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RESUMO 

O presente trabalho tem como intuito realizar uma análise acerca da tetralogia 

bibliográficaCartas dos Sertões do Seridó (2000), Outras Cartas dos Sertões do Seridó 

(2004), Novas Cartas dos Sertões do Seridó (2009) e Cartas dos Sertões do Seridó 4º Livro 

(2013)- do memorialista, médico e escritorseridoense Paulo Bezerra (1933). Destacam-se 

estas obras por se tratar de um sertanejo que retratadois passados: o primeiro, vivido, 

praticado e rememorado conforme suas lembranças; e o segundo, um passado que ouviu falar, 

partindo de experiênciasde outros personagens. Dentro dessa análise, procura-se enfatizar o 

saber histórico, destacando de início os elementos de sua narrativa no que diz respeito ao 

descrever o passado sertanejo do Rio Grande do Norteem seus pontos espaciais e também no 

tocante ao imaginário local. Seguindo este caminho, e com o auxílio do historiador francês 

Antoine Prost, com sua obra Doze lições sobre a História(2008), examinaremos as fontes 

utilizadas pelo memorialista e com isso pretende-se destacar a concepção de documento 

encontrada nas obras, tendo em vista os tipos de suportes informacionaisvistas em suas cartas. 

Em torno desteprocesso analítico, e motivado pelo conceito de documento, visto também em 

Antoine Prost, as obras de Paulo Bezerra ressaltam eventos que,sob o olhar do memorialista, 

são importantes para entender o Seridó, e partindo disto, buscamos salientar a ideia de “fato 
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histórico” encontrado nas obras. Por fim, destacaremos o que omemorialista entende por 

memória, para compreender tal conceito iremos dialogar coma obra do historiador francês 

Jacques Le Goff em História e Memória(2003). 
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