XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA,
VIII JORNADA DE TRABALHOS DE EXTENSÃO
E VII JORNADA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA DO IF SERTÃOPE
Campus Floresta | 20 a 21 de setembro de 2019

“TERRA DOS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA”: UMA INVESTIGAÇÃO
SOBRE A CIDADE DE OURICURI DURANTE A GUERRA DO
PARAGUAI (1865-1870)
Pedro Henrique de Moura Ramalho; Aline Emanuelle De Biase Albuquerque1

1

Aluno e docente do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. E-mail: pedrohenriqmoura@gmail.com;

alinedebiase@gmail.com

Ouricuri é conhecida como a “Terra dos Voluntários da Pátria”. Essa frase que estampa o pórtico
da cidade é o registro de um episódio de sua história. De 1864 a 1870, o Brasil esteve envolvido
na chamada “Guerra do Paraguai”, conflito entre a Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai)
e o Paraguai. Como o Império brasileiro não possuía um exército organizado foi necessário
recrutar voluntários para lutar no conflito. A partir do decreto imperial de 1865, 408 ouricurienses
alistaram-se para formar o 7º Corpo de Voluntários da Pátria. Ao final da guerra, apenas cerca
de 40 homens retornaram à região do Araripe quando foram homenageados pelo imperador
Pedro II com uma bandeira bordada em ouro e cravejada de diamantes. Entretanto, apesar
desse episódio estar marcado na frase que denomina a cidade, pouco se sabe acerca desses
homens e do contexto social de Ouricuri durante o conflito. Nesse sentido, na tentativa de fazer
um resgate dessa memória, este trabalho teve como objetivo a investigação do contexto social,
econômico e político de Ouricuri e seus atores sociais no período de 1864 a 1870. Para isso, a
pesquisa aconteceu em acervos on-line, como a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, a
fim de investigar os voluntários da Pátria e as referências à cidade de Ouricuri na imprensa
nacional em meio a Guerra do Paraguai. No entanto, os resultados encontrados não foram
satisfatórios e mostram a dificuldade da escrita dessa história e da comprovação das narrativas
orais em fontes documentais.
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