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Resumo: Ocorrida na zona rural do município de Dirceu Arcoverde-PI, mas precisamente na Fazenda 
Telha, a “Guerra da Telha” foi um conflito que aconteceu no início do século XX e está presente na 
memória das testemunhas do episódio como elemento portador de identidade das pessoas da região. No 
intuito de conhecer e apresentar o conflito esse trabalho se desenvolveu a partir de quatros eixos 
metodológicos: a Memória, a História, a Arqueologia e o Patrimônio. A partir das abordagens 
multidisciplinares dessas disciplinas foi possível realizar um trabalho abordando a história da colonização 
da região, a economia e contextualização histórica do local, e apresentar o conflito através da narração 
dos entrevistados utilizando como metodologia a história oral. O Patrimônio está inserido nesse trabalho 
com a pretensão de garantir um valor de identidade cultural ao local que abriga a cultura material das 
pessoas que protagonizaram esta história. Palavras-Chave: Memória; História; Cultura Material; Fazenda 
Telha. 

 

Abstract: Occurred in the rural area of Dirceu Arcoverde-PI, but precisely at the Farm Tile, "Tile War" was 
a conflict that happened in the early twentieth century and is present in the memory of witnesses to the 
episode as part of the bearer of identity of persons region. In order to meet and present conflict, this work 
has developed from four methodological lines, which are: Memory, History, Archaeology and Heritage. 
From the subjects used a multidisciplinary approach was possible for a work focusing on the history of 
colonization of the region's economy and historical context of the site, presenting the conflict from the 
narrative of respondents using the methodology of oral history. The Heritage is inserted in this work with 
the intention of guaranteeing a value of cultural identity to the place that houses the material culture of 
the people who led this story. Keywords: Memory; History; Material Culture; Farm Tile. 
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Introdução 

Empregando os eixos metodológicos aplicados a história, a memória, a arqueologia e ao 

patrimônio foi possível a construção da narrativa que conta a história do conflito conhecido 

como Guerra da Telha3. Domingos Alves de Santana e Otacílio Pamplona, dois fazendeiros 

residentes no lugar chamado Fazenda Telha, nas proximidades de São Raimundo Nonato-PI, 

onde hoje está emancipado o município de Dirceu Arcoverde-PI, protagonizaram o episódio. As 

lembranças relacionadas a este conflito estão presentes no cotidiano da comunidade. Segundo 

consta na memória local, Domingos e Otacílio, influenciados pelas histórias do cangaço de 

Lampião teriam iniciado um episódio violento, chefiando uma chacina em que o sangue foi 

“derramado em cachoeira” (Dias, 2000:162). 

A História e a memória sempre mantiveram laços próximos, embora nem sempre esta relação 

tenha sido pacífica. Apesar das suas implicações com a História, a memória pode ser objeto de 

uma metodologia de pesquisa. A partir de estudos pautados na História Oral, a memória pode 

ser um meio de adquirir informações em que os narradores exprimem seus conhecimentos e 

suas lembranças. Os depoimentos são pautados na experiência dos narradores que por sua vez, 

geram informações baseadas nas memórias sobre eventos passados.  

Acerca da metodologia de pesquisa da História Oral, concorda-se com Borges (2005), uma vez 

se entende ser possível o diálogo entre a História, a Oralidade e a Arqueologia através de: 

uma abordagem que leve em consideração, além dos saberes 
acadêmicos, os saberes locais sobre o sítio arqueológico, torna [ndo] 
o sítio mais próximo da história do cotidiano de populações passadas 
que não tem voz na historiografia. Na leitura das pessoas locais é 
possível distinguir permanências e transformações na maneira de 
relacionar com o meio. Na oralidade, a interpretação do espaço e dos 
vestígios materiais se mistura com tradição, memória e invenção, 
tornando rica a narrativa sobre o passado, fazendo com que as pessoas 

 

3 A denominação “guerra da telha’’ é usada ao longo desse trabalho mesmo o conflito não tendo as dimensões de uma guerra. 
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se identifiquem, ou não, com aquele lugar e com quem produziu 
(Borges, 2005:111). 

Assim, as leituras efetuadas por pessoas que vivem nas vizinhanças dos sítios arqueológicos não 

só contribuem para uma melhor análise arqueológica, como também da mesma forma recebem 

dados preciosos sobre a interação com o meio local e inclusive informações de cunho 

etnográfico sobre os vestígios e sobre o próprio sítio, inferindo narrativas que constroem 

histórias mais próximas e íntimas das sociedades que habitaram o local (Borges, 2005). 

Entendida como o estudo das sociedades passadas em seus diversos aspectos, a Arqueologia 

tem como principal objeto de pesquisa os vestígios materiais deixados como testemunho, “ou 

seja, ela estuda o homem a partir da sua cultura material” (Najjar, 2005:24). 

Por meio das ciências aplicadas nesse estudo foi possível conhecer a formação do meio social 

em que viviam as pessoas que habitaram a região sudeste do Piauí, chegando ao período em 

que ocorreu o conflito, problematizando quem foram os personagens dessa história e a 

repercussão que teve esse fato no meio social na época e atual. 

Pelos vestígios deixados no contexto social em que viveram os envolvidos, sejam eles 

documentais, memoriais ou arqueológicos busca-se recompor um quadro que dê visibilidade ao 

conflito, uma vez que, segundo Kern (1989:104), “todos os vestígios da vida e da atividade dos 

homens do passado podem tornar-se um testemunho”. 

Os procedimentos utilizados para essa pesquisa foram entrevistas temáticas aplicadas à história 

oral, assim, é proposto um tema e o entrevistado narra sobre o fato. Segundo Delgado (2006), 

essas narrações temáticas podem ser processadas a partir de entrevistas que se referem a 

experiências ou processos específicos vividos ou testemunhados pelos entrevistados. 

No campo, onde estão localizados os fragmentos da cultura material que pertenceram à Guerra 

da Telha, os vestígios foram fotografados, da mesma forma ocorreu com os vestígios 

arqueológicos que estão em posse de pessoas da região. 
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A partir das perspectivas das ciências que se utilizam da Memória, História, Arqueologia e do 

Patrimônio foi possível a construção desse trabalho que  apresenta o conflito denominado 

“Guerra da Telha” ocorrido na região sudeste do Piauí, no início do século XX. 

História da Colonização do Piauí 

A colonização do Piauí iniciou com as expedições dos bandeirantes4 que em meados do século 

XVII até o final do século XVIII, desenvolveram a expansão das fazendas para a pecuária 

extensiva na região Nordeste do Brasil (Oliveira, 2009). 

Domingos Afonso Mafrense e Julião Serra5 eram exploradores que em 1674 adentraram os 

sertões do estado do Piauí pelas cabeceiras do rio Piauí. A partir de 1676 tiveram início as 

primeiras concessões de sesmarias6 para a obtenção de terras que beneficiaram não só aos dois 

colonizadores, como também outras pessoas como os de Francisco Dias de Ávila e Bernardo 

Pereira Gago. As posses de terra, foram doadas pelo governo de Pernambuco, cada uma media 

dez léguas. A partir dessas doações as fazendas de gado expandiram-se por toda a região 

(Oliveira, 2009). 

Foi através desse estímulo que fazendeiros como Jorge Velho, Francisco Dias D` Ávila e 

Domingos Mafrense tornaram-se os maiores sesmeiros piauienses. No decorrer da colonização 

da região, acabaram perseguindo e, até mesmo, exterminando diversos grupos indígenas que 

se encontravam nessas terras.  

 

4 Denominam-se bandeirantes os colonizadores de São Paulo, que, a partir do início do século XVI, penetraram nos sertões 
brasileiros em busca de riquezas. Muitas expedições conhecidas como “Bandeiras” ou “Entradas”, eram organizadas com a 
finalidade de combater os povos nativos. Expulsá-los de suas terras, aprisioná-los para utilizá-los como escravos nas fazendas. Em 
geral as expedições passavam do Maranhão para o Pernambuco ou vice versa, adentrando as Caatingas e terras agrestes (Dias, 
2002: 69). 

5 A primeira expedição realizada por esses colonizadores foi aconteceu em 1674, onde travaram violentos combates com os povos 
Gueguês. Derrotados, foram feitos prisioneiros ou assassinados; as mulheres e crianças, escravizadas, momento em que a Casa da 
Torre requer as primeiras Sesmarias no rio Gurguéia (Dias, 2002:71) 

6 Eram concessões administrativas em que o colono seria agente de uma imensa obra semi-pública, pública no designo e particular 
na execução. As terras que não fossem exploradas podiam ser retomadas pelo poder público, daí a expressão ainda hoje conhecida 
de terras devolutas (Faoro 1976, p.79 apud Mendes, 1995). 
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Outro explorador que adentrou terras piauienses foi o bandeirante paulista Domingos Jorge 

Velho. Explorou o território entre os anos de 1662 e 1663, com o projeto de implantação de 

aproximadamente 50 fazendas de gado. Permaneceu na região até o ano de 1687, quando foi 

chamado pelo governador de Pernambuco para o cargo de chefe do quilombo dos Palmares 

(Dias, 1996). 

Os fazendeiros da Casa da Torre7, os D`Àvila, também tiveram forte influência na colonização do 

Piauí, com a implantação de uma economia bem-sucedida, baseada na criação e comercialização 

de gado na Bahia, resolveram expandir as pastagens, terminando por vir implantar suas fazendas 

no Piauí (Oliveira, 2009). 

Segundo Oliveira (2007) o projeto inicial da colonização da região sudeste do Piauí, pode ser 

dividido em duas etapas. A primeira pode ter acontecido com a chegada dos sertanistas 

provenientes do São Francisco, durante o final do século XVII e o início do século XVIII, 

dispersando a sua população nativa. A segunda fase teria acontecido a partir da segunda metade 

do século XVIII, após a expulsão dos jesuítas, com a expansão da área ocupada pelas fazendas 

de gado, período que também deu origem aos conflitos com os índios pimenteiras, os últimos 

povos indígenas em guerra com o colonizador na capitania do Piauí. 

As terras piauienses foram divididas da seguinte forma: enquanto os expedicionários que vieram 

da Bahia, Francisco Dias D`Àvila e Domingos Afonso Mafrense ficaram com as terras situadas 

entre os rios Gurguéia e Canindé, o paulista Domingos Jorge Velho ficou com as terras entre os 

rios Canindé e Poti. A constituição histórica da sociedade piauiense é marcada por lutas e 

conflitos sangrentos que ocorreram desde o começo do processo de colonização, uma vez que, 

desde então vários nativos foram mortos, escravizados e/ou aldeados para dar lugar às grandes 

fazendas de gado (Dias, 2002). 

 

7 A Casa da Torre localiza-se no atual município de Mata de São João, no litoral do estado da Bahia, residência da linhagem dos 
D'Ávila. 
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Os conflitos eram constantes diante das posses de terras, primeiro entre os nativos e sesmeiros, 

depois entre os posseiros e grandes proprietários. Em 1697 existiam 129 fazendas no Piauí e, 

em menos de um século, em 1762, “elas já eram 536, espalhadas por toda a capitania, 

margeando os principais rios e acumulando uma grande quantidade de terras” (Dias, 2002:250). 

Com a morte de Domingos Afonso Mafrense, sem herdeiros suas terras foram deixadas como 

herança para os missionários da Companhia de Jesus (Nunes, 2001)8. Em 1711, os Jesuítas 

receberam dele, como herança, trinta fazendas. Durante o período de sua administração, os 

jesuítas ampliaram esse número para trinta e nove fazendas e cinquenta sítios (Dias, 2002:79). 

Após a expulsão dos jesuítas em 1760, as fazendas passaram à administração real, sendo 

denominadas Fazendas do Fisco ou Fazendas Nacionais. No século XVIII, foram ocupadas por 

posseiros de várias regiões da colônia, devido à desorganização da nova administração. A nova 

sociedade piauiense, aos poucos, começa a sofrer transformações. Forma-se uma nova 

sociedade, constituída por vaqueiros, lavradores, artesões e comerciantes (Oliveira, 2009). 

O Piauí do século XVII era uma sociedade basicamente rural cujas povoações dificilmente 

poderiam ser consideradas centros urbanos. De acordo com  a historiadora piauiense Claudete 

Miranda Dias: “pode-se dizer que o Piauí era uma grande fazenda de gado com uma população 

dispersa pelo interior, ligada pelos caminhos de gado, mas sem escolas, hospitais e com um 

comércio baseado em feiras” (Dias, 2002:78). 

Durante esse período praticamente não havia circulação de moedas, o comércio era insipiente. 

A mão de obra utilizada nas fazendas de gado constituía-se de dois tipos, os escravos negros e 

os trabalhadores livres. Estes últimos eram constituídos por mestiços e nativos. A população 

escrava piauiense, no final do século XVII, representava aproximadamente 70% da mão de obra 

que trabalhava nas fazendas de gado (Dias, 2002). 

 

8 Entre essas terras estaria o Sítio histórico Brejo do São João, uma possível remanescente de fazenda jesuíta (Assis, 2009). 
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A Mão de obra escrava esteve presente na região da Fazenda Telha, atividade reconhecida na 

fazenda vizinha denominada de fazenda Riacho Seco, onde os inventários das senhoras Maria 

do Carmo do Amor Divino e de Florença Lopes de Azevedo, redigidos no ano de 1859 constava 

a presença de escravos9. 

Fazendas de Gado 

Os primeiros colonizadores do Piauí, conforme pontua Dias (2002:71), “tornaram-se grandes 

proprietários de fazendas de gado e de terras doadas em sesmarias”. A partir da criação de gado, 

desenvolveu-se um comércio basicamente para o mercado consumidor de grandes províncias 

como a da Bahia e a de Minas Gerais. 

Segundo Mott (1985:25), “a extensão territorial atribuída a cada fazenda era muito grande o 

que gerava uma longa distância de uma fazenda para outra”. Somente em 14 de outubro de 

1744 é publicada uma provisão do Conselho Ultramarino delimitando o termo de três léguas de 

terra para cada chefe de sesmaria.  

Mesmo com o decreto e ordem, especificando e limitando a quantidade de terra, embora a 

ordem tenha vigorado na maioria dos casos, não deixou de acontecer doações generosas, que 

resultaram no distanciamento cada vez maior de uma fazenda para outra (Mott, 1985). 

De um total de 148 doações de terras feitas pelo governador e capitão Geral do Estado, entre 

1728 e 1746, observa-se que 99 sesmarias (mais de 66%) aparecem referidas como sítio, 19 

como fazenda e 30 como denominações variadas, tais como “terra”, “lugar”, “posse”, “sorte de 

terras”, etc. Em 1760, quando os jesuítas foram expulsos do Piauí, do total de 81 propriedades 

que foram confiscadas, 32 eram denominadas como fazendas de gado e 49 como sítios (Mott, 

1985). 

 

9 Maria do Carmo do Amor Divino possuía sete escravos, sendo cinco homens e duas mulheres. Florença Lopes de Azevedio possuia 
nove escravos, eram quatro homens e cinco mulheres. Os documentos contendo essas informações (inventários) estão localizados 
no 1º Cartório de Registro Cível de São Raimundo Nonato – PI. 
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A multiplicação do número de fazendas cresceu rapidamente, em 1859 havia um total de 5.024 

estabelecimentos, somando um rebanho de 132.714 cabeças de gado. O número de fazendas 

crescia em proporção maior que os rebanhos, o que indica apenas os avanços na ocupação das 

terras (Mott, 1985). 

Sobre a atividade pecuária, nos inventários das senhoras Maria do Carmo do Amor Divino e de 

Florença Lopes de Azevedo, que residiram na fazenda Riacho Seco, vizinha à Fazenda Telha, foi 

registrado entre os bens que elas possuíam, além de escravos, ouro, prata, cobre, bronze, ferro 

e móveis; os cavalos e o gado10. 

Com o passar do tempo, propriedades de pequeno porte, cada vez mais ganhavam espaço no 

meio. Nelas aparecem novas fontes de subsistência e renda familiar. A pecuária deixa de ser a 

maior fonte econômica da região, dando lugar a outras formas de subsistência, mas não deixa 

de existir, pois até os dias atuais essa é uma atividade muito praticada no interior do Nordeste 

do Brasil.  

Piauí no Início do Século XX 

Marcada pelas chuvas escassas e o solo relativamente pobre, a região sudeste do Piauí não era 

propícia à monocultura da cana-de-açúcar, diferentemente das inúmeras cidades do litoral 

nordestino, que tiveram sua economia baseada nesse tipo de cultivo. Por outro lado, era uma 

área favorável ao desenvolvimento da pecuária extensiva que foi praticada até o final do século 

XIX, quando a seca ficou constante e as dificuldades de transporte acentuaram-se, causando a 

decadência dessa atividade (Oliveira, 2009). 

Do final do século XIX ao início do século XX, o sudeste do Piauí já aparece com uma configuração 

bem diferente daquela economia conquistada no período de colonização. O incremento do 

extrativismo da maniçoba para a produção de borracha ocorreu em duas fases de maior 

 

10 Os documentos contendo essas informações (Inventários) estão localizados no 1° Cartório de Registro Cível de São Raimundo 
Nonato – PI. 
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expressão. A primeira vai do final do século XIX até as duas primeiras décadas do século XX e a 

segunda fase teve início a partir de 1940, quando houve um domínio dos japoneses aos 

mercados asiáticos em virtude da Segunda Guerra Mundial e, por esta razão os americanos 

novamente incentivaram a produção da maniçoba no sudeste do Piauí, que permaneceu de 

forma contínua até 1960 (Oliveira, 2007). 

Caracterização da Área de Estudo e Abrangência 

A história da região que hoje compreende o município de Dirceu Arcoverde, local onde está 

contextualizada a “Guerra da Telha”, está intimamente ligada à história de povoação da cidade 

de São Raimundo Nonato Piauí. 

A cidade de São Raimundo Nonato, originou-se a partir da localidade Confusões, com o decreto 

regencial que, em 1832 a desmembrou dos municípios de Jaicós e Jerumenha e a nomeou 

freguesia de São Raimundo Nonato. No ano de 1836, a sede do distrito passa a ser à localidade 

de Jenipapo, que já contava com algumas edificações residenciais, além de uma feira mensal. 

Nesse período,  a igreja matriz da cidade também já se encontrava em processo de construção, 

sendo concluída somente em 1876, depois de elevada à vila em 1850 e passou a categoria de 

cidade, em 1912 (Oliveira 2001; 2009:19). 

O sudeste do Piauí, na área onde se localiza o município de São Raimundo Nonato, juntamente 

com sua microrregião, também esteve economicamente inserido no período em que o Piauí 

viveu o apogeu da maniçoba. Nunes & Abreu (1995) escrevem esse período: 

A cidade de São Raimundo Nonato teve um surto de riqueza com a 
exploração da maniçoba, pois foi um dos municípios que mais produziram 
borracha, tanto de origem nativa, quanto cultivada. Essa situação 
contribuiu para um significativo crescimento populacional do município, 
no começo do século XX. Passando o surto extrativista, São Raimundo 
Nonato não experimentou mais o mesmo apogeu, embora nunca tenha 
deixado de estar sempre entre as 20 mais populosa cidade piauiense. 
(Nunes & Abreu, 1995:102). 

Passado esse período de riqueza e declínio, diante da economia local, sabe- se que atualmente 

o forte da economia de São Raimundo Nonato está concentrado nas atividades agropecuárias. 
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O município também ganhou projeção internacional por abrigar um importante centro de 

pesquisas arqueológicas, pois ali foram encontrados e registrados diversos sítios arqueológicos, 

contendo material de grande valor para o estudo da Pré-história e História do povoamento da 

região (Nunes & Abreu, 1995). 

Bom Jardim, como era conhecida à região que hoje compreende o município de Dirceu 

Arcoverde, fazia parte do município de São Raimundo Nonato até meados do ano de 1979, 

quando foi desmembrado dessa cidade, passando a se chamar Dirceu Arcoverde. 

De acordo com a Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí (2005), Dirceu 

Arcoverde, juntamente com mais dezessete municípios compõe a área de desenvolvimento 

Serra da Capivara, por estarem localizados próximos ao Parque Nacional Serra da Capivara. 

A área onde ocorreu a Guerra da Telha situa-se na zona rural do município de Dirceu Arcoverde,  

na localidade conhecida como Fazenda Telha.  Abrange algumas localidades e fazendas próximas 

localizadas à margem do Riacho Seco, que atravessa toda a área do município, desaguando no 

riacho São Lourenço e, posteriormente no rio Piauí (Mapa 1 e 2). 

 

Mapa 1: Mapa de localização do Município de Dirceu Arcoverde no estado do Piauí. Fonte: Laboratório 
de geoprocessamento da Fumdham 2021. 
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Mapa 2: Visualização dos locais que compõem o espaço da Fazenda Telha, Cemitério, Serra da Telha, 
Fazenda Telha, Riacho da Telha. Fonte: Laboratório de geoprocessamento da Fumdham, 2021. 

O local onde ocorreu o conflito está totalmente em ruínas devido o processo da guerrilha que 

destruiu as roças e residências,  toda a área está coberta por material construtivo.  

A abrangência local do conflito está registrada na memória das pessoas, e  atingiu localidades 

próximas, cidades vizinhas, bem como algumas cidades mais distantes que foram utilizadas 

como local de refúgio. 

Segundo os entrevistados11 o conflito atingiu três fazendas, sendo elas: Fazenda Telha, Fazenda 

Duas Barras e Fazenda Mulungu e as localidades: Volta de Cima, Volta de Baixo, Jatobazeiro, 

Teodoro, Espetos e São Honorato (Mapa 3). Atingiu também cidades próximas que hoje fazem 

limite com o município de Dirceu Arcoverde e envolveram-se com auxílio financeiro e material, 

 

11 Os arquivos resultado das entrevistas oral para o desenvolvimento dessa pesquisa estão transcritos na integra e anexados em 
Santana (2010).  
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sendo: São Raimundo Nonato - PI, Remanso – BA, Pilão Arcado – BA, como também algumas 

cidades mais distantes que foram usadas como local de refúgio para os guerrilheiros, 

abrangendo os estados da Bahia, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. 

 

Mapa 3: Localidades que foram atingidas pelo conflito Guerra da Telha. Fonte: Google Earth com 
adaptação de Tânia Santana. 

A malha territorial de abrangência do conflito foi realizada a partir dos pontos extremos 

identificados pelas testemunhas atingidas pelo conflito. Fechou-se uma área que mede 20 km 

de extensão, podendo-se inferir que a área territorial atingida pelo conflito, mede 

aproximadamente 400 km². 

A economia da Fazenda Telha era composta basicamente pela pecuária, bastante explorada no 

período, e eram cultivados alguns, tipos de alimentos. Criava-se suínos e caprinos, formando a 
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base de subsistência familiar. Segundo Ribeiro (2002)12 cultivava-se feijão, milho, mandioca e a 

maniçoba, que se encontrava na sua primeira fase, denominada o boom da maniçoba no Piauí. 

São Raimundo Nonato esteve inserido entre as três grandes áreas produtoras de maniçoba do 

sudeste piauiense13 (Queiroz, 2004). A produção de goma de látex das cidades vizinhas era 

comercializada em São Raimundo Nonato, de onde seguia em tropas de burros e jumentos, e 

em caminhões para a cidade de Remanso – BA, a partir de onde era encaminhada para Juazeiro 

– BA, por hidrovia e embarcado em linha férrea, para Salvador – BA e Rio de Janeiro – RJ 

(Alcântara, 2009). 

Memória e o Método da História Oral 

A memória, segundo a ótica de Le Goff (2003), é uma maneira que o homem tem de conservar 

informações, as quais, posteriormente poderá ser usada na atualização de impressões ou 

informações de um tempo passado. Assim, a partir da memória, pode-se determinar funções 

sociais que ela poderá apresentar. Destacam-se as lembranças coletivas, onde  ao lembrar-se do 

passado, os indivíduos retomam a memória pessoal, existindo também a memória em que a 

pessoa adquire ao longo do tempo, sendo está a memória social do grupo, da família, enfim do 

local de convivência (Halbwachs 2006). 

Segundo Le Goff (2003:470), “a memória coletiva sofreu grandes transformações com o 

surgimento das ciências sociais, desempenhando um papel muito importante diante da 

interdisciplinaridade que veio a se manifestar”. Diante dessa abordagem, Halbwachs (2006) em 

seu livro sobre a memória coletiva, analisa alguns campos dessa ciência. Aponta, por exemplo, 

que a Psicologia Social estuda a memória, que estando ligada aos comportamentos, pode-se 

 

12 (Ribeiro, 2002:10) Informações presente no Projeto Pedagógico: Guerra das Telhas, da Unidade Professora Isabel de Macedo 
Ribeiro, comunidade Capim do Zé Macário, zona rural do município de Dirceu Arcoverde – Piauí, 2002. 

13 Vale ressaltar que a área que hoje compreende o município de Dirceu Arcoverde – PI, onde está inserido o conflito “ Guerra da 
Telha”, no período do apogeu maniçobeiro pertencia ao município de São Raimundo Nonato – PI. 



SANTANA, T.M.deC. & NASCIMENTO, P.M.S. Guerra da Telha: Memória, História, Arqueologia e Patrimônio 

 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 1. pp. 121-156.  134 

 

com ela chegar às mentalidades. Sabe-se que esta traz suas colaborações para esse tipo de 

análise. 

Pierre Nora (apud Le Goff, 2003:473) por sua vez, compreende a memória coletiva como “o que 

fica do passado no vivido dos grupos, ou o que os grupos fazem do passado”. Aponta ainda que 

quase até os dias atuais “história e memória” confundiram-se praticamente e a história parece 

ter se desenvolvido sobre o modelo da memorização e rememoração. 

Diante do exposto, pode-se inferir que o estudo da memória social é um dos meios 

fundamentais para abordar o tempo e a história, em que a memória está “ora em retraimento, 

ora em transbordamento” (Le Goff 2003:426).  

Entretanto, é necessário também dar atenção para as fragilidades dos usos da memória, pois 

muitas vezes no processo psicológico de lembrar, em que são abordadas as lembranças 

individuais e coletivas, ao se permanecer em contato com um grupo, é possível que se 

identifique com ele e se confunda o passado do pesquisador com o passado do outro (Halbwchs, 

2006). 

Na sociedade contemporânea, a separação entre memória e história apresenta significados bem 

definidos. A memória é apresentada como uma tradição definidora, composta por uma herança 

que dá sentido e forma, sendo viva e dinâmica, toda-poderosa, enquanto a história é o correlato 

opositor. Sendo uma narrativa unificadora, ela separa e seleciona os fatos, matando os 

momentos de memória, colocando o passado como algo distante e misterioso. A história cria 

uma identidade universal que precisa ser absorvida em contraponto às várias identidades 

fragmentadas, cada qual com sua memória específica (Arévalo, 2004:3). 

Arévalo (2004) apresenta ainda, inspirado nas concepções de Pierre Nora e no contexto da 

análise e estudo da história e memória, a categoria “Lugares de Memória”. Segundo ele, são nos 

grupos regionais, sexuais, étnicos, comportamentais de gerações e de gêneros que se busca a 

memória viva e presente no dia a dia (Arévalo, 2004:4). 

Nessa perspectiva é possível trabalhar a Guerra da Telha,  a partir da narração do episódio, o 

material proveniente da pesquisa é protocolizado e arquivado em trabalhos de pesquisa como 
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este. Traz-se à superfície a história adormecida na memória das pessoas e ao mesmo tempo, 

mergulha-se em um período anterior ao presente para reconhecer culturas e práticas do 

passado. 

Para se trabalhar a memória como possível detentora de história, utiliza-se o procedimento 

metodológico da história oral. Esta problematiza a construção de fontes e documentos, através 

do registro das narrativas induzidas e estimuladas, além de testemunhos, versões e 

interpretações sobre a história em suas múltiplas dimensões, podendo vir a serem factuais, 

temporais, espaciais, conflituosas e consensuais (Delgado, 2006). 

Ainda sobre a metodologia da história oral e sua relação com a Arqueologia, Borges (2005:111) 

aponta que: 

Uma abordagem que leve em consideração, além dos saberes 
acadêmicos, os saberes locais sobre o sítio arqueológico, torna o sítio 
mais próximo da história do cotidiano de populações passadas que não 
têm voz na historiografia. Na leitura das pessoas locais é possível 
distinguir permanências e transformações na maneira de relacionar 
com o meio. Na oralidade, a interpretação do espaço e dos vestígios 
materiais se mistura com tradição, memória e invenção, tornando rica 
a narrativa sobre o passado, fazendo com que as pessoas se 
identifiquem, ou não, com aquele lugar e com quem produziu. Borges 
(2005:111). 

As leituras efetuadas pelas pessoas que vivem nas vizinhanças dos sítios arqueológicos não só 

contribuem para uma melhor análise arqueológica, uma vez que esta receberá dados preciosos 

sobre a interação com o meio social e inclusive informações de cunho etnográfico sobre os 

vestígios e o próprio sítio, mas também inferem narrativas que constroem histórias mais 

próximas e íntimas das sociedades que habitaram o local. 

A “Guerra da Telha” Sob a Ótica da Memória 

A narração dessa história é possível a partir da abordagem dos moradores que descendem ou 

que viveram o conflito Guerra da Telha. A Guerra da Telha aconteceu na localidade Fazenda 

Telha, área rural do município de Dirceu Arcoverde – PI. Segundo as testemunhas desse 

episódio, o conflito teve início em meados de 1925 e perdurado até por volta de 1930. 
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Segundo o Sr. Tiago Alves de Santana, o conflito começou por motivos banais, o estopim teria 

ocorrido por ciúmes de mulheres. Os dois chefes locais, Domingos Alves de Santana e Otacílio 

Pamplona, homens respeitados na região e donos de grandes fazendas com base econômica 

voltada para a pecuária, teriam “encabeçado a briga”. Com essa mesma argumentação 

testemunham os senhores, Alvino Francisco de Santana, José de Santana Neto, José Alves de 

Santana Filho e a senhora Creusa Alves de Santana. Entretanto, na entrevista do senhor 

Raimundo Martins de Santana e da Sra. Aldiva Martins de Santana alega-se como motivo para 

essas desavenças, a disputa por terras na região. 

Para melhor visualização desse meio, o Senhor Tiago Alves de Santana relata que: 

“Quando surgiu à guerra foi assim, o Otacílio tinha lá suas terras e a 
fazendona os trabalhadores e os cangaceiros, para fazer serviço assim 
de mandato quase como no tempo de cativeiro, e o Domingos da 
mesma forma tinha muita roça de gado e ajuntava aquele povo para 
trabalhar e ganhar uma grugetinha, que dinheiro quase não tinha, foi 
nesse tempo que quando deram fé surgiram às brigas entre eles. 
Otacílio e Domingos eram dois grandes homens que sabiam fazer um 
escritinho e ler outro”. 

Percebe-se, nas palavras do entrevistado, o meio social onde ocorreu o conflito, quando 

relatado que os trabalhadores eram mandados quase como no tempo de cativeiro, remete ao 

período escravista, que esteve presente na região. Sabe-se também que o processo que resultou 

no fim dessa atividade foi muito lento, tendo os laços de dependência permanecidos sob outras 

formas de ligação social. Ainda é perceptível, nesse trecho da entrevista com o Sr. Tiago Alves 

de Santana, quando ele relata que havia muitas fazendas de gado, refere-se a pecuária básica 

da região, herdada dos tempos coloniais. Nesse mesmo relato também é possível notar o grau 

de instrução das pessoas que habitavam o local, quando cita que apenas os grandes fazendeiros 

da região sabiam fazer “um escritinho e ler outro”. 

Ainda sobre a ótica econômica da região, nas palavras da entrevistada Creusa Alves de Santana, 

destaca-se que naquele período a população era muito massacrada pela seca, o que dificultava 

também o relacionamento entre vizinhos. Cada um desses líderes da guerrilha tinha suas 

criações de gado e plantações que dependiam de água e alimentos para sobreviver. Com 
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recursos hídricos escassos, os encontros esporádicos entre os fazendeiros ocorriam nas margens 

do riacho, onde aconteciam as possíveis disputas por bens. 

Com o propósito de auxiliar e manter a guerra da telha ambos os lados tinham uma espécie de 

padrinhos, pessoas influentes na região, bem como pessoas que posicionavam de um lado ou 

outro dos conflitantes.  

O suporte era com fuzis, rifles, munição e capangas que eram trazidos para o combate. Nas 

palavras do Sr. José Alves de Santana Filho é visível como ocorria esse tipo de apoio: 

“O Domingos recebia auxílio de Zé Ferreira chefe na vila de São 
Raimundo e do Franco Coronel de Pilão Arcado e o Otacílio recebia 
auxílio do Chico Lioba que era Coronel do Remanso. Recebiam desses 
homens, fuzis, rifles e munição, além de reforço humano, quando 
mandavam homens para atacar”. 

Esses Coronéis, citados como auxiliadores na Guerra da Telha, eram o Coronel Franklin Lins de 

Albuquerque, do município de Pilão Arcado (PI) o Coronel Francisco Leobas de França Antunes 

do município de Remanso (BA) e o Coronel José Ferreira do município de São Raimundo Nonato 

(PI). Sobre o coronel de Pilão Arcado e o coronel de Remanso, segundo Dias (2000), entre esses 

dois coronéis ribeirinhos existia uma rivalidade, o que fez com que efervescesse o gosto pela 

batalha. 

O conflito foi realizado através de “tocaias” que eram feitas para atacar e eliminar o inimigo. Os 

primeiros a morrer numa tocaia foram dois homens do bando do Domingos. Morreram os dois 

e feriu-se no braço um filho do Domingos, essas primeiras vítimas do conflito chamavam-se 

Claro e Dominguinhos. 

Os ataques eram muito bem articulados. Armavam-se com mosquetes e espingardas winchester 

calibre quarenta e quatro papo amarelo. Claro e Dominguinhos que morreram em virtude do 

conflito, eram homens do Domingos que, segundo o Sr. José Alves de Santana Filho, foram 

enterrados no cemitério da Telha, sendo os primeiros a ser sepultados no lugar. Também 

segundo o Sr. Alvino Francisco de Santana “no lugar onde eles foram enterrados até os dias de 

hoje é desprezado, a limpeza é realizada somente no restante do cemitério” (Dias, 2000:163). 
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Ataques surpresas eram realizados nas residências dos envolvidos. Conta o Sr. Tiago Alves de 

Santana que: “as casas das pessoas eram atacadas à surdina. Vários homens cercavam as 

residências e cobriam de bala e fogo. A casa do meu tio Domingos foi derrubada a tiros, pois 

atiraram na cumieira14, até cair” 

Ainda, no que diz respeito às mortes ocorridas por ocasião desse episódio, o Sr. Raimundo 

Martins de Santana conta que, “morreu muita gente por causa desses fuxicos. Esse mau 

entendido acabou com as pessoas que moravam por aqui nessa época. Uns morreram e os 

outros foram embora fugidos”. 

O conflito só teve fim a partir da intervenção das forças militares, que vieram por ordem ao 

local. Segundo o Sr. Alvino Francisco de Santana “a guerra só acabou na época do governo 

Getúlio Vargas, quando esse mandou as forças armadas para acabar com o conflito”. Ainda 

sobre como finalizou esse conflito, conta o Sr. Anfilófio Alves dos Passos15 que: “somente com a 

ditadura de Getúlio Vargas foi que o cangaço teve fim. O governo destruiu todos os armamentos, 

prendeu cangaceiros e acabou com o banditismo”. 

A partir da fala do Sr. Anfilófio Alves dos Passos percebe-se uma associação do conflito Guerra 

da Telha com o cangaço e o banditismo. O cangaço dentro dessa percepção seria um tipo de 

incentivo, que supostamente impulsionava e influenciava os grupos nordestinos, tornando-os 

violentos, pessoas sem leis. 

Sobre a presença de movimentos conflituosos no Nordeste do Brasil, Dias (2002), aponta que, 

desde o período colonial, o Piauí se transformou em um palco de intensos e intermináveis 

conflitos, principalmente resultantes da ocupação de terras. A ocupação das terras exigiu luta 

armada. Os sesmeiros mantinham um aparato militar, formado por negros e nativos capturados. 

No período colonial era “o poder pessoal, a coragem e o espírito de liderança que definiam 

pouco a pouco a estrutura hierárquica”. Era uma sociedade de “guerreiros e combatentes”, 

 

14 “Linha” madeira central localizada no telhado das casas como sustentação, recebendo a cobertura. 

15 Entrevista presente na cartilha Guerra da Telha, resultado do projeto pedagógico org. RIBEIRO, A. Unidade Educacional Professora 
Isabel de Macêdo Ribeiro – Comunidade Capim do Zé Macário, zona rural do município de Dirceu Arcoverde – PI –  Ano 2002. 
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organizada a partir da usurpação das terras dos povos nativos, do latifúndio e da criação de gado 

(Dias, 2002:73). 

Percebe-se durante a narração das testemunhas da Guerra da Telha que, nas entrelinhas16 das 

falas, estão presentes elementos que auxiliaram o processo de recontar a história. Foi possível 

observar o tempo e o espaço  em que ocorreu o conflito, é visível nas narrativas dos 

entrevistados, que a abordagem da história é homogênea. Há similaridades na forma como é 

interpretada a história, as testemunhas narram como iniciou, quais foram as consequências do 

fato e como terminou o conflito. Pode-se analisar o fato a partir do que Geertz (1989) chama de 

“maiúsculas”17 do discurso, podendo ir além, para uma melhor interpretação da abordagem. 

Nas Entrelinhas da “Guerra da Telha” 

Durante o discurso narrativo realizado pelas testemunhas do conflito, percebe-se a formação 

do meio social que desencadeou o fato. É visível, nas narrações dos entrevistados, a fala sobre 

o cangaço, a seca, o coronelismo e o governo Getúlio Vargas, período em que as forças armadas 

chegaram no local com o objetivo de combater o conflito. Diante disto, e para melhor 

compreender o contexto histórico e espaço-temporal em que aconteceu o episódio, abre-se um 

rápido parêntese para tratar das entrelinhas dessa narrativa. 

Cangaço 

A organização do cangaço está associada às condições particulares do sertão nordestino. 

Destacam-se a concentração da propriedade rural, as grandes secas e o mando dos coronéis, 

que eram figuras bastante ativas durante os primeiros processos políticos do Nordeste brasileiro 

(Castro, 2010). 

 

16 Palavras que surgem no decorrer da entrevista, as quais fazem parte do discurso histórico real do episódio, a testemunha deixa 
fluir, mesmo não tendo a intenção de falar sobre, pois na maioria das vezes o entrevistado narra o que é interessante para ele, como 
os sucessos e angústias e cabe ao pesquisador saber ouvir a narração, abordando todos os pontos relevantes no discurso. 

17 Retirar de uma coleção de miniaturas etnográficas a respeito da nossa história, um conjunto de observações, uma ampla 
paisagem cultural da nação, da época, do continente ou da civilização (Geertz, 1989:15). 
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O mais conhecido bando de cangaceiros que atuaram no sertão nordestino era chefiado por 

Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Esse, com sua tropa fez do sertão o “cenário de violentas 

aventuras” (Castro, 2010:17). 

Houve dois momentos distintos na história do cangaço. Numa primeira fase, os grupos armados 

eram sustentados por chefes políticos locais e, no segundo momento, formaram–se bandos 

desvinculados do poder político local, que atuavam nas áreas secas do Nordeste, essa última 

fase perdurou até aproximadamente o ano de 1940 (Castro, 2010). O movimento foi tão forte 

na região Nordeste que influenciou vários outros manifestos menores por toda a região 

sertaneja do Brasil. 

Citações indiretas sobre o cangaço estiveram presentes nas falas dos entrevistados para essa 

pesquisa. A partir disso, pode-se inferir que houve uma associação entre a violência dos homens 

que guerrilharam nesse conflito com o cangaço que foi um movimento de grande repercussão 

no cenário nordestino. 

Seca 

O Nordeste brasileiro tem como um dos expoentes de sua visibilidade a seca, um fator climático 

que, na maioria das vezes é o que o representa enquanto região. As consequências das secas no 

nordeste do Brasil são visíveis desde o período colonial. Entretanto, o fenômeno ocorrido em 

1877 e 1879 marcou grandes emergências na região do Nordeste brasileiro, provocando um 

momento de crise econômica e política, como nunca havia sido presenciado por essas pessoas 

(Neves, 2001). 

As grandes calamidades sociais, verificadas a partir da grande seca de 1877 eram devidas 

principalmente ao fluxo interno e brusco de retirantes dos outros estados, em particular do 

Ceará, que vieram se estabelecer no Piauí (Neves, 2001). Desde esse primeiro momento em que 

se estagnou a economia a partir da seca no Nordeste, vários imigrantes dos estados vizinhos 

vieram estabelecer-se em solo piauiense, pois era um lugar pouco explorado, o que dava 

condições de vida aos vizinhos que chegavam. Não suportando a situação por muito tempo, o 
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Piauí passou a viver calamidades sociais relacionadas à perda de produção, no início do século 

XX (Domingos, 1983). 

Tratando desses períodos de seca no nordeste do Brasil, vale ressaltar aqui a seca ocorrida em 

meados do ano de 1930, que dentre as suas grandes consequências levou muitas pessoas a 

migrar para outras regiões do Brasil (Domingos, 1983:45). 

Estando inserido o conflito Guerra da Telha entre os anos de 1927 a 1930, pode-se inferir que a 

ação da seca esteve presente no meio em que se desenvolveu esse episódio. A ação da seca está 

presente no relato da Sra. Creusa Alves de Santana, quando ela aponta que a Fazenda Telha e a 

Fazenda Duas Barras, se localizavam próximas ao Riacho Seco, por este local ser propício à 

presença da água mesmo em períodos de secas. 

Coronelismo 

A situação social e política da região Nordeste, nas primeiras décadas da República, tive ligações 

fortíssimas com o coronelismo. O poder público dos coronéis estava acima de toda a sociedade 

da época durante o seu período de atuação, (Facó apud Castro, 2010) 

Sobre como e quando surgiu à atuação coronelística e como ela se desenvolveu e permaneceu 

durante muito tempo principalmente no interior do país, Castro (2010:9) aponta que: 

As raízes do coronelismo provêm da tradição patriarcal brasileira e do 
arcaísmo da estrutura agropecuária no interior remoto do país. 
Detentores do poder político e econômico, oriundos do monopólio da 
terra e do controle das armas, os coronéis estavam espalhados por 
todo o sertão nordestino. Entre eles ocorriam intensas disputas pelo 
poder, quase sempre permeados pela violência. (Castro, 2010:9). 

O coronelismo correspondia a uma rede de interesses, que garantia a uma pequena oligarquia 

o controle do estado, das cidades e localidades inseridas na área de atuação. Apesar das grandes 

divergências e dos conflitos, esse arranjo político tornou possível a permanência de uma 

reduzida elite agrária durante várias décadas seguidas, no poder (Castro, 2010). 

A ação coronelística é visível em meio à realidade do conflito Guerra da Telha. Existindo relatos 

sobre o envolvimento destes em todas as narrações dos entrevistados para esta pesquisa, o que 
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nos leva a inferir que esse tipo de poder esteve muito presente neste episódio. A ação 

coronelística influenciava movimentos em associação com os fazendeiros Domingos Alves de 

Santana e Otacílio Pamplona. 

Governo Getúlio Vargas 

Diante da posição política presente no período em que se desenvolveu o conflito Guerra da 

Telha, percebe-se que na década de 1920 diversos fatores se combinaram para acelerar o 

declínio da República Velha. O fim da política café com leite, o agrupamento das oligarquias 

dissidentes na aliança liberal e o colapso da economia cafeeira foram alguns dos fatores que 

criaram condições para dar início à “Revolução de 1930, que assinalou o fim da República Velha 

e o início da Era Vargas” (Castro, 2010:19). 

A Era Vargas tentava consolidar o estado, como nação. O estado precisava integrar as camadas 

sociais que, durante toda a história brasileira haviam sido marginalizadas e desamparadas, na 

intenção de criar uma economia moderna, mas produtiva, eficaz e planificada. A industrialização 

e a promoção social foram os principais caminhos, no entendimento de que esse meio 

fortaleceria o Estado Novo, por isso houve a criação de uma política voltada para a 

industrialização (Castro, 2010). 

Foram várias as divergências e os conflitos que ocorreram durante o arranjo político de Getúlio 

Vargas. Criaram-se várias maneiras de pacificar as rebeliões, tornando possível ainda a 

permanência no poder de uma reduzida elite agrária durante várias décadas (Castro, 2010). 

Nos anos que abarcaram de 1930 a 1945 em que Getúlio Vargas esteve à frente do poder pela 

primeira vez, o governo brasileiro adotou uma série de medidas econômicas e realizou 

inovações institucionais que assinalaram de maneira bastante clara, uma nova fase entre as 

relações do estado e o sistema político econômico, (Lannin apud Castro, 2010:20). 

Presente nas falas dos entrevistados, há relatos de que o conflito Guerra da Telha somente teve 

fim a partir da intervenção das Forças Militares, que estiveram presentes no local. Essa 

intervenção chegou a partir do período em que Getúlio Vargas esteve à frente do Governo 
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Brasileiro, possibilitando inferir que o momento tenha ocorrido no início da década de 1930, 

período em que Getúlio Vargas exerceu seu primeiro mandato presidencial. 

Arqueologia e a Abordagem da Cultura Material 

A Arqueologia é uma ciência social, que visa a partir das materialidades contribuir para o 

conhecimento da história do passado (Jorge, 2007:11). O leque de possibilidades da arqueologia 

é bastante amplo, abrange muitos campos e meios de pesquisas. A partir da Arqueologia, pode-

se estudar uma casa dos anos 1950 bem como uma caverna pré-histórica. Este é o seu campo 

de pesquisa, o estudo das sociedades pretéritas em seus diversos aspectos com base nos 

vestígios materiais por elas deixados.  

De acordo com Najjar, (2002:8). “O diálogo com outras áreas do conhecimento como a História, 

a Arquitetura e a Antropologia têm sido fundamental no desenvolvimento de pesquisas”. A 

multiplicidade de informações relativas aos sítios históricos implica a necessidade do olhar de 

cada uma dessas áreas. “Artefatos, documentos escritos, informações orais e a própria 

Arquitetura que pode informar sobre as relações entre ocupantes e como estes se relacionavam 

com a sociedade” (Najjar, 2002:9). 

Na Fazenda Telha, local onde ocorreu o conflito Guerra da Telha, estão presentes os vestígios 

que compõem a cultura material proveniente dos processos de habitação e convivência social 

do período. 

Espaço e Paisagem 

A partir de pesquisas arqueológicas, sob a ótica da Arqueologia da Paisagem é possível 

identificar os vários componentes do meio natural e cultural que, mediante um contexto com 

abordagem ecossistêmica, permitem obter informações sobre as formas de apropriação e 

organização do espaço. A utilização de meios tecnológicos tais como sistema de informações 

geográfico, modelagem digital do terreno e maquetes eletrônicas, poderá auxiliar bastante na 

reconstrução e compreensão da paisagem (Bornal, 2008). 



SANTANA, T.M.deC. & NASCIMENTO, P.M.S. Guerra da Telha: Memória, História, Arqueologia e Patrimônio 

 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 1. pp. 121-156.  144 

 

Utilizando como abordagem o estudo do espaço e da paisagem, as informações apresentadas 

nesse trabalho não têm a pretensão de apresentar detalhadamente as características 

ecossistêmicas do local, mas sim a partir dessa abordagem apresentar de forma sumária 

elementos que compõem o sítio para uma compreensão do espaço que o circunda. 

O local analisado nessa pesquisa apresenta variações de temperatura, em janeiro a temperatura 

média anual elevada é de 28°C, e uma amplitude térmica anual inferior a 5°C. O mês de mais 

frio é o de junho com temperatura média de 25°C, máxima de 35°C e mínima de 12°C. O período 

mais quente do ano corresponde ao início da estação das chuvas em outubro e novembro com 

temperatura média de 31°C, máxima de 45°C e mínima de 22°C (Emperaire, 1991). 

Nenhum rio na região atualmente, incluindo o riacho da Telha, que é vizinho à fazenda, é 

permanente, durante o período de chuvas, a água some rapidamente e as enchentes são 

comuns. Em seguida passam-se longos meses durante os quais os leitos dos rios ficam 

completamente secos. O fundo arenoso dos rios principais é utilizado durante a estação seca 

para as culturas chamadas de vazante, onde milho, feijão, legumes crescem nesses locais onde 

existe umidade. A vegetação é a Caatinga formada por plantas caducifólias, espécies espinhosas 

de cipós, de cactáceas e bromélias (Emperaire, 1991). 

A localização da fazenda é à margem do riacho da Telha, o que  leva a inferir que, devido ao 

clima seco da região, esse pode ter sido um ponto positivo diante da escolha do lugar para 

habitar, como também pode ter sido um dos motivos pelos quais os moradores viviam em 

desavenças, ou seja, em disputa por água. 

Como a nomenclatura do local indica, o lugar era uma fazenda de gado vacum e cavalar, a região 

não era propícia à monocultura da cana-de-açúcar e foi, por muito tempo praticado a agricultura 

de subsistência, com o cultivo de milho, feijão, mandioca, maniçoba e a criação de outros 

animais domésticos como os suínos, caprinos e ovinos. 

No que corresponde a paisagem, segue mapa apontando o lugar onde está a área arqueológica 

com vestígios do conflito Guerra da Telha e os pontos com indícios de estruturas, materiais 

construtivos e vestígios da cultura humana. A imagem indica os pontos com estruturas, 

incidência de materiais construtivos isolados e vestígios, destaca-se que os vestígios não foram 
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coletados para essa pesquisa, havendo apenas o registro pontual em fotografias que estão 

apresentados (Mapa 4).  

 

Mapa 4: Estruturas identificadas e registradas no contexto da Guerra da Telha. 

Estruturas do Contexto “Guerra da Telha” 

A estrutura arquitetônica faz parte da cultura material, podendo ser estudada a partir de 

metodologias arqueológicas, sendo consequentemente considerada como artefato arqueológico. As 

residências indicam estruturas sociais e categorias culturais presentes durante sua existência, 

através dos atributos de seus componentes, como também sensações vivenciadas por seus 

ocupantes em decorrência de sua funcionalidade (Symanski, 1997). 

As estruturas que formam o contexto arqueológico do local onde houve o conflito Guerra da Telha 

apresentam-se bastante deterioradas, restando apenas ruínas estruturais (Figuras 1 e 2). São aço6es 

provocadas principalmente pelo homem e por agentes erosivos que acabam por carrear grande 

parte do material para dentro do riacho. 
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Figura 1: Estrutura 4. Local onde existiu uma das residências da área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: A e B,  Estrutura de tijolos. 
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A Cultura Material Proveniente do Conflito “Guerra Da Telha” 

Os vestígios arqueológicos que provém da área arqueológica Fazenda Telha estão em sua grande 

maioria in situ, com exceção dos que estão em posse de pessoas da região. 

O trabalho de análise e identificação foi realizado apenas com os materiais que estão em posse 

das pessoas da região. Os vestígios arqueológicos que estão in situ terão nesse trabalho 

principalmente o caráter de apresentação, sendo analisados somente os que apresentam 

atributos possíveis de análise nessas circunstâncias. Os materiais arqueológicos evidenciados no 

contexto do conflito Guerra da Telha são: louça, metais, vidros, cerâmicas e materiais 

construtivos. 

Louça 

Todo produto manufaturado de cerâmica, composto de substâncias minerais sujeitas a uma ou 

mais queimas pode ser designado pelo termo louça (Pileggi 1958, apud Caldarelli 2000: 115). 

Dois grandes grupos compõem a categoria referente à louça e, posteriormente, são subdivididos 

em categorias distintas, sendo eles: 1) produtos porosos: louça de barro, terracota, produtos de 

olaria (telhas, tijolos, etc.), faiança, faiança fina e variedades refratárias e 2) produtos não 

porosos: louça vitrificada ou grés cerâmico, louça vidrada, porcelana dura (Caldarelli 2000:115). 

A análise dos materiais que se encontram em posse dos populares da região juntamente com as 

que estão in situ foi realizada a partir das categorias possíveis de identificar, considerou-se a; 

procedência, identificação, tipo, morfologia, forma, técnica, motivo, função, marca e produção. 

Abaixo imagens com alguns exemplos da cultura material de louça proveniente do local onde 

ocorreu o conflito Guerra da Telha (Figuras 3 e 4). 
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PROCEDÊNCIA: In Situ 

IDENTIFICAÇÃO: Faiança Fina  

TIPO: Whiteware 

MORFOLOGIA: Base 

FORMA: Prato  

FUNÇÃO: Mesa  

MARCA: J. & G. MEAKIN LTDA 

PRODUÇÃO: 1851-1967 

OBS: Pratos fabricados em 
Ironstone pela fábrica inglesa J&G 
Meakin Ltd. (1851-1967) 

Figura 3: Louça com carimbo. Localizada in situ, entre as estruturas 2 e 3. 

 

PROCEDÊNCIA: In Situ 

IDENTIFICAÇÃO: Faiança Fina 

MORFOLOGIA: Borda 

TÉCNICA DE DECORAÇÃO: dipped e 
cut sponge 

MOTIVO: Linhas horizontais e 
flores pintadas sobre fundo lilás e 
amarelo  

FUNÇÃO: Mesa  

Figura 4: Louça decorada localizada in situ, entre as estruturas 3 e 4. 

Cerâmica 

O termo cerâmico refere-se aos produtos de argila misturada com vários aditivos e enrijecidos 

por aplicação de calor. Os tipos de cerâmica variam desde os estruturais, tijolos, calhas, telhas 

(Olaria) a vasos, utensílios de cozinha, sendo caracterizados os materiais fabricados a partir da 

cerâmica como grosseiros e refinados (Orser, 2005). 

O objetivo da análise cerâmica proveniente do local onde ocorreu o conflito Guerra da Telha 

como os outros materiais que compõem a cultura material da Fazenda Telha é identificar os 
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atributos tecnológicos, morfológicos e decorativos do material presente no local. A partir dessas 

informações pode se inferir sobre a realização desse tipo de trabalho na região (Figura 5). 

 

PROCEDÊNCIA: In Situ 
IDENTIFICAÇÃO: Cerâmica 
MORFOLOGIA: Bojo 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 
EXTERNA: escovada nos sentidos 
vertical e horizontal 

Figura 5: Material cerâmico localizado in situ, próximo a estrutura 3. 

Olaria 

Na análise das telhas é importante observar que é estabelecido como distal, mesial e proximal, 

a posição espacial da decoração na capa do objeto18. Segue abaixo material referente à olaria 

exemplificando a presença desses vestígios na área da Fazenda Telha (Figura 6). 

 PROCEDÊNCIA: In Situ 

IDENTIFICAÇÃO: telha 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA: 

alisada  

OBS: apresenta digitais horizontais 

duplas iniciando na área proximal, e se 

prolongam até mais ou menos até a 

mesial do objeto. 

Figura 6: Material de olaria (telha), localizado in situ, próximo à estrutura 2. 

 

18 Distal: Corresponde à peça com decoração na extremidade inferior. Mesial: A decoração está centralizada na peça e Proximal: 
Os motivos decorativos são encontrados na extremidade superior do artefato (CALDARELLI 2000:200). 



SANTANA, T.M.deC. & NASCIMENTO, P.M.S. Guerra da Telha: Memória, História, Arqueologia e Patrimônio 

 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 1. pp. 121-156.  150 

 

Metais 

Os materiais metálicos têm sua presença registrada em vários sítios arqueológicos, mas somente 

muito recentemente esses materiais estão sendo objeto de um estudo mais detalhado, por 

parte de pesquisadores que trabalham com Arqueologia Histórica (Caldarelli 2000:192). 

Dentre os materiais metálicos encontrado na área arqueológica Fazenda Telha, destacam-se às 

moedas (Figura 7) que se caracterizam sendo do período Imperial e Republicano, o primeiro 

iniciado em 1822 com D. Pedro I. Os cartuchos e balas estão intimamente relacionados com o 

contexto do local, já que foi ali que ocorreu o conflito Guerra da Telha,  foi identificada também 

uma chave (Figura 8) que é caracterizada como vestígio de uso doméstico. 

 
Moeda em cobre do período imperial. 

Esse tipo de moeda esteve em uso 

durante os primeiros anos de império 

de D. Pedro I, até meados do reinado 

de D. Pedro II. A emissão desse tipo de 

moeda foi realizada pelas casas 

emissoras do Rio de Janeiro, Goiás e 

Bahia. 

Figura 7: Moeda do período Imperial encontrada no local onde ocorreu o conflito “Guerra da Telha”. Em 
posse de Francisco Alves de Santana, Barreirinho, Dirceu Arcoverde – PI. 

 

Chave produzida em ferro, sua 

produção é fabril e seu uso é 

doméstico 

 

Figura 8: Chave proveniente do local Fazenda Telha. Acondicionada na Unidade Professora Isabel de 
Macedo Ribeiro, comunidade Capim do Zé Macário, zona rural do município de Dirceu Arcoverde. 
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Vítreo 

O vidro é um material composto de sílica, em geral sob forma de areia, e álcalis, como potássio, 

óxido de cálcio e carbonato de sódio. A sílica e os álcalis determinam suas características gerais 

(dureza, brilho e durabilidade) e outros elementos químicos determinam sua cor. A cor natural 

do vidro é decorrente das impurezas da areia, que varia de verde a âmbar. As cores artificiais 

são produzidas pela adição de corantes como cobalto, cobre, ferro, manganês, estanho, ouro e 

arsênico (Caldarelli, 2000:172). Segue amostragem de alguns materiais vítreos que se 

encontram no contexto da Fazenda Telha (Figuras 9 e 10).  

 

Vidro com coloração verde claro 

possivelmente de produção 

artesanal, devido às estrias e 

bolhas que ficaram registradas no 

vidro no momento da produção. 

 

Figura 9: Vidro verde claro in situ. Localizado próximo à Estrutura 3. 

 

 

 

 

 

 

Base de uma garrafa de produção 

industrial, coloração âmbar, 

utilizada para armazenar bebidas. 

 

Figura 10:  Base de uma garrafa localizada in situ, próximo à Estrutura 2. 

Diante da análise preliminar da cultura material da Fazenda Telha, é observado uma frequência 

de louças consideradas como de alto custo no contexto social da época, sendo possível inferir 
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sobre a aquisição econômica e poder aquisitivo das pessoas que habitaram a fazenda. A 

cerâmica apresenta-se refinada com decoração, os metais apontam a configuração do conflito, 

já que são evidenciados, cartuchos e balas de armas consideradas de grande, que teriam sido 

usadas no combate. O vidro por sua vez, aparece com uma variação e evolução técnica, percebe-

se vidros com técnicas de produção artesanal e fabril. 

Patrimônio 

O patrimônio cultural tem intrínseca relação com a memória, com a história e com o passado, 

ou seja, com as múltiplas dimensões da cultura as quais evocam um passado vivo, 

acontecimentos e coisas que precisam de preservação, por serem coletivamente significativas 

em sua diversidade. O termo patrimônio cultural tem uma amplitude que comporta várias 

categorias, tais com; o artístico, o histórico, o religioso, o arqueológico, o etnográfico, o 

monumental entre outras (Armelim, 2009). 

Citando Maurice Halbwachs (2006, apud Armelim 2009), vale ressaltar que o filósofo: 

Foi o primeiro a aventar a ideia da memória coletiva, que segundo, ele, 
corresponde ao conjunto de lembranças que um grupo de pessoas 
compartilha a respeito de um evento marcante, o qual, somado a fatos 
e imagens de domínio público, forma um tecido muito mais extenso e 
bem tramado do que a simples soma das recordações individuais. 
(Armelim, 2009:21-22). 

A partir desse pensamento pode se julgar necessário que diante da abordagem do conflito 

Guerra da Telha, juntamente com a memória, com a história, e com arqueologia seja relevante 

inserir nesta abordagem também a perspectiva do patrimônio, que reconhece os valores 

culturais de cada povo e a sua identidade que são representados por bens materiais e imateriais 

tornando-se juridicamente protegidos perante lei19 (Armelim, 2009:23). 

 

19 Em 1972, a Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura (UNESCO) criou a Convenção do Patrimônio Mundial, para 
incentivar a preservação de bens culturais e naturais considerados significativos para a humanidade. Disponível em: www.iphan.gov. 
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Aproximando essa abordagem à realidade contextual e geográfica em que está inserida a 

Fazenda Telha, vale destacar que sob a Lei Nº 4.515/1992, publicada no Diário Oficial nº 15, de 

13/11/1992, o Patrimônio Cultural do Estado do Piauí é: 

Constituído pelos bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
comunidade piauiense e que, por qualquer forma de proteção, 
prevista em lei, venham a ser reconhecidos como valor cultural, 
visando a sua preservação. (Castro, 2008:193). 

Visto a abordagem da Guerra da Telha apresentada nesse trabalho fica clara a necessidade do 

registro do sítio arqueológico, pois o local portador de referência à identidade da comunidade 

de Dirceu Arcoverde, ficando clara a importância que os vestígios materiais têm para a 

população. O capítulo V art. 29 da lei Nº 4.515/1992, sobre o patrimônio cultural do Piauí, 

tratando dos eventos de relevância cultural para o estado, declara que “quando o bem ou 

manifestação cultural se revestir de especial valor e, pela sua natureza ou especificidade, não se 

prestar a proteção, pelo tombamento, o governo do Estado poderá declará-lo de relevante 

interesse cultural” (Castro, 2008:196). 

Considerações Finais 

A partir da memória com a metodologia da história oral foi possível realizar o trabalho de 

recontar a história da Guerra da Telha. A partir dos depoimentos das testemunhas do conflito 

narrou-se o episódio, abordando como e quando ocorreu, os envolvidos e consequências, sendo 

possível diante dessa narração não somente conhecer a história versada pelos entrevistados 

como também conhecer outras informações relevantes nesse trabalho, pois apontaram 

aspectos do período, a economia e costumes que configuram a região.  

Observou- se que dentre as palavras narradas pelos entrevistados, surgiam umas que estavam 

intimamente relacionadas com o contexto histórico mais amplo,  não era objetivo do narrador 

falar sobre, pois o objetivo dele era narrar como ocorreu o conflito Guerra da Telha. Percebe-se 

que as tristezas e as angústias sentidas, ficaram registradas na memória daquele povo. 
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A Arqueologia e o Patrimônio fecharam essa abordagem com a apresentação do espaço e 

paisagem local que de forma preliminar, mostrou que a Fazenda Telha está localizada à margem 

do riacho da telha, uma fonte de água que foi um dos fatores favoráveis a escolha do local para 

habitar o interior nordestino.  

Ainda nessa ótica é apresentada a configuração espacial das estruturas que formam o local, 

onde foi possível identificar seis estruturas, das quais houve uma maior relevância nas análises 

das estruturas 2, 3, e 4, por saber-se com exatidão que essas são provenientes do período que 

ocorreu o conflito. A presença de louças com decorações e marcas estrangeiras indica o status 

econômico das pessoas que habitaram o local, como também dentre os materiais metálicos a 

existência de moedas do período imperial apontando uma datação relativa para a ocupação da 

região. Por sua vez, as balas de armas consideradas de grande porte naquele momento fazem 

conhecer a dimensão do conflito, inferindo o real significado que este teve para a comunidade.  
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