
Joaquim Nabuco é diplomata, político, advogado e 
escritor  brasileiro que obteve reconhecimento em vida 
por sua dedicação à causa abolicionista no último país 
do  planeta  a  extinguir  a  oficialização  pelo  estado  da 

escravidão  de  humanos  por  humanos,  em  particular 
escravidão a diversos povos africanos. Durou mais de 
300  (trezentos)  anos  a  escravidão  brasileira  e 
basicamente  a  pungência  deste  país  nos  períodos 
colonial e de reinados foi construído pelo braço escravo. 
A atual configuração do Brasil  como uma das maiores 
potências  econômicas  do  planeta  deve  muito  aos 
escravos,  os quais  tem seus descendentes em ampla 
maioria,  ainda  alijados  das  benéficas  deste  país 
continente. Neste ano de 2010 homenageia-se Nabuco 
pelos 100 anos de sua morte. É impossível se alcançar 
êxito  e  um  bom  termo  em  atuações  diversas  no 
Brasil de hoje, bem como trabalhar para o Brasil de 
amanhã  acreditando  que  a  escravidão  não  tenha 
deixado marcas e sequelas ainda não superadas! 

“ “... enquanto a Nação não tiver consciência de que lhe é 
indispensável adaptar à liberdade cada um dos aparelhos do seu 
organismo de que a escravidão se apropriou, a obra desta irá 
por diante, mesmo que não haja mais escravos. ” 

Joaquim Nabuco

DESCASO COM A MEMÓRIA  , MARCA   
SUCESSIVAS GERAÇÕES DE 

ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS LIMOEIRENSES

Para quem acompanha o cotidiano de nossa querida Limoeiro, já 
entendeu nas poucas palavras do título do que se trata esta sucinta 
resenha. Este sim é um fato dos mais significativos no tocante ao 
que  se  chama  de  “irresponsabilidade  das  elites  brasileiras” 
(expressão do linguajar comum das ciências sociais -atribui-se às 
nossas  elites  seculares  a  falta  de  trato  com a  memória  de  uma 
determinada  área  geográfica).  Ás  elites  porque  são  elas  que 
“gerem”  este  país  desde  seus  primórdios,  sendo  ventilada 
raramente  possibilidade  de  algum  grupo  ou  alguém  de  extratos 
sociais  mais  “comuns”  da  sociedade  vir  a  se  tornar  dirigente. 
Irresponsáveis  porque  é  desleixo  mesmo  o  fato  de  não  tomar 
seriedade dos postos que ocupam e ocuparam, quando tinham e 
tem poder para efetivar ações importantíssimas em diversas áreas 
do  viver  individual  e  coletivo  de  uma  dada  população  e  não  o 
fizeram. Em boa parte  das  vezes  é pura  perversividade em não 
conceder melhorias à grande população. Neste enfoque, referimos a 
situação em Limoeiro que não difere de boa parte dos municípios 
deste país. Basta vermos ao nosso redor pernambucano, mesmo 
agrestino, quantas cidades tem seus museus, bibliotecas, arquivos 
públicos, e os que os tem  em que estado se encontram? Alguém já 
disse  que  “um povo  sem  memória  é  um  povo  mais  fácil  de  se 
dominar”, e infelizmente esta sentença vem a calhar nos governos 
sucessivos ao qual vivemos – diga-se de forma geral no país não 
somente  em  um  pequeno  município.  Mas  Limoeiro,  que  avista 
novos horizontes, construído nos últimos  40 anos ao menos, por 
algumas gerações e muita gente, pode colher bons frutos quando o 
tema é a memória de sua gente. Pode até mesmo nem criar nada 
de novo, apenas imitar o que já existe por aí. Pois alguns lugares 
mais atentos já desenvolvem uma cultura do passado, e Limoeiro 
tem passado de mais de três séculos de brasilidade!! Por tanto está 
no  rol  das  antigas  cidades  pernambucanas,  nordestinas  e 
brasileiras.  Incrivelmente  nós  parecemos  cidade  de  ontem-ontem 
pois pouco temos do passado preservado... Se não vejamos: 
1-uma  cidade  que  possuiu  importante  ponto  de  linha  férrea  do 
estado (das primeiras do NE): não tem nem sequer um metro de 
trilho preservado!
2-  cidade  de  grande  poderio  econômico  no  início  do  século. 
Entenda-se  que  amplas  tecnologias  de  registro  factual  aqui  se 
praticou. Onde estão as fotografias e filmes de quase 100 anos?
3- cidade fundada mais a serviço de pastoril à civilização açucareira 
do  litoral  possuiu  algumas senzalas  e  de  certo  muitos  foram os 
escravos  de  grandes  ou  pequenos  proprietários.  Em Limoeiro,  a 
tradição oral atesta a existência de um local de venda e compra de 
escravos. Não existe nenhum documento ou artefato da época?
4-local  que  teve  presença  da  Igreja  Católica,  instituição  religiosa 
oficial do estado colonialista e imperial há quase três séculos. Se a 
Igreja  Católica  praticava  já  na  idade  média  um  apuro  em  seus 
documentos escritos e iconográficos, onde estão os de Limoeiro?
5-cidade de participação de alguns cidadãos como combatentes da 
FEB (Força Expedicionária Brasileira) de 1940 a 1945 na Europa, os 
limoeirenses atuais nem sabem mesmo quem eles foram...
6-onde estão os antigos cemitérios indígenas da cidade???
7-etc, etc, etc,
São  dezenas  de  aspectos  possíveis  de  serem  estudados  e 
pesquisados por devidos profissionais gabaritados que Pernambuco 
e Limoeiro estão abarrotados deles.  Infelizmente concorre alguns 
aspectos para que não tenhamos uma constante produção científica 
de nossa memória coletiva, destaco dois deles que os tomo por dos 
mais importantes: a) vivemos ainda hoje um julgo colonizador, onde 
nossa elite ainda insiste em crivar as massas populacionais como 
incapazes de ter  uma história própria  e daí  não conferir  atenção 
específica a estas questões. Também a própria formação brasileira 
das elites de uma cultura colonizada ainda influi aos governantes 
não destinarem verbas a pesquisa científica histórica e criação de 
instituições  de  memória  como  museus  e  arquivos  públicos; 
b)simplesmente  eles  veem tentando  ao  longo de  alguns  séculos 
“empurrarem”  seus  engodos  na  história  oficial  e  protelam  as 
verdades  históricas,  seja  porque  só  admitem  a  civilização  como 
conquista  direta  do  europeu  “civilizado”  e  abastado 
economicamente,  seja  por  interesse  dominador  de  manter  as 
massas em pura alienação e subserviência.
Mas será que Limoeiro vai entrar num novo capítulo de sua história?
Ou mesmo irá se repetir o “jogo das elites?”...      Walter Eudes

EXPEDIENTE: Sentinela  Libertária é  publicação 
reflexiva-histórica-política  de  autoria  de  Walter  Eudes  – 
comunicador  social  limoeirense.   É  publicação  de  domínio 
público podendo vir a ser copiada por quaisquer meios desde 
que  reservada  a  fonte  e  créditos.  Contato  com  o  redator, 
sugestões,  dúvidas,  anúncios,  reclamações: 
waltereudes@correios.net.br
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