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RESUMO
O presente trabalho se ocupa da temática referente aos campos de concentração instalados
pelo Estado brasileiro no Ceará durante a seca de 1932, compreendida na primeira fase da Era
Vargas, o Governo Provisório. Tem-se como foco os seguintes elementos: o Campo de
Concentração do Patu, localizado no município de Senador Pompeu, e a manifestação cultural
imaterial da Caminhada da Seca, feita anualmente nesse município. Pretende-se defender a
viabilidade de proteção (i) do patrimônio cultural material, sendo compreendido não apenas
como patrimônio histórico, mas enquanto lugar de memória decorrente da violação de direitos
humanos, como referencial de reconhecimento dos acontecimentos pretéritos e de garantia de
não repetição; e enquanto sustentáculo da manifestação cultural imaterial, reflexo da memória
coletiva referente aos acontecimentos da seca de 1932 e dos costumes locais, exaltados
através da Caminhada da Seca e da externação da religiosidade da população; e (ii) do
patrimônio cultural imaterial. Como introito, apresenta-se a contextualização acerca da
instalação de campos de concentração no Ceará no ano de 1932, evidenciando-se o êxodo
rural como a principal alternativa aos retirantes que enfrentavam as dificuldades decorrentes
do período de seca. Em seguida, apresenta-se os fatos históricos referentes ao Campo de
Concentração do Patu, em Senador Pompeu, desde o ano de 1919, quando se iniciou a
construção da Barragem do Patu. Por derradeiro, analisa-se as questões referentes à memória
e ao patrimônio cultural material e imaterial. A metodologia empregada para o
desenvolvimento do estudo é bibliográfica nacional e internacional, sendo essencialmente
exploratória e analítica, tendo como base primordial o estudo e a análise de bibliografias
especializadas na temática, como livros, artigos científicos, documentos históricos, matérias
jornalísticas pertinentes ao período e documentários.
PALAVRAS-CHAVE: Seca de 1932. Campos de Concentração. Currais do Governo.
Lugares de Memória. Patrimônio Cultural.
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RÉSUMÉ
Cette étude se concentre sur les thèmes liés aux camps de concentration installés par l'Etat
brésilien au Ceará au cours de la sécheresse de l’année 1932, pendant la première phase du
gouvernement de Vargas, le gouvernement provisoire. L'accent porte sur: le Camp de
Concentration du Patu, situé dans la municipalité de Senador Pompeu et la manifestation du
patrimoine culturel immatériel de la Marche de Sécheresse faite annuellement dans cette
région. Le but est de défendre la viabilité de protection (i) du patrimoine culturel matériel,
étant entendu non seulement comme historique, mais comme une mémoire résultant de
violations des droits de l'homme, comme une référence pour la reconnaissance des
événements antérieurs et garantie de non-répétition; et en tant que base d'appui de la
manifestation culturelle immatérielle, ce qui reflète la mémoire collective des événements de
la sécheresse et les coutumes locales, exaltés par la Marche de Sécheresse et l'expression de la
religiosité de la population local; et (ii) du patrimoine culturel immatériel. En guise
d'introduction, nous présentons d’abord la mise en contexte sur l'installation de camps de
concentration au Ceará en 1932, montrant l'exode rural comme la principale alternative aux
retraitants qui passaient des difficultés dues à la sécheresse. Ensuite, nous présentons les faits
historiques concernant au Camp de Concentration du Patu à Senador Pompeu, à partir de
l'année 1919, quand la construction du barrage du Patu a demarré. Finalment, nous analysons
les enjeux de mémoire et des lieux de mémoire, et du patrimoine culturel matériel et
immatériel. La méthodologie utilisée pour élaborer l'étude est la littérature nationale et
internationale, étant essentiellement exploratoire et analytique, basée sur l'étude primaire et
l'analyse des bibliographies spécialisées sur le thème, tels que les livres, des articles de
journaux, des documents historiques et des documentaires concernant au période.
MOTS CLÉS: 1932 Sécheresse. Camps de Concentration. Corrals du Gouvernement. Lieux
de Mémoire. Patrimoine Cuturel.
INTRODUÇÃO
A instalação dos campos de concentração no Ceará remete à concepção dos retirantes e
dos períodos sucessivos de seca no sertão do Nordeste, os chamados ciclos da seca. No final
do mês de março do ano de 1932, assolados pela seca que já causava dificuldades desde o ano
anterior, muitos camponeses deixavam suas casas e seguiam pela linha férrea, quando não
invadiam e tomavam os trens2, o caminho da cidade. Os retirantes partiam em busca de
trabalho, alimentação e assistência médica.
Desde 1877, enfrentava, o Governo Federal, problemas referentes ao êxodo rural,
principalmente nos períodos de estiagem, sendo a repressão o principal instrumento de
combate à chegada de retirantes às cidades, que na maioria das vezes resultava em desordem
devido às invasões e aos roubos ao comércio em busca de alimentação. As intervenções
realizadas no ano de 1932 dão continuidade à medida implantada anteriormente, em 1915, no
Alagadiço, o atual bairro São Gerardo, na capital cearense. A instalação de campos de
concentração neste segundo momento teve maior dimensão, não se restringindo apenas à
capital. Segundo Airton de Farias (2012, p.319), já eram denominados dessa maneira àquele
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O jornal O Povo, na edição de 8 de abril de 1932, noticia a invasão de um trem por flagelados que pediam
passagens para a capital. Na edição do dia 9 de abril, exemplificando tal situação, o mesmo jornal noticia a
invasão, em Senador Pompeu, de um trem com destino a Fortaleza, por 300 flagelados, tendo chegado à capital
no dia anterior à publicação da referida notícia.
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período, salvo pelos próprios retirantes, que designaram como os currais do governo ou
curral dos flagelados3.
O caminho a ser percorrido pelos retirantes, no trajeto interior-capital, era determinado
pelo percurso a ser seguido pelos trens. Assim, a linha férrea era o principal referencial dos
flagelados4. De acordo com Thomaz Pompeu Sobrinho (1982, p.34), as ferrovias “integrariam
os sertanejos na órbita da vida social e viciosa das cidades litorâneas”. Com o intuito de evitar
que chegassem a Fortaleza espalhando doenças, causando desordem ao saquear o comércio e
incomodando a elite local, os campos de concentração foram construídos em áreas
estrategicamente posicionadas nas proximidades das estações ferroviárias, para que se
pudesse aglomerar o maior número de retirantes e evitar ao máximo que conseguissem chegar
à capital.
1 OS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO NO CEARÁ
Havia campos de concentração dispostos em todo o território cearense, desde o Cariri
até Fortaleza, dispostos de forma a compreender toda a região interiorana, instalados nas
seguintes localidades: no Crato, com o Campo de Concentração de Buriti, o único que ficava
mais afastado de uma estação ferroviária, sendo a de Cedro a mais próxima; em São Mateus
(atual município de Jucás), com o Campo de Concentração de Cariús; em Senador Pompeu,
com o Campo de Concentração do Patu; em Quixeramobim, com o Campo de concentração
de Quixeramobim; em Ipu, com o Campo de Concentração de Ipu; e nos bairros fortalezenses
Pirambu, com o Campo de Concentração do Urubu, e Otávio Bonfim, com o Campo de
Concentração do Tauape ou, como também era denominado, Campo de Concentração do
Matadouro.
Com as mesmas finalidades do Campo de Concentração do Alagadiço, em
funcionamento na capital durante a seca de 1915, os campos de 1932 foram criados com o
propósito de tratar as enfermidades, saciar a fome dos retirantes, oferecer-lhes emprego, e
evitar que chegassem à capital disseminando doenças (principalmente doenças epidêmicas
como a cólera e a varíola) e causando desordem no funcionamento do comércio. As
dificuldades em cumprir tal intento recaíram principalmente no número elevado de flagelados
abrigados nos campos e na má administração desses espaços.
Constata Thomaz Pompeu Sobrinho (1982, p.32), em referência ao Campo de
Concentração do Alagadiço e também aplicável aos campos de 1932, que “tratava-se de uma
densa concentração humana em promiscuidade, que o Governo não podia manter em boas
condições de higiene e moralidade por falta de recursos financeiros e pessoal competente e
honesto que o administrasse”. Avultava-se o número de pessoas nos campos e grande parte
dos alimentos para esses destinados eram extraviados e vendidos no comércio local. Aos
flagelados se dava os alimentos estragados e os restos de animais que não eram utilizados nas
cidades.
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A utilização da palavra curral se refere ao aprisionamento, fazendo-se portanto um paralelo com o gado, que
precisa ser aprisionado em currais para não fugir. Dessa forma, equiparava-se o retirante dos campos de
concentração, reslcusos, ao gado que deveria ser enclausurado, evitando-se assim sua fuga.
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Os retirantes, quando não podiam comprar a passagem de trem, seguiam caminhando no percurso da linha
férrea. Em momentos subsequentes, agravadas as dificuldades e carências, os trens eram invadidos e tomados
pelos flagelados. Alguns retirantes, assolados pela fome e pelas doenças, não conseguiam chegar aos campos de
concentração, assim era comum encontrar corpos ao longo das margens das estradas de ferro.
ISSN-e: 2316-9982

2 O CAMPO DE CONCENTRAÇÃO DO PATU, EM SENADOR POMPEU
Entre os anos de 1919 e 1923, com o objetivo de amenizar os transtornos causados pelas
secas no sertão cearense, a recém-criada Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas –
IFOCS (atual Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS) iniciou, no
município de Senador Pompeu, a construção da Barragem do Patu. Não obstante a construção
não tenha sido concluída, os engenheiros ingleses contratados para a empreitada edificaram
uma vila com pontos de apoio para seus trabalhos na obra. O complexo de prédios erguidos
ali ficou conhecido como Vila dos Ingleses.
Quando em 1932 foram instituídos os campos de concentração, após declarada
oficialmente a seca, tratada pelo presidente Getúlio Vargas (período do Governo Provisório)
como questão nacional, a Vila dos Ingleses, ponto em desuso, de apoio à construção da
barragem que atenuaria as dificuldades causadas pelos períodos de estiagem, tornou-se o
Campo de Concentração do Patu, local de convergência e isolamento de retirantes flagelados
do Sertão Central, região que contava, também, com o Campo de Concentração de
Quixeramobim.
Àquele período, havia no Ceará duas estradas de ferro, a de Baturité, que passava por
Senador Pompeu e pela maioria dos municípios onde se havia instalado campos de
concentração, e a de Sobral que, segundo Kênia Sousa Rios (2001 apud Benedito Genésio
Ferreira, 1989, [s/d]), passava apenas por Ipu. Com a localização dos campos de concentração
nas proximidades das linhas férreas, tornava-se fácil concentrar os retirantes e conduzi-los aos
espaços prontos para a reclusão. Em contribuição ao rápido aumento do número de retirantes,
as notícias de que havia assistência do setor público aos flagelados intensificava a afluência
de pessoas. Conforme dados oficiais publicados no jornal O Povo na edição do dia 20 de
junho de 1932 o grande número de retirantes nos campos exalava preocupações e o Campo de
Concentração do Patu abrigava já 16.221 pessoas. Os dados mostram que o total de flagelados
nos campos chegava, àquele momento, ao número alarmante de 73.918 pessoas5.
Atraídos aos campos pelas promessas de trabalho, alimentação e assistência médica 6, os
retirantes eram privados de sua liberdade, não podendo sair senão por convocação às obras de
emergência do governo. O número de enfermos aumentava, a alimentação escassa, a falta de
higiene e o elevado número de pessoas7 apenas contribuía para a rápida disseminação da
cólera. Os muitos que morriam todos os dias eram enterrados amontoados em valas cavadas
pelos próprios flagelados. Os sobreviventes dos campos contam que vários doentes eram
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Os dados oficiais acerca do número de flagelados nos campos de concentração, apresentados pelo jornal O
Povo na edição do dia 20 de junho de 1932, são os seguintes: 6.507 pessoas em Ipu, 1.800 nos campos de
Fortaleza (nos campos do Urubu e do Matadouro, respectivamente localizados nos bairros Pirambu e Otávio
Bonfim), 4.542 em Quixeramobim, 16.221 em Senador Pompeu, 28.648 em Cariús e 16.200 em Buriti.
6

As más condições de vida nos campos de concentração não se evidenciaram imediatamente, pois houve, no
início, amparo aos retirantes, como é o exemplo da preocupação com a vacinação dos flagelados. De acordo com
a edição do jornal O Povo do dia 26 de abril de 1932, até aquele momento já haviam sido vacinados 8.500
pessoas nos campos de concentração da capital cearense.
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A efetividade dos campos de concentração e a exaltação das autoridades em relação ao tratamento dos
flagelados era recorrente, na edição do dia 17 de abril do ano de 1932, do jornal O Povo, em coluna intitulada A
Sêca e as Providências do Governo: As Caravanas da Fome, escreve-se o seguinte: “Felizmente, nós, [...]
devido a clarividencia das autoridades locais, estamos isentos de perigoso contato com os flagelados que,
agrupados em campos de concentração, pertos de nós, são alimentados, higienizados, tratados, até, com relativo
carinho, ante a brutalidade e tamanho da catastrofe que os expulsou dos seus lares e os lançou ao mundo [...]”
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colocados nas covas ainda com vida, para mais tarde, quando mortos, serem enterrados. Isso
se sucedia diariamente8.
A retomada da construção do Açude do Patu chegou a ser proposta enquanto os
flagelados estavam no Campo. Na edição do dia 25 de maio do ano de 1932 do jornal O Povo,
noticia-se telegrama emitido de Senador Pompeu, pelo interventor Carneiro de Mendonça,
sendo realçada, por ele, a presença de 18.000 pessoas no Campo até aquele momento. No
referido telegrama o interventor elenca as recorrentes dificuldades provenientes do período de
seca e das problemáticas referentes à falta de recursos. Assim, elucida, quase ao fim do
telegrama, a necessidade de conclusão das obras da barragem, oferecendo como solução a
utilização da mão de obra dos retirantes que ali se abrigavam.
3 PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL
Hodiernamente em ruínas, o complexo da Vila dos Ingleses9 contava com um casarão, o
Casarão da Inspetoria, onde ficavam as acomodações dos chefes da firma de engenheiros
inglesa, tendo sido utilizada na seca de 1932 para distribuir alimentos aos flagelados; duas
casas também para abrigo dos engenheiros, que são as edificações mais bem conservadas; três
de quatro casas iguais10 construídas também para abrigo dos ingleses, tendo sucumbido a
quarta em decorrência do abandono; quinhentas casas de taipa para hospedagem dos demais
trabalhadores das quais restam poucos vestígios11, utilizadas durante o período da seca para
abrigar os retirantes; uma estação ferroviária, localizada à margem da CE 040, utilizada pelos
ingleses para receber os carregamentos de material de construção e, mais tarde, para receber
mantimentos destinados aos flagelados; um armazém, sendo a maior edificação do local; uma
usina; uma oficina, onde algumas atividades podiam ser exercidas pelos flagelados; e duas
casas de pólvora, uma à margem da CE 040 e a outra localizada atrás da Serra do Patu.
Em momento subsequente à desativação do Campo de Concentração do Patu, um
cruzeiro foi colocado no local em que os corpos dos flagelados foram enterrados e, anos
depois, já na década de 198012, posteriormente à conclusão da construção da barragem, foi
construído, na encosta da Serra do Patu, o Cemitério da Barragem13, local para onde se faz a
Caminhada das Almas, sendo mais conhecida como Caminhada da Seca, em homenagem às
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Estima-se que morriam, por dia, entre vinte e trinta pessoas. Quanto ao número total de mortos no Campo de
Concentração do Patu, há divergências, principalmente, pela ausência de controle efetivo, já que os próprios
flagelados cavavam e fechavam as covas diariamente.
9

O livro Barragem do Patu: os descaminhos de uma obra, de Adriano Bezerra, além de uma contextualização
histórica, fornece dados técnicos relativos a toda a área que compreendia o Campo de Concentração do Patu,
inclusive as medidas exatas referentes a cada edificação ali existente (Vila dos Ingleses) e dados referentes ao
Açude do Patu. Cf. BEZERRA, Adriano. Barragem do Patu: os descaminhos de uma obra. [s/d]: Editora Geo,
[s/d].
10

A reportagem do jornal O Povo na edição de 3 de junho de 1996, destaca que Alaíde Bezerra, àquela data com
60 anos de idade, vítima do Campo de Concentração do Patu, a mais de 20 anos mora em um dos casarões.
11

Os vestígios das casas de taipa ainda podem ser vistos durante os meses de setembro a dezembro, período em
que a mata seca.
12

Em novembro de 1987 o Açude do Patu teve suas obras concluídas. Os gastos estimados são de cerca de 80
milhões de cruzados. Entretanto, mesmo após a construção da barragem, a população de Senador Pompeu
continuou a sofrer com os problemas advindos dos períodos de estiagem em decorrência da inutilização da
adutora que ligava a cidade ao açude.
13

O Cemitério da Barragem tem área estimada de 1.089m².
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chamadas almas da barragem, denominação dada pelos pompeuenses em referência àqueles
que morreram no Campo de Concentração.
No ano de 1982, o padre Albino Donatti14, vigário da Paróquia de Nossa Senhora das
Dores, igreja matriz da cidade, em memória às vítimas do Campo de Concentração do Patu,
concretizou a Caminhada da Seca, que segundo os pompeuenses se tratava de algo que deles
próprios intrinsecamente partia, estando em estado de latência até a iniciativa do padre.
Ocorre, desta forma, no segundo domingo do mês de novembro, todos os anos, a Caminhada
da Seca, compreendido o trajeto iniciado partir da igreja matriz da cidade, de onde os fiéis
saem ainda de madrugada, em uma média de seis quilômetros de distância nos quais muitos
caminham descalços, até o Cemitério da Barragem, onde ali ocorre o oferecimento de pão e
de água15 às almas da barragem.
As primeiras Caminhadas contavam com a presença quase restrita de religiosos, tendo
adquirido maiores proporções somente após relatos feitos em matérias jornalísticas televisivas
sobre a Caminhada da Seca e a existência dos campos de concentração durante a seca de
1932. Atualmente a realização da Caminhada não se restringe, entretanto, à caminhada de
fiéis ao que acreditam ser um campo santo, mas também guarda estreiteza com os problemas
relativos à seca e à maneira como com ela se lida. Assim, como tema central de cada edição
da Caminhada da Seca, tem-se todos os anos a abordagem de uma questão social, geralmente
voltada aos problemas decorrentes dos períodos de estiagem.
O padre João Paulo Giovanazzi16, com o intuito de promover a restauração de parte da
memória referente aos acontecimentos do ano de 1932 no Campo de Concentração do Patu,
organizou em um livro17 os testemunhos dos sobreviventes, com orações, preces, rezas,
poemas e relatos de acontecimentos do Campo.
4 OS LUGARES DE MEMÓRIA
A memória, enquanto decorrência de uma violência fundadora, está, de acordo com
Paul Ricoeur (2000, p.5), entreposta em constatações diretamente ligadas às atividades
estatais, sendo considerados os fatos relativos à fragilidade do próprio Estado enquanto
Estado de Direito e à sua vetustade. A manifestação cultural imaterial da Caminhada da Seca,
como forma representativa e expressiva, reflexo da solidificação da memória coletiva
referente aos acontecimentos da seca de 1932 em Senador Pompeu, tem suas bases em atos de
violência e de repressão pretéritos, realizados pelo Estado, sendo ponto de referencial e
princípio dessa manifestação cultural o patrimônio cultural material das construções da Vila
dos Ingleses, utilizadas no Campo de Concentração do Patu, sendo o Cemitério da Barragem
o principal ponto, e, ainda, da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, de onde parte, todos os
anos, a Caminhada.
Constata-se evidente a necessidade do estabelecimento de vínculos mínimos, sendo
assim compreendidos aqueles que se fazem suficientes à estipulação de pontos de contatos
14

De acordo com o Relatório Pastoral do ano 2000 da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, o padre Albino
Donnati foi o 13° vigário, tendo permanecido nesta condição desde o mês de novembro de 1980 até o final do
mês de janeiro de 1995.
15

Denominados, o pão e a água oferecidos, ex-votos.
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O padre João Paulo Giovanazzi foi o 14° vigário da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, de acordo com o
Relatório Paroquial de 2000.
17

GIOVANAZZI, João Paulo. Migalhas do Sertão. Senador Pompeu: [s/d], 1998.
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compatíveis, ou sustentação convergente, para que a memória não se restrinja aos indivíduos
que vivenciaram e possam testemunhar os acontecimentos com suas próprias lembranças, mas
que essas possam ser repassadas e reconstruídas a uma coletividade, ainda que não de forma
extensamente ampla, mas de forma hábil a propiciar a formação de uma base comum,
segundo refere Maurice Halbwachs (1950, p.12). Essa unidade é facilmente verificada no
eixo, ou eixos interligados, da Caminhada da Seca, a religiosidade e devoção às denominadas
almas da barragem, responsáveis, segundo os pompeuenses pela realização de milagres, e a
integração em prol de uma questão social relacionada com a seca e os problemas dela
advindos.
O esquecimento, de acordo com Paul Ricoeur (2003, p.6), conserva um vínculo com o
processo de novo fluxo à memória consciente, e mesmo aparentemente dispersas ou perdidas,
há a possibilidade de conhecer essas memórias. Cinquenta anos após a instalação dos campos
de concentração, não esquecido tal fato, no ano de 1982 surgiu a Caminhada da Seca,
impulsionada pelo padre Albino Donatti, porém reconhecida, pelos próprios pompeuenses,
como uma vontade comum.
A idealização de um mecanismo contra os efeitos do esquecimento são fundamentais
para se estabelecer a importância de determinadas memórias e consequentemente das bases a
que estas se apegam, constatando-se a importância, à manifestação cultural, do patrimônio
material, girando em torno deste toda a justificativa daquela. Pierre Nora (1993, p.12) elucida
que “os lugares de memória são, antes de tudo, restos”. O impulso necessário, está, portanto,
no resgate desses resquícios, ainda quando longínquos. De acordo com Jacques Le Goff
(1989, p.426) “o estudo da memória social é um dos meios fundamentais de abordar os
problemas do tempo e da história, relativamente aos quais a memória está ora em retraimento,
ora em transbordamento”.
De acordo com Pierre Nora (1993, pp.21-22), os lugares de memória abrangem três
aspectos específicos e que sempre estarão presentes e interligados, sendo os seguintes:
material, funcional e simbólico. Portanto, em decorrência de sua perspectiva física, justificase o aspecto material; o aspecto funcional se refere à garantia da própria lembrança e de sua
transmissão, não passando em momento inicial de uma mera conjectura; e, por derradeiro,
evidencia-se o aspecto simbólico pelo fato de as lembranças provenientes de determinados
acontecimentos estarem restritas a um pequeno número de pessoas, não havendo acesso direto
pela maioria que não os vivenciou.
Para além disso, a proteção de lugares de memória, quando em decorrência de situações
advindas de ações provenientes do poder público, acompanha duas importantes
compreensões, o reconhecimento estatal dos atos cometidos no passado e que não estavam em
concordância com as ações que devidamente deveriam ter sido adotadas, ainda que se
postergue o momento da efetivação da proteção; e a garantia de não repetição, decorrendo
principalmente da visibilidade atribuída a partir da proteção estatal, evitando que fatos
semelhantes venham a ocorrer no futuro.
Michael Pollak (1989, p.4) evidencia que “ao privilegiar a análise dos excluídos, dos
marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias
subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à
‘memória oficial’ [...]”. Jacques Le Goff (1994, p.476) apresenta a memória coletiva como
algo que trespassa o conceito limitante de uma conquista, mas que vai além ao ser “também
um instrumento e um objeto de poder”. Hugo Vezzeti (2009, p.37) exalta que a memória é
uma forma de trazer, até o presente, o que já foi vivido, sendo possível, entretanto, recuperar o
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que foi vivenciado sem que as ações do passado tenham que ser repetidas, como se houvesse a
criação de um novo elemento, uma nova acepção, a partir da pré-existência do fato.
CONCLUSÃO
A conversão de acontecimentos violentos para a utilização positiva da memória é, desde
o início, possível a partir da prática de rememoração e de combate ao esquecimento,
possibilitando o controle sobre as lembranças e o equilíbrio em relação aos fatos pretéritos. O
obstáculo do esquecimento traz implicações referentes também à delimitação temporal.
Lembrar, e não apenas isso, mas manter ativa a memória faz parte de um processo posterior a
demasiadas etapas, sendo necessário, portanto, o esforço primeiro para que se mantenha a
memória referente a um determinado acontecimento no âmbito da existência possível de se
alcançar.
Destarte, depara-se, antes, com uma condição que virá a se tornar parcela da memória,
que em contraposição poder-se-á se tornar também parcela de esquecimento. A salvaguarda
para que essa condição de parcela da memória não seja perdida no passado e no esquecimento
depende de uma motivação mínima, de forma a permitir esse impulso necessário e tornando
essa memória fato que também permeie o presente, desde que sob novas circunstâncias.
Ocorre, entretanto, que esse esforço mínimo não pode estar desacompanhado, pois sem os
mecanismos legais próprios à proteção dessa memória, há novamente a ameaça do
esquecimento.
Com efeito, tais condições da memória se estendem aos lugares de memória, estando
esses também submetidos a condições desfavoráveis relativas ao tempo e ao consequente
esquecimento. Diante do já exposto anteriormente, constata-se que o Campo de Concentração
do Patu e a Caminhada da Seca, por seus legados da memória e sua significação aos
pompeuenses, tem sua existência condicionada à preservação dessa memória, tanto em
relação ao patrimônio material quanto em relação ao patrimônio imaterial, estando tal
proteção obrigada à coletividade e ao Estado.
O elo entre a Caminhada da Seca e o Campo de Concentração do Patu se torna mais
forte pela existência de um patrimônio material. Termina a Caminhada no Cemitério da
Barragem, há então a certificação da verdadeira motivação desta. Há ainda a acepção, no que
concerne ao patrimônio cultural material do Campo de Concentração do Patu, de que a
estrutura física ali presente faz parte também da formação do patrimônio cultural imaterial, a
Caminhada da Seca, sendo representativo em esferas interligadas, havendo uma
interdependência consistente ao ponto de se considerar possível a ocorrência de supressão de
determinados elementos caso se suceda uma ruptura entre esses dois segmentos.
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