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RESUMO 
O trabalho procura mostrar a importância da Gruta da Casa de Pedra de Patu, localizada no 
Município de Patu, Rio Grande do Norte, devido a sua utilização no séc. XIX como abrigo pelo 
cangaceiro Jesuíno Brilhante, encontrando-se atualmente em razoáveis condições de preservação e 
com real potencial para a sua utilização dentro do contexto de turismo ecológico. Trata-se de local 
tradicionalmente citado por vários autores folcloristas e historiadores especialistas em cangaço, que 
atestam o fato em comento, sendo, porém, a cavidade nunca tendo sido abordada em estudo que 
integrasse o lado histórico-cultural com o qual denota a sua relevância como parte do patrimônio 
espeleológico nacional, posto que os objetivos do presente são ampliar tais concepções numa visão 
holística, uma vez considerada a cavidade como manancial para análises multidisciplinares. 
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ABSTRACT 
This research is being carried out by SEPARN and has the objective to demonstrate the historic-
cultural importance of the Stone House Cave of Patu due to its use as a shelter by the “cangaceiro” 
Jesuíno Brilhante in the XIX century, according to several historians. The cave is well preserved and 
presents high potential to be included in any ecological tourism planning. 
However, the cave was never the subject of a multidisciplinary approach, considering its historic-
cultural importance and its relevance as part of the national speleological patrimony. 
 

 


