sertão, assistiu gradativamente à desacelaração desse ciclo de vida social de índole comunitária, com a chegada do Padre Francisco de Brito Guerra em Caicó, em 1802, ano em que realmente se iniciou o século XIX nesse lugar, orientado pelo marco da criação da Escola de Gramática Latina.
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