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Apresentação

Conhecendo 
os sertões 
da (des)ordem

 O precário estabelecimento da ordem caracteriza a 
experiência histórica dos sertões no Brasil. Distanciada dos 
principais centros de poder, a fronteira entre a ordem e a de-
sordem tende a se esmaecer na sociedade sertaneja, em meio a 
atitudes de uma população condicionada por diferentes códi-
gos de comportamento, religião, justiça ou governo. Desde as 
mais remotas incursões da conquista colonial, os sertões foram 
vistos como espaços problemáticos, não apenas em razão dos 
desafios representados pela ausência dos recursos, instituições 
e confortos da civilização moderna, como também por ali haver 
uma maioria de indivíduos e grupos sociais pouco tolerados ou 
francamente indesejados pelo poder metropolitano.
 Ao lado dos povos indígenas (tomados como uma gente 
a ser conquistada, catequizada e controlada), fez-se presente nos 
sertões, ao longo dos séculos, uma população de grupos subal-
ternos, pobres brancos, negros ou mestiços, de condição livre ou 
cativa, homens e mulheres, crianças, adultos e idosos, praticantes 
de cultos não-oficiais, como judeus, mouros ou ciganos, incluindo 
uma multiplicidade de evadidos, como degredados, quilombolas, 
desertores, toda sorte de procurados pela justiça. Decerto, muitos 
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dessa plebe heterogênea sertaneja ali chegaram agenciados por 
homens de cabedal, chefes de famílias proprietárias, dedicados 
a estabelecer engenhos e fazendas, de criar como colonos privile-
giados, o que os fazia serem considerados como parte do seleto 
grupo dos “homens bons” da América portuguesa.
 Entretanto, a constituição de uma ordem colonial regu-
lada era uma aspiração de controle com limitado poder efetivo. 
Com suas guerras internas, disputas territoriais, aldeamentos, 
estabelecimento de vilas, escravização e outros dispositivos de 
coerção ao trabalho, a experiência da ocupação sertaneja, com 
suas redes familiares patriarcais, suscitava uma constante ten-
são social. Os conflitos sertanejos são, no seu conjunto, índices 
de uma resistência permanentemente sustentada pela gente de 
condição subalterna, fossem trabalhadores em face dos patrões, 
negros diante dos brancos, mulheres em relação aos homens 
ou ainda praticantes de cultos e religiões conflitantes com os 
preceitos da igreja católica.
 Mesmo com a emancipação política em relação a Portugal 
e, mais tarde, com a implantação do regime republicano (marcos 
de um processo alargado de formação do estado nacional), man-
teve-se a percepção dos sertões como espaços insuficientemen-
te civilizados, uma espécie de antítese ao ordenamento de uma 
sociedade que se queria alinhada aos valores do progresso e da 
modernização. Ainda que houvesse avanços na constituição da 
agricultura comercial para a exportação, que estradas e ferrovias 
penetrassem o interior do território nacional, que novos centros 
urbanos surgissem em zonas cada vez mais distantes do litoral, 
viabilizando a agência das instituições oficiais onde antes havia 
o quase exclusivo domínio das famílias de grandes proprietários, 
ainda assim ao sertão mantinha-se associada a representação de 
um espaço da desordem. Isso porque a própria instauração do 
sistema tributário, da tutela paroquial, do aparato judicial ou das 
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forças armadas ali foi sempre precária, fosse em razão da captu-
ra dessas instituições pelo arco de influência dos mandatários 
locais, comprometendo a universalização de normas e critérios 
de cidadania, fosse a teimosa resistência à integração dos menos 
favorecidos nos estratos inferiores do aparelhamento estatal.
 A perspectiva de uma ordem em construção (ordem 
essa comprometida por suas próprias incongruências e con-
tradições) parece se constituir em um enfoque adequado ao 
estudo das complexidades que marcaram a história social dos 
sertões. Uma abordagem historiográfica exclusivamente vol-
tada ao estudo do processo civilizador, da perspectiva oficial 
da construção do estado e dos anseios por uma modernização 
conservadora (característicos dos projetos sustentados desde 
os tempos coloniais pelas oligarquias locais em consonância 
aos interesses governantes) revela-se limitada, e mesmo fal-
sificadora a respeito da coexistência de outras histórias pos-
síveis relativas ao universo característico daqueles sujeitos 
não-hegemônicos da sociedade. A perspectiva “dos de baixo” 
clama em ser considerada, redefinindo a abordagem historio-
gráfica para a incorporação dos modos próprios das camadas 
populares sertanejas em face de uma ciência histórica com 
seus ainda fortes legados nacional-estatistas.
 Fazer uma história social dos sertões na perspectiva 
construtiva dos sujeitos subalternos implica, portanto, altera-
ção do enfoque dado aos acontecimentos e processos sociais do 
universo sertanejo. Recai igualmente em procedimentos inves-
tigativos coerentes às pretensões de uma história alternativa. 
Como as aspirações e práticas das camadas inferiores encon-
travam-se geralmente na contramão dos projetos de poder, é 
muitas vezes nas experiências de confrontação à ordem que as 
pesquisas históricas logram encontrar seu material de estudo. 
A documentação judicial e policial (registro da rotina de exer-
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cício do controle estatal sobre as condutas cotidianas) revela-se 
fonte histórica de inestimável valor quando questionada a res-
peito daquilo que expressa sobre as ações ditas desordeiras das 
pessoas comuns. Pode-se, nesse sentido, encontrar na chamada 
“desordem social” um meio de se conhecer as outras faces da 
história social dos sertões.
 Como afirmou E. P. Thompson, “um modo de descobrir 
normas surdas é examinar um episódio ou uma situação atípi-
cos”1. O autor ainda acrescentou: “Um motim ilumina as normas 
dos anos de tranquilidade, e uma repentina quebra de deferência 
nos permite entender melhor os hábitos de consideração que foram 
quebrados”2. Eis o potencial analítico quando se opta por investi-
gar a história social pelo viés de suas práticas desviantes, como na 
criminalidade e na revolta. Não somente são episódios e situações 
com acentuado componente popular, como também são formas de 
manifestação de uma consciência social plebeia que pouco encon-
tra ressonância nos registros consagrados do mundo letrado.
 Devemos sustentar a desconfiança ante as considera-
ções oficiais que enquadram como criminosas as ações violen-
tas dos sertanejos mais pobres (escravizados ou não) ou que 
consideram os protestos políticos desses sujeitos como expres-
são bárbara das classes perigosas. Percebemos, tal como alertou 
o historiador indiano Ranajit Guha, o quanto é recorrente (por 
parte de agentes policiais, das autoridades governamentais, e 
ainda pelos jornalistas e intelectuais solidários ao ângulo de vi-
são das elites da sociedade) a desclassificação das insurreições 
camponesas como atitudes criminosas, visando assim despoli-
tizar os protestos coletivos dos subalternos3. No âmbito da pro-

¹ THOMPSON, Edward P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: 
Editora Unicamp, 2010, p. 235.
² Ibidem, p. 235.
³ GUHA, Ranajit. Las voces de la historia y otros estudios subalternos. Barcelona: Crí-
tica, 2002.
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sa da contrainsurgência, podemos encontrar tanto a intenção 
das autoridades em escamotear o conteúdo social da revolta 
popular quanto os contornos desse mesmo conteúdo quando 
classificado como criminoso, perigoso ou bárbaro.
 Sob tais perspectivas de análise, a criminalidade, a revol-
ta e outras agências socialmente desviantes constituem-se como 
diferentes códigos da violência popular, associados à luta pela 
autonomia do trabalho que encontram nos sertões a formação 
de um espaço alternativo. Os textos reunidos nessa coletânea, 
cada qual à sua maneira, procuram dialogar com semelhantes 
perspectivas. Foram originalmente escritos para compor um dos 
simpósios temáticos do II Seminário Nacional de História Social 
dos Sertões, evento realizado na modalidade remota, ocorrido 
em tempos de pandemia da Covid-19 (em maio de 2021) e coor-
denado pelo Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a colabora-
ção de outras instituições parceiras sediadas em Caicó.
 No primeiro capítulo, Ana Sara Cortez Irffi aborda a cons-
trução conceitual e histórica sobre os chamados “cabras” como 
uma denominação étnica e social surgida na primeira metade do 
Oitocentos, em particular, na região do Cariri, ao sul da Província 
do Ceará. A partir de um projeto conceitual negativo que associa-
va os sertanejos a valores contrários aos ideais de uma civilização 
desejada na época, a classificação de “cabra” foi historicamente re-
lacionada a um indivíduo “transgressor”, a grupos de “facínoras” 
e “delinquentes perturbadores da ordem”. Igualmente, a marca 
de contravenção do epíteto de “cabras” seria a de um sujeito a 
ser vigiado, como uma pessoa perigosa que, ao longo do século 
XIX, despertou a preocupação do Estado até se tornar uma ques-
tão da segurança pública, associando-se ao fenômeno do cangaço 
e do banditismo rural naquela região de fronteira. Assim, para a 
historiadora, a sociedade sul cearense viveu sob o impasse entre 
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os mecanismos de compulsão dos grupos considerados “vadios” 
ao trabalho no campo e a necessidade, por parte de famílias pro-
prietárias e grupos políticos locais, de manter próximos a si esses 
mesmos agrupamentos de sertanejos armados.
 No capítulo seguinte, a escravidão e a criminalidade 
na Província do Ceará são discutidas por Anderson Coelho da 
Rocha. O autor buscou analisar as possibilidades do processo 
histórico local acerca do cativeiro cearense, que se insere tanto 
na violência explícita, como também em práticas cotidianas de 
sobrevivência dos escravizados. Desse modo, o argumento da 
existência de uma ampliação efetiva dos crimes dos escravizados 
nesse contexto baseia-se na consideração dos homicídios contra 
senhores e feitores, à medida que estes foram percebidos como 
crimes-limites, isto é, que atentavam diretamente contra os prin-
cípios da sociedade escravocrata, embora os próprios senhores 
de escravo tivessem consciência da fragilidade dos mecanismos 
de dominação paternalista. Para o autor, o estudo da crimina-
lidade e da escravidão na Província do Ceará demonstra que 
alguns conflitos podiam encontrar soluções violentas, por meio 
de luta corporal, de emboscadas e agenciamento com terceiros, 
envolvendo o choque de escravizados contra senhores, seus pre-
postos e a população livre em geral.
 Os dois capítulos seguintes exploram as territorialida-
des do sertão alagoano e norte-rio-grandense, um acerca dos 
sediciosos do Quebra-quilos, e outro sobre a trajetória de vida 
de um subdelegado. O historiador João Fernando Barreto de 
Brito analisou as agitações antimétricas na Província de Ala-
goas, verificando a complexidade que ensejava as ações dos 
revoltosos e os instrumentos de contenção das classes dirigen-
tes entre os anos de 1874 e 1875. O seu estudo demonstra que 
as feiras populares foram os espaços privilegiados dos ata-
ques e agenciamentos dos sediciosos. Assim, os movimentos 
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do Quebra-quilos na Província de Alagoas são compreendi-
dos como desdobramentos das agitações antimétricas ocorri-
das nas províncias vizinhas, em que as ações populares foram 
deslegitimadas pelos discursos oficiais do império, em um es-
forço de retirar dos revoltosos toda a agência e caráter político 
do episódio. Já o texto de Francisco Ramon de Matos Maciel 
discorre sobre uma breve trajetória de um subdelegado da 
Província do Rio Grande do Norte, o alferes Francisco Moreira 
de Carvalho, natural da vila de São Miguel, entre as décadas 
de 1860 e 1890. A construção da trajetória de vida do subde-
legado está relacionada a alguns episódios de crimes em que 
ele estava envolvido (in)diretamente. A análise do autor recai 
sobre o campo social em que Francisco Moreira de Carvalho 
encontrava-se inserido, e desde onde (re)produzia suas ações 
e vontades. Maciel aborda o universo de relações de compa-
drio, paternalismo e mandonismo, em que grupos políticos 
(conservadores e liberais), famílias locais e foragidos da lei 
envolvem-se em confrontos sangrentos, revelando intrinseca-
mente uma cultura política dos sertões construída a partir da 
violência, da justiça oficial e privada.
 Os últimos dois capítulos do livro inserem-se na discus-
são sobre retirantes, criminalidade e a grande seca de 1877 na 
Província do Ceará. O historiador Alan Philipe Moreira Silveira 
estudou a criminalidade a partir dos retirantes que eram reu-
nidos em abarracamentos e nos serviços de trabalho na Estra-
da de Ferro de Baturité, especificamente na vila do Acarape. O 
autor observa como esse espaço tornou-se foco do desarranjo 
social vivenciado pelos retirantes, isto é, um lugar em que as 
relações tradicionais dos sertanejos foram alteradas e novas ex-
periências, muitas vezes conflitivas, foram construídas na luta 
pela sobrevivência. A urdidura textual tem o ponto de partida 
em um episódio de agressão à faca entre trabalhadores da ferro-
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via de Baturité, no Maleitas, propondo-se compreender o crime 
como um momento ápice de tensão social dos sertanejos abar-
racados. Naquele ambiente de instabilidade, Silveira aborda o 
modo como atuaram os retirantes diante das instituições de con-
trole, em especial, a polícia e a justiça. Seguindo uma temática 
semelhante, Tyrone Apollo Pontes Cândido aborda a associação 
entre a seca de 1877 e a multiplicação de práticas criminosas no 
Ceará. Entre os diversos crimes, estariam os saques, os furtos, 
roubos e invasões de fazendas, formação de grupos de salteado-
res, desertores do exército e fugitivos do cativeiro, ocorrências 
recorrentes nos discursos oficiais das autoridades, na impren-
sa e correspondência policial. Para o autor, o enquadramento 
da multidão de retirantes em diversas modalidades de crime 
contribuiu para a construção do imaginário sobre uma classe 
perigosa de miseráveis. Logo, o texto enxerga que as ações re-
pressivas incidiram sobre determinadas práticas de grupos de 
retirantes na viabilização do acesso aos bens para sua sobrevi-
vência. Assim, a criminalidade, durante a seca de 1877, perpas-
sava a heterogeneidade da população sertaneja, possibilitando 
compreender aspectos próprios de uma política de resistência 
dos grupos subalternos, revelados, ao mesmo tempo, por meio 
dos mecanismos de coerção sobre os mais pobres, os aspectos 
característicos da ordem de dominação daquela sociedade.
 Nossa coletânea espera contribuir com a difusão desses 
novos estudos sobre a história social dos sertões e desejam uma 
leitura gratificante.

Os organizadores



Capítulo 1

“Cabra assassino de 
profissão, matador”: 
mobilidade e poder 

nos sertões da 

(des)ordem1 

¹ Esse texto conta com o financiamento do Edital Universal do CNPq 18/2021.

ah
Ana Sara Cortez Irffi

UFC/INCT Proprietas/Pesquisadora 
da Biblioteca Nacional
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Gonçalo de Castro, cabra assassino de profissão, mata-
dor: há 19 annos que ouço falar dele sempre debaixo da 
especial proteção de Manoel José de Sousa e sua qua-
drilha, morador no Salgadinho, sua antiga guarida nas 
imediações deste termo e Província com o de Piancó e 
Parahiba, lugares apropriados para esconderijos de um 
réprobo como Gonçalo de Castro e outrem que ahi bus-
car o refugio furtando-se aos bem merecidos castigos.2

A descrição de Gonçalo de Castro, na documentação do Ar-
quivo Nacional, reunia as qualificações que eram impostas 
aos “homens dos senhores” do Cariri cearense, sobretudo 

a vida criminosa e a relação de proteção com um senhor. Contu-
do, ia além. Ela apontava para um estilo de vida, visto pelo Pre-
sidente da Província, João Oliveira Sousa, como típico do sertão, 
em especial na região chamada Cariri. Também considerava a 
fácil mobilidade para deslocar-se entre o Ceará e as Províncias 
limítrofes, o que sugeria descontrole ou falta de domínio dessa 
população por parte do governo, além da “profissão matador” 
e uma percepção preconceituosa sobre os chamados cabras do 
Cariri cearense – “homens de cor”, “facinorosos”, “criminosos”. 
Tais impressões foram, mais tarde, compartilhadas por aqueles 
que descreveram o cangaço, enquanto criminalizavam as expe-
riências dos homens livres e pobres que percorreram e habita-
ram os sertões do Ceará.
 Joaquim Alves, ao escrever sobre a gênese da sociedade 
rural no Cariri cearense, considerou que essa formação miliciana 
proporcionou ali o aparecimento do que mais tarde seria defini-
do como cangaço, e o fez apresentando sua visão de “como se 
processou a formação dos elementos sociais responsáveis pelo 
cangaço no Cariri” que viviam em “ciclos fechados, sem contacto 
com os núcleos mais próximos”. Para Alves, a formação da socie-
dade rural se deu pela “justaposição” dos seus elementos, posto 
² ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Fundo/coleção AA. Série Interior. Pasta 
IJJ9178, 1858.
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que as instituições dos três tipos étnicos iniciais, com o predomí-
nio do que chamou de “mais evoluídos e dos mais assimiláveis”, 
passaram a ser a marca principal da coletividade.3

 Foi com essa justificativa que Alves indicou que os locais 
mais afastados das sedes das províncias estavam reféns do que 
chamou de “circunstâncias do momento”, que deu espaço a abu-
sos das autoridades fortes e dos proprietários senhores mais abas-
tados, “criadores da milícia do cangaço”, assim como percebia no 
interior de Goiás e Mato Grosso. Ainda para Joaquim Alves,

a interdependência em que viviam os senhores rurais, relacio-
nados com os sertões dos estados vizinhos, atraiu para o Vale as 
lutas domesticas que se desenvolviam nas suas áreas de criar, 
determinando a invasão de homens d’armas de Pernambuco e 
Paraíba no Cariri e destes para aqueles Estados, quando as lutas 
assim o exigiam. Inicialmente, eram questões que se desenvol-
viam no âmbito doméstico, com respeito às famílias e a proprie-
dade. A evolução dos processos de luta alargou o campo de atua-
ção dos homens, assim como empobreceu as famílias, destruiu 
fortunas sólidas e tradicionais, terminando com a destruição dos 
últimos valores morais, quando os senhores, faltos de recursos, 
deixaram aos seus homens, vindos da plebe rural, a realização 
dos seus negócios armados.4

 Ao tratar em termos de plebe rural, o autor necessa-
riamente fazia referência ao componente étnico, referindo-se à 
constituição de bandos armados por parte dos senhores. Seu en-
tendimento estava baseado na visão do século XIX, sobretudo 
em sua segunda metade, em relação às populações pobres, en-
tendidas necessariamente como violentas.
 Outro intelectual cearense, Gustavo Barroso, definiu 
os cangaceiros, em sua obra Terra de Sol (natureza e costumes do 
Norte) (1912), como “tipos anormais”, ao lado dos que intitulou 

³ ALVES, Joaquim. O vale do Cariri: características físicas, povoamento, população, 
vida econômica, desenvolvimento cultural. Fortaleza: Instituto do Ceará, 1946.
⁴ ALVES, 1946, p. 122-123, grifo do autor.
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como curandeiros. Provavelmente tentando desenhar os “tipos” 
existentes no Ceará, Barroso procurou delimitar a determinados 
homens as características que considerou “fora do normal”. En-
tretanto, em seu próprio relato, o autor se contradisse ao afirmar 
que esses tipos pareciam corriqueiros, sobretudo para o sul do 
Ceará. Para o autor, “o cangaceiro do Norte é selvático e feroz, 
sofrendo de um descalabro nervoso – produto da ancestralida-
de e do cruzamento étnico”5, aliando, dessa maneira, a ideia da 
“raça negra” a desvios no comportamento social dos indivíduos 
assim categorizados.
 Assim como Alves, Barroso considerou a mistura étnica 
o elemento de degenerescência que contribuía para a formação 
dos cangaceiros do sertão caririense. Essa região era, para o au-
tor, o espaço escolhido para o desenvolvimento do cangaço:

toda a zona meridional do Ceará, enterrando-se como uma cunha 
entre os Estados do Piauí, Paraíba, Rio Grande e Pernambuco, a 
zona do Cariri, elevando-se do plano raso de sertão e estendendo-
-se vastamente num chapadão batido, plano, fértil, sem flagelo de 
seca, de vegetação luxuriante e pastagens magníficas, calçado aqui 
e ali de folhelos endurecidos, de grandes lajes calcárias, pontilha-
do de cidades ricas com vida própria, - entrepostos de comércio 
com mais longínquos sertões, sem a menor via de comunicação 
e o menor policiamento, com uma herança histórica de velhas 
tradições revolucionárias, de pronunciamentos e banditismo, 
guardada nos usos sociais, é a zona do cangaço, o quartel-general, 
o ninho e o refúgio dos cangaceiros. Lá campeia o crime à solta, 
sem peias e sem repressões; lá se albergam os foragidos do sertão 
inteiro nos bandos numerosos dos filhos do crime, que os chefes 
políticos municiam e sustentam para as suas lutas intestinas.6

 A visão de Barroso estava alicerçada na construção feita 
no Cariri cearense, mas também para os Cariris das Províncias 
que lhe faziam fronteira. “Não se limita a zona do cangaço à 

⁵ BARROSO, 1912, p. 144
⁶ BARROSO, 1912, p. 148.
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grande chapada do Cariri, do Araripe. Inflete para o Rio Gran-
de até S. Miguel e Pau dos Ferros; alonga-se pela Paraíba até 
Sousa, Cajazeiras, Piancó e Pombal; alastra-se por Pernambuco, 
por Alagoas e Sergipe; e, marginando o S. Francisco e o Vaza-
-Barris, cerceia o norte da Bahia”.7 Esses espaços, mais do que 
referências de pontos onde havia ações de cangaceiros, consti-
tuíam um gigante que o Estado não podia dominar e controlar. 
Era um sertão sem fronteiras.
 No século XIX, ao escrever sobre essa região, em ofício 
a ser enviado para a Corte imperial no ano de 1877, o Presiden-
te Caetano Estelita Cavalcante Pessoa ressaltou ser “sem duvida 
para lamentar que aquelle lado d’esta Província seja de vez em 
quando visitado por celebres bandos de assassinos de Pernam-
buco, Parahiba e Rio Grande do Norte e que athe hoje não se te-
nha conseguido livrar aqueles povos de tão terríveis vizinhos”.8 
Por evidência, o Presidente do Ceará intentava relegar às outras 
Províncias o ônus da prisão dos que chamavam de criminosos e 
da ideia que se fazia corrente de que essa região era conhecida 
como afeita ao resguardo de criminosos e fugitivos da polícia. 
Entretanto, havia um consenso de que tal região era preferida 
pelos “cangaceiros”, como chamavam as autoridades. A distân-
cia da capital e do alcance do governo podiam ser considerados 
atrativos para os homens que tivessem contas a acertar com a po-
lícia ou mesmo ao Estado. Porém, era provavelmente a facilidade 
cruzar as fronteiras rapidamente e fugir de determinações admi-
nistrativas que lhes fossem prejudiciais, o que mais impulsiona-
va os homens livres pobres a permanecerem na chamada região 
do Cariri.  Segundo Barroso, isso marcava o seu estilo de vida:

⁷ Ibidem, p. 149.
⁸ ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Fundo/coleção AA. Série Interior. Pasta 
IJJ9188, 1877.
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cangaceiro é o homem que vive “debaixo do cangaço”. O can-
gaceiro não é somente, na linguagem sertaneja, o armamento do 
bandoleiro; é também o seu modo de vida nômade, desregrado 
e sanguinário. O termo cangaceiro entende-se a todas as moda-
lidades do criminoso nos sertões; este é o salteador, o sequaz 
de atrabiliário e cruel dono da fazenda, de ignorante e perverso 
chefete político; um criminoso perseguido pela justiça, muitas 
vezes vítima da exacerbação de ódios políticos, que vive pelos 
matos às ocultas, exercendo vinganças, cometendo desatinos, 
matando inimigos descuidosos nas largas estradas solitárias; ou 
ainda os criminosos degenerados, tarados pelo atavismo, com 
nevroses de todas as espécies.9

 Ao cabo, os limites geográficos, para o trânsito dos ho-
mens, não significavam mudanças radicais. Por essa razão, iam 
e vinham com bastante tranquilidade. Essa mobilidade, para o 
autor, era o que os caracterizava. Essa definição, como visto nos 
relatos de Alves e Barroso, foi propalada no século XX. Todavia, 
não apenas nos escritos dos intelectuais, mas na vida cotidiana, 
para homens que estavam ligados a um senhor além do contrato 
de trabalho e que se envolviam em algum tipo de crime, o epíteto 
cangaceiro era utilizado com frequência e, geralmente, aliado ao 
de cabra. No processo realizado por ocasião de um suposto es-
tupro que Ricardo Alves da Silva teria cometido contra a menor 
Nercília Victal, essa concepção ficou evidente. Ao ser interroga-
da sobre o réu, a testemunha de acusação, o pai da menor, alegou 
que “que conhece Ricardo Alves da Silva como um individuo de-
sordeiro e perverso e metido a [Danificado] foi cabra cangaceiro 
do [Danificado] José Terto de Joaseiro”.10  
 A acusação de que Ricardo Alves da Silva era cabra 
cangaceiro terminava por desenhar o perfil de criminoso, como 
fora da lei, feito pelo pai da vítima e, em última instância, pela 
própria sociedade. O primeiro depoente do júri, José Ribeiro de 
⁹ BARROSO, 1912, p. 144, grifo do autor.
10 CEDOC (Centro de Documentação do Cariri). Processos Criminais. Caixa 7. 
Pasta 112, 1929.
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Aguiar, assim como o pai da menina e as demais testemunhas do 
processo, ressaltou “que os costumes do acusado Ricardo Alves, 
são péssimos, constando que o mesmo é dado a prática de crime 
contra a honra bem como é arruaceiro, já tendo feito parte do 
grupo de malfeitores chefiado por José Terto”.11 Era, em resumo, 
o indivíduo perturbador da pretensa ordem da sociedade. Por 
essa razão, em denúncia contra ele, os termos cabra e cangaceiro 
foram utilizados para evidenciar seu nível de contravenção. 
 Em A derradeira gesta – Lampião e Nazarenos guerreando no 
sertão, Luitgarde Barros desconstruiu a ideia de que o cangaço 
tenha surgido apenas em fins do século XIX, já no período re-
publicano. Para a autora, não foi o “afrouxamento dos controles 
sociais da sociedade patriarcal”, era preciso considerar “que o 
uso da violência por elementos dos baixos estratos sociais, no 
banditismo, já se dava desde a terceira década do século XIX”.12 
E, de fato, em carta enviada para publicação n’O Araripe, é possí-
vel perceber como o termo cangaceiro e, mais ainda, sua relação 
com o termo cabra já era de uso na sociedade.

Foi um facinoroso de nome João Themoteo, nomeado cabo por-
que he muita da amizade do sultão e meo inimigo, porque em 45, 
sendo inspector o capturei por morte de uma infelis, por amor 
de umas raises de mandioca que a infelis estava arrancando na 
vazante desta fera: foi processado pelo subdelegado Manoel José 
de Souza. Este cabra poz-se a mandar enredos ao sultão de que 
ali eu mangava da lei, athe que o inspector mandou que o ins-
pector e a fera fossem para a povoação com uma tropa, que ele 
mandaria da villa dois soldados de linha e hum oficial de justi-
ça, ignorando isto fui a povoação e encontrei a tropa toda arma 
de cacete e a fera com um clavenote que parecia querer devorar 
tudo que encontrasse. Assisti as suas amiaças e retirei-me: de-
pois he que me contou o Rd. Jose Antonio que aquella tropa era 
para mim e que se eu resistisse fosse comigo ao cacete e o levasse 

11 Ibidem.
12 BARROS,  Luitgarde Oliveira Cavalcanti. A derradeira gesta – Lampião e Nazare-
nos guerreando no sertão. 2 ed. Rio de Janeiro: Mauad, 2000, p. 23.
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preso à sua presença, e o senr Padre Jose Antonio afirmou ter lhe 
dito pessoa de verdade em presença do senr Jose Tavares e Fran-
cisco diamante: o cabra mesmo pedio perdão a Manoel Serafim 
por estar com a porta dele tomada, dizendo que se fora para ali 
fora por ordem do delegado que o mandara.
Nunca fui cangaceiro, he verdade porem que quando o senr 
Conceiçam andava com sua intriga com o finado Santos não so 
lhe dei armas de fogo de minha casa, como tomei prestadas e 
lha mandei levar, assim como mo prestei com minha pessoa a 
defende-lo; então o senr sultão custumava dizer-me = fique certo 
que se lhe tirarem a existência eu choro em cima do seo sangue, 
e o vingo. = Mas he que S. S. tem Deos nos lábios e o diabo no 
coração: meos filhos he que ficarão chorando a minha falta. Fora 
disto venha a minha casa e veja se tenho cartucheira pelos tornos, 
enquanto S. S., sendo delegado, tem as armas do governo a seo 
lado, e tem cartucheiras que eu vi não faz muito tempo.
Senr Sultão pelos seos entusiasmos bestas he que o finado Santos 
mandou arrebentar de balla entre as suas pernas a Pedro Antonio. 
Ele foi que perdeo a vida e a família ainda hoje sente a falta dele.
Eu não preciso da proteção de S. S. que não tem préstimo 
para mim e fique certo que sua amizade eu não quero, e 
pode apresentar os favores que lhe devo, quer como ho-
mem, quer como particular.

F. L. Rabello Junior13

 “Cangaceiro”. Tal caracterização não era aceita pelos que 
assim eram denominados, visto a denotação criminosa que o ter-
mo carregava. Para incriminar uma pessoa, a sociedade utilizava-
-se do termo cabra e o adjetivava para dar força ao seu discurso. 
Em contrapartida, para se livrar de uma denúncia, os acusados 
negavam tais epítetos, relegando-os aos inimigos. Durante muito 
tempo, ninguém aceitou ser chamado de cabra ou cangaceiro. 
 O termo cabra, como ficou evidente no relato, mostra-
va-se, no século XIX, como a definição do lado transgressor. 
A acusação entendia resumir nesse termo toda a percepção 
social do anti-comportamento. Aliado a esta noção, o autor da 

13 O Araripe, Crato (CE). Ano V, n. 239, 13 out. 1860, p. 1-3.
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narrativa, Rabello Junior, a justificou pela referência ao ressal-
tar o uso do cacete e a enfatizou com a utilização do termo fera, 
como sinônimo de cabra; para assim passar um caráter irra-
cional ao acusado. Em contrapartida, ao rechaçar o epíteto de 
cangaceiro, que estava sendo agregado ao seu nome, Rebello 
Junior sugeriu a natureza discriminatória da sociedade sobre 
os homens livres pobres. 
 Rabello Jr alegou nunca ter sido cangaceiro, porém, ad-
mitiu o fato de auxiliar com armas e força física um senhor em 
suas questões com outros senhores. Também afirmou não ter 
medo dos inimigos e ser resguardado pelos amigos. Em sua vi-
são, seus atos eram executados com justiça. Entretanto, seus ad-
versários políticos, por óbvio, pensavam o oposto.
 No Cariri cearense, os relatos oficiais e os jornais suge-
riam a manutenção, pelos senhores de terras, de uma guarda ar-
mada que lhe servisse de proteção em caso de alguma investida 
de outro senhor inimigo; este, sim, com seus “cabras cangacei-
ros”. No ofício enviado ao governo provincial, em 30 de julho 
de 1877, o presidente da Câmara, Antonio Luiz Alves Pequeno, 
pediu proteção contra os “homens desordeiros e seus patronos”, 
enfatizando ironicamente uma divisão da sociedade entre ho-
mens bons e ruins.14 
 Nada obstante, em 1873, o mesmo vereador, o Cel. An-
tonio Luiz Alves Pequeno, já tinha sido acusado de “ter em sua 
casa própria, grande número de homens armados, a fim de fazer 
cumprir a viva força”. No mesmo ano de 1877, ainda foi denun-
ciado por ter 

hontem a noite por dois cabras armados mandado a casa do dig-
no Juiz de Direito da Comarca Doutor João Baptista de Siqueira 
Cavalcante entregar-lhe uma carta concebida em termos mais 
insultuosos, e não encontrando-o em caza penetrarão no recinto 

14 CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO. Ofício da Câmara Municipal do Crato 
ao Senador Pedro Leão Velozo, em 30 de julho de 1877, caixa 34, APEC, folha 2.
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desta e sob o pânico e terror que incutirão na excelentíssima se-
nhora do senhor juiz obrigarão-na que recebesse a carta.15 

 As brigas políticas terminavam por envolver a popula-
ção pobre, em especial, a ampla maioria que estava ligada, por 
ajuste de trabalho, proteção e/ou moradia, a um senhor. Para 
realizar seus “mandos” os senhores utilizavam-se dos “seus” 
homens. Por, geralmente, realizarem ordens que transgrediam 
a lei, esses homens eram chamados de cabras. Em matéria pu-
blicada pelo Jornal Pedro II, no ano de 1844, foi publicada uma 
carta anônima com a descrição do assassinato do vigário José 
Galdino Teixeira, no Poço dos Cavalos, distrito do Brejo Gran-
de, no Cariri cearense.

Assassinato!
Da carta que abaixo transcrevemos conhecer-se-hão os porme-
nores desse acto de barbaridade, bem como quem he indigitado 
author dele, que he o ex-coronel Manoel de Barros Cavalcante, 
comandante da expedição eleitoral, que em 1841 e 1842, asso-
lou a Comarca de Icó, na presidência do senador José Marti-
niano de Alencar, e hum dos mais distinctos ornamentos do 
partido do mesmo senador. Cabe aqui reflexionar que o vigário 
nenhuns inimigos tinha no lugar além do mesmo Barros, cuja 
influencia imerecida e fundada no terror do bacamarte dispu-
tara palmo a palmo e derrotara.
Indo este em companhia do Papagaio, que levava huma pistola, 
hum pardo de nome Thomé com hum clavinote, o seu sacristão 
desarmado, e hum menino no meio da carga que levava huma 
granadeira. Ao sair de Sant’Anna Antonio Gonçalves oferece-lhe 
quatro homens armados para o acompanharem; ele não quer, 
outras pessoas o querião seguir, ele não concentio; marchou para 
Varge da Vacca a casar huma filha do Adriano; meia hora antes 
de chegar no Poço dos Cavallos encontra numa casinha dois ca-
bras, hum conhecido dele de nome Felippe, que mora em casa 
do Barros, e outro que não conhecia; e ai sôbe (não sei por que 
[qual] via que inda não fui informado) que o Barros o mandava 

15 Idem. Cópia de denúncia contra Antonio Luiz Alves Pequeno recebida feita em 
1877 pelo Tabelião Público Emigdio Odorico de Morais. Cópia realizada em 18 de 
junho de 1881, caixa 34, APEC, folha 3.
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matar; mais adiante pouco encontra hum portador do tal Cosme 
ourives dirigido ao Barros, então depois de fazer lhe algumas 
perguntas disse ao portador que dissesse ao Barros, que ele Gal-
dino sôbe que dito Barros o mandava matar, mas que ele não o 
temia nem a seos cabras; chega finalmente ao Poço dos Cavallos, 
dorme e no dia seguinte segue a viagem; a diante huma legoa, 
batem lhe a pedra de huma tocaia, ele percebe, e dis para os ou-
tros, bateram-me a pedra d’ali; no mesmo instante Papagaio foge 
na carreira, ele Galdino pica o cavallo e tentar cercar a guerrilha, 
o cavalo espantasse e desenfreia com ele para longe, o cabra Tho-
mé que hia armado observa a embuscada e grita – aqui estão os 
malvados – o Galdino então que já tinha conseguido esbarrar o 
cavalo, salta por ele embaixo, saca huma pistola dos coldres e 
investe sobre a guerrilha e grita morra o cabra, e dispara a pis-
tola, erra e recebe logo entre os peitos huma balla e 18 caroços 
de chumbo; era o tal Felippe que mora em casa do Barros, e o 
outro desconhecido, os malvados que estavão na tocaia, vistos e 
conhecidos pelo pardo Thomé.16

 No relato, o cabra foi apresentado como um tipo de 
transgressor quase natural das leis da sociedade. A forma como 
a narração do assassinato do vigário foi conduzida pelo autor da 
correspondência enviada ao periódico Pedro II também manifes-
tou a construção de uma visão degradante e preconcebida sobre 
esses homens. Essa relação pode ser percebida na alternância en-
tre os termos cabra e pardo para se referir a Thomé, homem de 
proteção do vigário. Em termos gerais, desde a década de 1820, 
quando aparecem relatos mais latentes, o cabra era necessaria-
mente uma pessoa de cor. Entretanto, baseando-se no próprio 
relato, essa não era uma referência única. A construção desse 
conceito envolveu outros aspectos, como a relação com a violên-
cia e o entendimento de que eram advindas das classes pobres. 
 A relação entendida como natural entre classes pobres 
e classes perigosas foi estudada por Sidney Chalhoub em Cidade 
Febril: cortiços e epidemias na Corte imperial (1996). Para este au-
16 CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO. Jornal anexo às correspondências expe-
didas. Pedro II, 5 jun. 1844, n. 314, p. 3-4.



26

tor, o entendimento acerca de quem eram as classes perigosas 
foi constituído entre autoridades e membros da elite senhorial 
brasileira, mais especificamente em fins do Oitocentos. Essa per-
cepção estava relacionada à urgência, devido ao questionamento 
do sistema escravista e à resistência de livres pobres ao trabalho 
agrícola, da manutenção da ordem e controle da população, so-
bretudo a egressa do cativeiro. 
 Questões como cidadania, trabalhador ideal, alcance do 
Estado e da polícia sobre a população, de acordo com Chalhoub, 
estavam permeadas pelo medo em torno dos homens pobres por 
associarem as classes pobres à noção de classes perigosas, crian-
do, assim, uma imagem de perigo e violência, principalmente so-
bre a população de cor que estava em processo de liberdade. Tal 
associação “fez com que, desde o início, os negros se tornassem 
os suspeitos preferenciais” e fossem considerados os represen-
tantes dessas “classes perigosas”.17

 Por outro lado, o estado de briga entre os senhores era 
uma constante na realidade do Cariri cearense. Impasses polí-
ticos, financeiros ou sociais, entre outros motivos, marcavam 
as disputas vividas diariamente e impunham a necessidade 
de que cada senhor mantivesse um bando armado para a sua 
proteção. Esse procedimento, contudo, não era novo nem res-
trito ao sul cearense. Ana Paula Pereira Costa, em pesquisa 
sobre Minas Gerais do século XVIII, apontou “o ato de armar 
escravos como mecanismo comum e essencial para demons-
tração de poder; para o sucesso de empreitadas em que au-
xiliavam a Coroa portuguesa e autoridades metropolitanas, 
notadamente governadores, na manutenção da ordem pública 
e para o alcance de mercês régias que afirmariam seu status”18. 
17 CHALHOUB,  Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 21-24.
18 COSTA, Ana Paula Pereira. Potentados locais e seu braço armado: as vantagens 
e dificuldades advindas do armamento de escravos na conquista das Minas. To-
poi, v. 14, n. 26, jan./jul. 2013, p. 18-32, p. 23.
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A autora ainda considerou que essas ações significavam, em 
última instância, “uma extensão dos serviços que os escravos 
deviam prestar a seus donos”.19 
 A formação de bandos de homens armados também 
parecia ser consenso por parte dos senhores da região do 
Cariri. O vigário Galdino expressou essa consciência quan-
do mandou o recado para Barros, declarando que ele não o 
temia nem a seus cabras. O jornal O Araripe, em suas matérias, 
também ressaltava a formação de uma “guarda” como um 
costume arraigado naquela sociedade. Em 9 de agosto de 
1856, publicou que 

há poucos dias indo passar por essa villa [de Jardim] o sr. João 
Quesado e José Quesado, ambos acompanhados d’huma porção 
de homens, vulgo cabras, todos armados, huns de armas de fusil, 
outros de fouces, dis-se, para uma fazenda de nome Mameluco, 
(e segundo parece-me) pertence a hum tal de Antonio Monteiro 
para (disem huns) derribarem à força huma porção de matto, e 
outros para atacarem o tal Monteiro.20

 Ao ressaltar tratar-se de relatos de terceiros, o reda-
tor do periódico e autor da nota optou por relacionar os ho-
mens dos Quesados ao termo cabra, insinuando ser a manei-
ra que eram popularmente tratados. Contudo, ao incriminar 
os irmãos, acabava por apontar o controle que eles exerciam 
sobre os seus homens, posto que mantinham um “exército” 
armado a seu favor.
 No Cariri cearense, desde a primeira metade do século 
XIX, essa foi a maneira mais utilizada para se tentar controlar 
os cabras. Tê-los em seu domínio, como milícia de proteção e 
como seus trabalhadores – sendo agregados ou moradores –, 
podia ser mais vantajoso aos senhores. Em ofício ao governo 
do Império, o Presidente do Ceará, Joaquim da Costa Araújo, 
19 Ibidem, p. 23.
20 O Araripe, Crato (CE). Ano II, n. 56, 9 ago. 1856, p. 3.
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apontou que “a disposição desses homens a força he hum peri-
go para muita gente”. Por isso, era necessário que as “pessoas 
grandes” pudessem controlá-las.21 
 De outra parte, a necessidade do controle indicava o pe-
rigo latente de uma insurreição desses homens ligados aos se-
nhores. O próprio relato de como se dera o assassinato deixava 
notória essa percepção de que eram homens a serem temidos. 
Os indivíduos ligados aos senhores, nos dois lados, foram tra-
tados como cabras. Mesmo sendo apresentados como os homens 
de proteção, ficava implícita a ideia que tinham de que esses ho-
mens eram capazes de cometer quaisquer tipos de crimes. Dessa 
maneira, esses indivíduos eram vistos como danosos da e para a 
sociedade, ainda que a elite senhorial fizesse constante uso des-
ses homens para os seus “mandos” – ou “desmandos”. 
 Esse consenso era explicitado em diversas ocasiões, 
porém, eram mais frequentes em situações que envolvessem o 
desrespeito à lei e ofensas a pessoas da sociedade. Ao prestar 
depoimento no processo de ofensas físicas que Antonio Ferreira 
Lima abriu contra Antônio Santino d’Oliveira, Domílio Correia 
d’Oliveira, João da França Cabral e Rosendo da França Cabral, 
por esses réus terem supostamente atacado com um “cacete” 
a vítima, Geraldo Pirigo do Monte deixou entrever o poder de 
mando dos senhores, bem como o potencial ameaçador que a 
figura do cabra tinha para a sociedade. Em seu testemunho,

disse ainda ter ouvido dizer-se que o offendido Antonio Ferreira, 
há um anno tal veiz, mandara por seus cabras derribar nas ruas 
do Joazeiro a José Xavier irmão do réo Santino, e que este vindo 
em socorro do dito seo irmão foi mordido por um cabra de nome 
Manoel Rocho, dando-se esta afronta defronte da budega de Pe-
dro Xandu que fica junto da loja de Antonio Ferreira.22

21 ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Fundo/coleção AA. Série Interior. Pasta 
IJJ9177, 1856.
22 CEDOC – Centro de Documentação do Cariri, Processos Criminais, Caixa 1, 
Pasta 20, Ano 1890.
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 Além dos homens do senhor, os cabras também fo-
ram apresentados quase de forma bestial, sobretudo ao fazer 
referência à mordida que teria sido efetuada por Manoel Ro-
cho na vítima indicada no processo. Tal depoimento insinuava 
uma percepção diferenciada e degradante sobre esses homens. 
Eram, usando a expressão de Chalhoub, sempre os “suspeitos 
preferenciais”. Foi essa também a leitura feita, em outro proces-
so, acerca do réu Antonio Cigano.
 Domingos Gonçalves da Silva, proprietário e subdelega-
do de Jardim, afirmou “que por tradição sabia ser Antonio Ci-
gano cabra dizordeiro, e que por mais de uma vez respondera 
Jury nesta Cidade”. A respeito do crime, apenas informou que 
“estando em sua caza no Sitio Buçanha chegou-lhe a noticia de 
que Antônio Cigano havia esfaquiado a Lino de tal, e na qualida-
de de subdelegado derijira-se em continente mais pessoas para o 
lugar do conflicto já encontrando o mesmo Cigano prezo, prizão 
feita por Felippe Gomes da Silva”.23

 As outras testemunhas do processo também se utiliza-
ram do termo desordeiro para caracterizar a conduta de Anto-
nio Cigano. Entretanto, é preciso ressaltar que, nesse processo, 
o réu teve a oportunidade, concedida pelo promotor, para se 
manifestar a cada depoimento das testemunhas. Em resposta 
ao proprietário Domingos Gonçalves da Silva, lembrou “não 
ser exacto o depoimento da testemunha pois que foi elle que 
apanhara passando mais de uma semana na Cadeia sem se 
poder jogar, sendo exacto somente já ter respondido Jury nes-
ta Cidade”.24 Ao responder às demais testemunhas, Antonio 
Cigano não negou ter cometido o crime contra Lino de Tal, po-
rém, continuou ressaltando que as alegações de que era cabra 
desordeiro se constituíam em inverdades contra a sua pessoa. 

23 Idem, Caixa 2, Pasta 38, Ano 1891.
24 Ibidem
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Ao sétimo, e último, depoente considerou ser “insensato o que 
dizia a testemunha, e que fora prezo por perseguição”.25

 Mesmo discordando das alegações da testemunha sobre 
sua conduta, o fato é que a sociedade, notadamente a elite senho-
rial e autoridades policiais, percebia os homens que quebravam 
as suas regras como indivíduos a serem refutados do meio social 
e a serem tratados marginalmente. Ao receberem o epíteto de ca-
bras, esses homens passavam a carregar uma marca de contra-
venção. Assim, ao serem entendidos como contraventores, suas 
características e costumes passaram a ser lidos e ressaltados como 
indicativo de indivíduo a ser vigiado, como pessoa perigosa.
 Durante a passagem do século XIX, o desenho do cabra se 
tornou cada vez mais “real” – ou mais rico em detalhes. Como sua 
“fama” inicialmente veio a partir da participação nas lutas em prol 
da revolta do Pinto Madeira, a referência aos cabras, conforme avan-
çava o século XIX, ia se mostrando mais restrita aos documentos 
jurídicos (especialmente processos criminais), bem como aos jornais 
que circulavam na região, e menos aos registros administrativos do 
Ceará. Tais fontes, como já foi apresentado, percorrem uma discus-
são que moldou não apenas em termos imaginários a figura do ca-
bra no século XIX, mas também o “desenharam” fisicamente. 
 Com o passar do Oitocentos, os cabras passaram de 
uma questão de Estado para ser uma preocupação para a polí-
cia. Ainda que não deixasse de ser uma questão coletiva, posto 
que continuava sendo entendida como “massa irrefletida”26, a 
figura do cabra passou a ser mais individualizada. A visão de 
que os cabras eram perigosos acabou sendo materializada na 
ideia de um homem de vida rural, quase sempre ligado a um 
senhor, violento, conhecido por uma alcunha e com vestimen-
ta característica do “sertão”. 
25 Ibidem.
26 ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Fundo/coleção AA. Série Interior. Pasta 
IJJ9177, 1850.
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 No já citado processo de Antonio Manoel Tajujá, morto 
em decorrência de uma facada supostamente desferida por um 
dos seis cabras com os quais este soldado brigou, ficou evidente 
essa compreensão. Para caracterizar os homens que incriminava, 
o soldado não apenas se utilizou do termo cabra, que, em inícios 
do século XIX, já evidenciava uma pessoa de índole violenta, 
como também ressaltou a sua procedência rural e seu comporta-
mento rebelde, tipificado na insubmissão à ordem policial. O sol-
dado Manoel Joaquim soube se valer da definição de cabra para 
incriminar os homens que, segundo seu relato, o atacaram. 
 Aliado à visão de rebelde, e mesmo corroborando a ela, 
os homens perigosos, geralmente chamados de cabras, tinham, 
em suas descrições, o fato de andarem armados de facas e cace-
tes. Ao falar sobre a Comarca de Crato, em relatório ao Governo 
Imperial, em 8 de setembro de 1856, o vice-Presidente do Ceará, 
Herculano Antonio Pereira da Cunha,  insinuou que “são aqui 
bem conhecidos os indivíduos que lançam mão de facas e cace-
tes”.27 Provavelmente pela existência desse consenso, o soldado 
Tajujá, juntamente com os seus companheiros, ao denunciar o 
grupo que referiu como cabras desconhecidos e armados com facas e 
cacetes afirmou que tais homens os provocaram primeiro, irrom-
pendo com o grito de morrão os soldados.28 
 Entretanto, essa não era apenas a percepção da polícia. 
As testemunhas do processo, apesar de trazerem novas infor-
mações, não fugiram à criminalização desses homens, os quais 
os identificaram como cabras, mas também os apontaram nomi-
nalmente. No relato feito pela vítima, antes de vir a falecer, não 
havia indícios de que os soldados soubessem quem eram os ca-
bras que os tinham atacado. O soldado Tajujá chegou, inclusive, 
a relacionar dez a doze cabras no grupo. Todavia, apenas seis 
27 Idem. Fundo/coleção AA. Série Interior. Pasta IJJ9177, 1856.
28 CEDOC – Centro de Documentação do Cariri, Processos Criminais, Caixa 2, 
Pasta 15, Ano 1882.
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foram apontados no inquérito. A lista de acusados somente foi 
formada após serem ouvidas as testemunhas do inquérito. A 
primeira, João Araújo Chaves, fez o reconhecimento do suposto 
réu ao ver o chapéu que ficou em poder dos soldados, quando 
da luta. Conforme seu relato,

no dia seguinte, vendo em caza do delegado de policia hum cha-
peo de couro que fora apreendido pela patrulha conheceo per-
feitamente que dito chapeo era de Raimundo Valleu, morador 
para os lados do Brejo, e isto reconhecera porque em maio ultimo 
fizera com dito Valleu uma viagem da cidade de Telha para esta 
cidade. Que no dia do facto de que se trata, quase as seis horas 
da tarde, encontrou com dito Valleu em companhia de huns seis 
cabras mais ou menos no bêco da Caiana.29

Sem dar detalhes do chapéu, para comprová-lo que era mesmo 
do chamado Raimundo Valleu, a testemunha confirmou que viu 
este e mais outros, os quais não soube precisar quem eram, nas 
proximidades do local do crime. A segunda testemunha, porém, 
foi ainda mais enfática, inclusive relacionando cada um dos acu-
sados no processo. Joaquim Alves Pereira declarou que 

estando elle testemunha na caza de Raimundo Miguel na rua da 
bôa vista ahi chegara Raimundo Cajarana, João Canela Fina, Rai-
mundo Valleu, Benedicto Cheirôzo, Henrique de Tal e Manoel 
dos Reis, os quaes, digo, pedindo que lhes entregasse suas armas 
que ahi tinham deixado guardadas pois iam tomar a força huma 
mulher, e lhes sendo entregue as armas, isto he, faca e cacete, 
desserão na travessa do Antonio Alves, e ao confrontarem-se 
com os estabelecimento deste, ouvio elle testemunha o barulho 
e reconheceo logo ser os mesmos cabras que havião se encon-
trado com a ronda. Alguns minutos depois chegarão a caza de 
dito Miguel, onde ainda estava elle testemunha Raimundo Ca-
jarana, Benedicto Cheirôzo, Henrique de tal, João Canela Fina e 
Raimundo Valleu, todos armados de faca e cacete, sendo que este 
com huma faca na mão dizia nessa ocasião que lhe havia tirado a 
bainha, da mesma faca, mas não sabia se tinha furado a alguém, 

29 Ibidem.
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e nesta ocasião mostrou as costas onde dizia ter recebido panos 
de risfe, confessando ainda que ao receber a risfada cahio-lhe o 
cacete, mas que lançara mão da faca e correra com ella ainda 
introduzida na bainha (ilegível) facada em hum soldado, o qual 
arrebatou a bainha da mesma faca que apresentou.30

 Joaquim Alves Pereira foi a única testemunha a indicar to-
dos os supostos réus nominalmente, ainda que fosse por suas alcu-
nhas. Sua descrição, da mesma maneira, foi a mais detalhada e, em 
contrapartida, a que mais sugeriu que o conflito não partiu somente 
da provocação dos cabras. Por outro lado, essa segunda testemunha 
não se esqueceu de referenciar, certamente com intenção de incrimi-
ná-los, o costume dos cabras de beber aguardente com frequência, 
além de supostamente terem confessado estar dispostos a tomar a 
força uma mulher. Ainda em sua narrativa, asseverou:

as duas horas da madrugada mais ou menos estando elle teste-
munha pernoitando em caza de João de Tal na rua do Tabaquei-
ro, a esta hora baterão na porta de dita para comprar agoardente 
Henrique de tal, Raimundo Valleu e Benedicto Cheirôzo, todos 
montados a cavallos e em cangalhas.31

 Ismael Samuel da Cunha, negociante com loja estabele-
cida no mercado público, foi o último a falar. Seu relato diferiu 
dos outros dois, pois afirmou que os cabras já estavam em busca 
da ronda a fim de “retomar dela hum cacête que naquele mo-
mento lhe havia tomado, cuja resolução fora aprovada por todos 
do séquito”. E o fizeram, de acordo com o relato, após “terem os 
mesmos bebido um bocado de agoardente”, mesmo sob os pedi-
dos da testemunha de que não fossem à procura da patrulha.32 
Mais uma vez, a aguardente e o costume de andarem sempre 
armados de faca e cacete foram lembrados.

30 CEDOC – Centro de Documentação do Cariri, Processos Criminais, Caixa 2, 
Pasta 15, Ano 1882.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
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 A última testemunha do inquérito foi a primeira a tes-
temunhar quando da ocorrência do júri. No primeiro momen-
to, alegou não ter reconhecido os acusados, com exceção de 
Benedicto Cheirôzo; no entanto, na segunda narração, disse 
conhecer todos os denunciados. Como o julgamento foi rea-
lizado somente após um ano do assassinato, Ismael Samuel 
da Cunha, com acesso a novas informações, teve chance de 
reformular seu depoimento. 
 Pedro M. de Lima Roldão, sétimo depoente do pro-
cesso, descreveu Raimundo Valleu como um “individuo de 
estatura regular, cabelos estirados, côr morena”. Já o senhor 
Pedro de Brito lembrou o fato de andarem armados de facas 
e cacetes – aliás, uma informação constante em todos os de-
poentes –, mas também ressaltou o fato de andarem “vestidos 
de camisa e cerôula”, para dizer que pertenciam às “desregra-
das” populações pobres.33 
 No processo, todas as testemunhas procuraram ressaltar 
detalhes que criminalizassem os seis homens. Não resta dúvi-
da que, ao enunciá-los como “cabras”, já faziam uma denotação 
pejorativa sobre os réus. Contudo, a alegativa não parecia sufi-
ciente para a condenação, e entenderam ser necessário esmiu-
çar algumas características do tipo de homens que acusavam: o 
chapéu de couro, o gosto pela aguardente, pela violência, por 
andar em grupos armados de facas e cacetes e a resistência ao 
poder policial. Todavia, essa necessidade tinha razão na constru-
ção constante por que passava o conceito de cabra, posto que sua 
utilização se dava em um momento social para além da Guerra 
do Pinto Madeira, em 1832. 
 Certamente, a memória desse conflito fazia parte da 
lembrança de filhos e netos dos participantes desses aconte-
cimentos, fossem parentes dos considerados cabras ou não. 

33 Ibidem.
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Porém, os eventos dos anos posteriores, sobretudo relaciona-
dos à constante imposição ao trabalho, às agruras trazidas pe-
las novas secas e à imposição do recrutamento pelo governo, 
trouxeram novas conotações ao entendimento da sociedade, 
especialmente a elite senhorial, sobre os cabras. Por essa ra-
zão, a partir da segunda metade do Oitocentos, os processos 
criminais no Cariri passam a ser povoados pelo termo; e, na 
quase totalidade das vezes, os que os “carregavam” estavam 
sentados no banco dos réus. 
 No processo ocorrido em 1873, para julgar o réu Pedro 
Pereira – Vulgo Pedro Novo – pelo assassinato de José Pereira de 
Sousa, na Povoação de São José da Serra de S. Pedro, termo do 
Crato, foi dito pela testemunha Francisco Lino Pirez, agricultor e 
morador na mesma serra, que

estando em sua porta na tarde do dia Vinte de setembro do anno 
proximo passado, que fica contigua a caza do sobdelegado então 
em exercício João Simplicio, chegou ahi Antonio Baiano e con-
vidou dito sobdelegado para ir apartar uma arenga, entre João 
Pereira e Pedro Novo, o que respondeo o sobdelegado que nada 
era, visto terem costome arengarem; aconteceo que ao sahir da 
caza de Leoncio, Pedro Novo encontrando-se com José Pereira, 
este dirigindo ‘aquelle cabra ainda me aparesse’ - ao mesmo 
tempo puxando uma faca, atiravam-lhe uma facada que não o 
offendera, visto Pedro Novo, tão bem atirar-lhe uma facada que 
lhe pegou no baixo-ventre, e lhe cauzou a morte horaz depoiz.34

 O cabra, na construção desses homens, reforçava a pe-
cha de desordeiros para homens livres e pobres envolvidos 
em disputas, tanto que o relato do depoente afirma como um 
senso comum ser costume arengarem. A mesma indicação foi 
relatada no processo contra o réu Antonio Cigano, citado an-
teriormente. Essa visão era tão recorrente que, no caso da acu-
sação dos seis cabras, não apenas as testemunhas, mas também 
34 CEDOC – Centro de Documentação do Cariri, Processos Criminais, Caixa 2, 
Pasta 26, Ano 1873.
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o próprio magistrado encarregado da condução do júri ques-
tionou um dos depoentes acerca do comportamento social do 
réu Raimundo Valleu. 

Perguntado se sabe se os denunciados são homens de bons ou 
máos interesses. Respondeu que nada pode diser em relação aos 
interesses dos denunciados seos conhecidos, sabendo apenas 
que Raimundo Valleu e Raimundo Cajarana morão no Brejo e 
trabalhão no sítio de Pedro de Brito.35

 A resposta de João d’Araújo Chaves, agricultor, foi uma 
evasiva em relação ao questionamento do juiz. Todavia, o fato 
de referir a moradia e que eram pessoas ligadas ao senhor Pedro 
de Brito o foi, provavelmente, feito para passar uma impressão 
de que os dois Raimundos eram trabalhadores vinculados a um 
senhor, sugerindo a atividade de jagunços para ambos. Tal infor-
mação sobre o local de moradia parecia proceder, uma vez que 
o quinto depoente confirmou que os acusados se apresentaram 
como “cabras de Pedro de Brito” e o sétimo como “homens de 
Pedro de Brito”. 
 Ao ser convocado como “testemunha referida” no pro-
cesso, Pedro Vieira de Brito admitiu serem esses homens traba-
lhadores em seu engenho no sítio São Bento, afastando, assim, a 
ideia de que eram vadios, e trouxe dúvidas razoáveis acerca de 
quem de fato teria cometido o crime contra o soldado Tajujá. Em 
suas palavras: 

Chegando de novo em seu sítio São Bento às oito horas da ma-
nhã, mais ou menos, e dirigindo-se ao Engenho ahi foi inda-
gando de outros trabalhos (ilegível) sobre o facto em questão, 
o denunciado Valleu que achava-se presente retirou-se (ile-
gível), ao do seo sitio cousa de consequência disso (ilegível)
que de novo apareceo e continuou a trabalhar para elle teste-
munha. Disse mais que (ilegível) disso, soube por lhe diser, 
segundo lhe parece, Raimundo Miguel, morador na Matan-

35 CEDOC – Centro de Documentação do Cariri, Processos Criminais, Caixa 2, 
Pasta 15, Ano 1882.
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ça, que o autor da facada em questão fora Henrique de Tal, e 
nesse sentido (ilegível) diser geralmente. (...) Disse mais que 
sabe por mais geralmente os denunciados andavão armados, 
ficando no lugar da lucta dois cacêtes.36

 Pedro de Brito, a fim de se esquivar de estar acober-
tando um crime contra um soldado de polícia, afirmou que 
Raimundo Valleu fora para o seu engenho em nítido estado de 
embriaguez e que não quisera se pronunciar sobre a luta do 
dia anterior. No entanto, em notória atitude de proteção, este 
senhor garantiu em juízo que os homens implicados no crime 
continuavam trabalhando com ele, inclusive, no dia após o 
ocorrido, prestaram-lhe serviço. 
  Ao fim do julgamento, os cabras foram absolvidos da 
acusação de iniciarem o confronto com a polícia e Raimundo Val-
leu foi inocentado da acusação de assassinato. Talvez pela con-
sideração de que eram cabras de um senhor ou que continuavam 
trabalhando, tais homens tenham sido liberados das acusações. 
Nada obstante, a visão sobre esses indivíduos os marcou como 
pessoas a serem vigiadas e disciplinadas: não à toa, sua liberação 
considerou o fato de que eles não haviam apresentado compor-
tamento violento entre o crime e a absolvição. 
 Uma coisa é certa: à classe dominante, não era possível 
deixar que pessoas sem trabalho e sem vínculo com um senhor 
– ou seja, vadios – irrompessem o espaço da cidade e ameaças-
sem a vida e a propriedade privada. Era preciso “educar” esses 
homens ao trabalho, ou criminalizar suas experiências fora dele. 
Foi essa a tônica dos discursos proferidos, sobretudo na segunda 
metade do século XIX. Contraditoriamente, ao mesmo tempo que 
os senhores se utilizavam desses homens para os “seus mandos”, 
tentavam contê-los em suas atividades econômicas, como seus 
trabalhadores. Assim, a própria sociedade sul cearense vivia o 

36 Ibidem.
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impasse de estimular o que chamava de “vadios” ao trabalho e 
de manter esses homens armados para a sua “proteção”. Toda 
essa compreensão que deu volume ao conceito de cabra, mais 
tarde, reforçou a definição de cangaceiro para homens livres e 
pobres, envolvidos em disputas, no sertão nordestino. 
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Sertões do Ceará provincial 

A escravidão típica da grande propriedade rural coexistiu no 
Brasil do século XIX com o cativeiro praticado em regiões 
onde predominavam os senhores de pequenas posses. Vi-

ver entre poucos escravos, contudo, não era sinônimo de um co-
tidiano suavizado. Infere-se que ocorria, nessas regiões, um cati-
veiro peculiar, o qual, embora fosse fundamentalmente marcado 
pelo tipo de relação direta estabelecida entre os senhores e seus 
cativos, cedia espaço ao contato recorrente dos escravos com a 
população livre em geral.
 No caso da Província do Ceará, caracterizada como uma 
região em que a utilização de mão de obra cativa apresentou pro-
porções diminutas, em virtude do tipo de economia nela predo-
minante no decorrer da maior parte do século XIX. A partir da 
constatação de que a concentração de escravos na Província cea-
rense foi pouco expressiva se comparada com outras regiões do 
Império em que o predomínio do sistema de plantation, no Ceará, 
a população cativa encontrava-se distribuída entre proprietários 
de pequenos grupos de escravos, localizados em áreas onde a 
produção destinava-se predominantemente à subsistência e ao 
abastecimento interno. 
 De acordo com o historiador Eurípedes Antônio Funes 
(2007)1, ao nos colocarmos diante de temas referentes à escra-
vidão no Ceará, deparamo-nos com a ideia postulada de uma 
escravidão branda no Ceará por conta do número diminuto de 
escravos na província. Se em relação à população cativa o nú-
mero de negros era um pequeno percentual em relação a livres, 
no caso da população negra e parda que não era cativa, temos 
um percentual que chegou a ultrapassar a população branca. De 
acordo com Eurípedes Funes: 
¹ FUNES, Eurípedes A. Negros no Ceará. In: SOUZA, Simone (org.). Uma nova 
história do Ceará. 3. ed. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2007, p. 103-32.
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No início do século XIX, a presença de afro-brasileiros já era sig-
nificativa por estas terras cearenses, onde negros e pardos liber-
tos somavam 60,7% de uma população total de 77.375 habitan-
tes. Neste universo, a população negra e parda cativa, somava 
12.254, ou seja, 15,8% da população.2 

 À medida que a ocupação do Ceará foi se efetivando 
por meio pecuária, consolidou-se um espaço de trabalho, o qual 
atraiu um contingente de homens livres, que, vindo de outras 
províncias, em sua maioria, eram pobres, negros e pardos, os 
quais, na condição de vaqueiros, trabalhavam por meio do siste-
ma de quarta (sistema no qual um a cada quatro bezerros nasci-
dos seria destinado ao vaqueiro), efetivando-se assim outra mo-
dalidade de trabalho em que a presença de trabalhadores livres 
era fortemente empregada. Diferentemente de outras províncias 
do que hoje é considerado o Nordeste açucareiro, a ocupação das 
terras cearenses se deu de forma mais lenta. Os caminhos abertos 
pelo gado possibilitaram uma dinâmica social diferenciada das 
sociedades de engenho. Todavia, a introdução de mão de obra 
escrava tornou-se de forma mais acentuada a partir da introdu-
ção das lavouras algodoeiras.
 Em lugar de confirmar ou desmentir a hipótese de que, 
nessas circunstâncias, o cativeiro fosse mais tênue em relação a 
outras áreas em que predominavam diferentes padrões demo-
gráficos de escravos, tenciona-se analisar, nesta pesquisa, possi-
bilidades, matizes e complexidades do processo histórico local, 
pois se infere que tanto a violência explícita quanto práticas de 
sobrevivência dos cativos compunham um intricado jogo de re-
lações no cotidiano de senhores e seus escravos.
 Entretanto, sobre os índices de crimes praticados pela 
população livre, em primeiro lugar, é preciso lembrar que a 
expansão da criminalidade da população livre encontra sua 
explicação no crescimento demográfico. Decerto, o aumento 
² Ibidem, p. 104
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populacional vertiginoso não se verificou entre a camada es-
crava. A partir dos dados apresentados por Eurípedes Funes 
no capítulo “Negros do Ceará”: 

Apesar das dificuldades decorrentes das omissões e lacunas nas 
estatísticas levantadas, foi possível perceber que a população es-
crava, no Ceará, apenas em 1819, segundo dados apresentados 
por Artur Ramos, chegou a 28% da população, não superando 
em outros momentos a casa dos 20%, decaindo já a partir da dé-
cada de 1840, chegando em 1872 a 4,4%, mantendo esse nível até 
1883/1884, quando ocorre a libertação dos cativos.3 

 Cabe lembrar, neste ponto, que a queda no número de 
escravos no Ceará se deu também por conta do tráfico interpro-
vincial de escravos que, após o fim do comércio internacional, 
intensificou o envio de cativos das províncias do Norte do país 
para o abastecimento da crescente demanda de mão de obra nas 
províncias do Sul do país. Diante da constatação do pequeno 
número populacional da camada escrava no Ceará, a hipótese 
da existência de uma ampliação efetiva dos crimes de escravos, 
neste período, baseia-se na consideração dos homicídios contra 
senhores e feitores, à medida que estes foram percebidos tanto 
pelos senhores quanto pelo aparelho judiciário, como crimes li-
mites, uma vez que atentavam diretamente contra os princípios 
da sociedade escravista. Conscientes da fragilidade dos mecanis-
mos de dominação paternalista de que dispunham, os senhores, 
desde sempre, temeram os ataques de seus cativos. 

A criminalidade escrava

 Tivemos acesso a um conjunto de processos que nos 
permite adentrar e analisar, de forma mais densa, um cotidiano 
marcado por diversas estratégias de sobrevivência, ou, como nos 

³ FUNES, 2007, p. 108.



43

ensinou Michel de Certeau (1998)4, o cotidiano como o conjunto 
de operações singulares que, às vezes, dizem mais de uma so-
ciedade e de um indivíduo do que a sua própria identidade. São 
casos em que podemos observar as estratégias de sobrevivência 
e resistência empregadas por diversos sujeitos e indicam que as 
tensões e contradições presentes no cotidiano encontravam seu 
desaguadouro nos crimes de agressões físicas e de morte. 
 A escravidão produziu representações ideológicas do 
trabalho ambíguas e, muitas vezes, conflitantes. Por uma parte, 
degradou o trabalho manual à medida que este passou a ser vis-
to como coisa própria de escravos. “Trabalhar feito um escravo” 
é uma expressão reveladora de uma percepção do trabalho como 
uma atividade própria da sua condição de cativo, contrapondo-
-se à figura do senhor, do rico proprietário que não sabia o peso 
das ferramentas do trabalho. Assim, segundo certo ponto de vis-
ta, aos cativos caberia dispender todo o esforço para a produção, 
enquanto aos senhores caberia o ócio. Essa realidade, em vários 
casos, foi o gatilho para diversas ações violentas de cativos con-
tra seus senhores. Essa realidade, sem dúvida, era percebida pelo 
cativo, à medida que colocava padrões determinantes entre o 
bom escravo e o rebelde. 
 Essa percepção, por exemplo, foi o estopim para o es-
cravizado André se voltar violentamente contra seu senhor, José 
Maria Firmino, durante os trabalhos na fazenda de propriedade 
do seu senhor, na Vila de Itapagé, no ano de 1860.5 Durante os 
serviços na plantação, André havia recebido várias reclamações 
por parte do senhor que se queixava da demora na limpeza de 
uma área que seria utilizada para o plantio. Durante dias se-
guidos de reclamações e ameaças de castigos físicos, enquanto 

⁴ CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes do fazer. Petrópolis: 
Vozes, 1998.
⁵ Arquivo Público do Estado do Ceará (APEC). Cartórios do Interior. Itapagé. 
Ações Criminais. Pacote 02, 1868-1873.
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o escravo estava limpando uma área para o cultivo, ouviu seu 
senhor reclamar mais uma vez da demora e tornar a repetir as 
ameaças de açoites. Enfurecido, o escravo André armou-se com 
a enxada com a qual realizava o serviço e desferiu vários golpes 
contra seu senhor, que morreu de imediato. 
 Tal caso demonstra que o escravizado, colocado sob o 
jugo da disciplina e da produtividade, compreendia que preen-
cher as expectativas do senhor podia significar um dispêndio 
de energia física incompatível com suas forças. Assim, entre as 
expectativas senhoriais do rendimento econômico do escravo 
e as possibilidades materiais e emocionais desses em cumpri-
-las, criou-se uma margem, mais ou menos incerta, de tensões e 
negociações. Circunstâncias parecidas também foram motivos 
para a explosão de fúria do escravizado Antônio do Icó no ano 
de 1862.6 Antônio trabalhava nos vários serviços da proprieda-
de do seu senhor. Certo dia, enquanto Antônio cortava lenha 
para levar para vender na cidade, José Maria, o proprietário 
do cativo, reclamou da demora nas tarefas e acusou o escravo 
de fazer corpo mole durante o serviço, ameaçando-o de punir 
com uma surra se não fosse logo levar os cortes de lenha para 
vender na cidade. Indignado com o que acabara de escutar, An-
tônio tomou o machado em suas mãos e desferiu um golpe com 
tanta força que o seu senhor não teve tempo nem de pedir so-
corro, morrendo logo em seguida. 
 Escravizados e senhores viram-se compelidos a mo-
ver-se nessa zona um tanto quanto perigosa, em que cada um 
dos lados via-se na tarefa de desenvolver estratégias que lhes 
permitissem experimentar os limites um do outro. No interior 
dessas relações sociais de trabalho profundamente tensas é 
que se insere a problemática da disciplina e de uma economia 
particular do castigo. 
⁶ Arquivo Público do Estado do Ceará (APEC). Cartórios do Interior. Icó. Ações 
criminais. Pacote 01, 1839 –1889.
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 Em algumas de nossas análises, os casos envolvendo 
relações de trabalho e disciplina, homicídios contra senhores e 
contra feitores, apareceram como fruto de tensões derivadas da 
disciplina do trabalho versus resistência e condições físicas de 
desempenho dos escravizados. Os ataques contra a autoridade 
senhorial, espelhada na figura tanto do próprio senhor quanto 
de seus prepostos, feitores e capatazes, são exemplos do que 
estamos falando. Nesta tendência, os ataques violentos contra 
aqueles que representavam o mando senhorial foram frequentes. 
Sobre essa categoria de crime, um caso que é representativo das 
tensões envolvendo escravos e feitores foi o crime cometido pelo 
escravo Francisco, no ano de 1870, na Vila de Solonópole.7

 O escravizado Francisco trabalhava na roça juntamen-
te com outros escravizados da mesma propriedade adminis-
trada pelo feitor de nome Manoel Felizardo, a quem todos 
atribuíam uma imagem de homem autoritário e violento. Cer-
to dia, Francisco regressava com outros escravos de mais um 
dia de trabalho, quando, no caminho, foram abordados pelo 
feitor, que ordenou que voltassem imediatamente para o tra-
balho. Percebendo que escravos não queriam atender à ordem 
dada, o feitor Manoel Felizardo começou a castigar um escra-
vo menor com muita violência. Já indignado com a situação, 
o escravo Francisco, de posse de uma faca que trazia junto à 
cintura, pulou sobre o feitor, deferindo-lhe diversas facadas 
das quais resultou-lhe na morte imediata. 
 A mesma percepção de um feitor injusto aparece nas pa-
lavras do escravo Luiz de Baturité no ano de 18728. Ao ser inqui-
rido sobre os motivos de ter assassinado o feitor, João Marcellino, 
Luiz respondeu que, ao reclamar da quantidade de comida que 
recebia e da falta de uma camisa para vestir, o feitor respondeu 

⁷ ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ (APEC). Cartórios do Interior. 
Solonópole – Ações Criminais. Pacote 01, 1857-1881.
⁸ Idem. Cartórios do Interior. Baturité. Ações criminais. Pacote 02, (s/n) 1870-1875.
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que, por conta da reclamação, não ia receber nenhuma comida 
nem uma peça de roupa até aprender a parar de reclamar. Luiz 
contou que, enfurecido, pegou uma mão de pilão, bateu com ela 
até o feitor cair no chão e perceber que já não estava mais vivo. 
 Revelando-se como a figura catalisadora das tensões 
provenientes da disciplina do trabalho, pressionado fortemen-
te pelo senhor para fazer frente à resistência do escravo, o feitor 
transformava-se em alvo privilegiado de ataques. Nesse senti-
do, a representação do feitor prepotente e exagerado na aplica-
ção dos castigos tinha consequências nas revoltas violentas por 
parte dos cativos. 
 O temor aos escravos permeou a instituição escravista 
e encontrou, na Justiça especial, ressonância com a repressão 
exemplar dos crimes contra a autoridade senhorial. Este foi o 
caso da Lei de 10 de junho de 1835, sancionada em um momento 
excepcional, com objetivo de repressão às ações violentas prati-
cadas por escravos contra membros da camada senhorial. A par-
tir da utilização dessa lei, a camada senhorial passou a ter em 
mãos um poderoso instrumento de defesa, utilizado fortemente 
contra tensões e revoltas escravas. 
 Os casos de conflitos envolvendo escravos e senhores 
representam um cotidiano do sistema escravista da Província 
cearense, marcado (na maioria dos casos) pela ausência da me-
diação de feitores, representando que os senhores possuíam re-
lação de mando direta com seus escravos, o que fazia com que 
as situações de conflitos também não fossem intermediadas por 
terceiros. Analisando os casos de crimes envolvendo cativos e 
senhores no município de Franca, Ricardo Alexandre Ferreira 
(2005)9 percebeu que, em se tratando dos casos dos senhores de 
poucos escravos, em que a relação de mando era direta, os pos-
síveis conflitos também o eram, o que fez com que Ferreira de-
⁹ FERREIRA, Ricardo Alexandre. Senhores de poucos escravos: cativeiro e criminali-
dade num ambiente rural, 1830 – 1888. São Paulo, Editora UNESP, 2005.
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fendesse que, no cotidiano de senhores de poucos escravos, os 
conflitos pudessem acontecer com mais frequência do que em 
grandes propriedades em que o proprietário dos escravos não 
possuía relação de mando diretamente com seus cativos. Em 
1841, o crime praticado pelo escravo Sebastião contra seu senhor 
pode ser analisado a partir da ótica das tensões envolvendo se-
nhores e escravos:

As 10 horas da noite do dia 2 de Maio de 1841, Sebastião, escra-
vo, matou a seo senhor, o negociante Joaquim Francisco do Rego, 
geralmente conhecido por Doutor Rego, quando este se recolhia à 
sua casa.  E logo após se evadio-se deixando o seo senhor morto.10

 Os motivos que suscitaram o assassinato cometido por 
Sebastião não ficaram explícitos, mas, por si só, o crime pode 
ser visto como o resultado de tensões existentes entre o escra-
vo Sebastião e o seu senhor. Os ataques contra as autoridades 
senhoriais apresentam-se como indício real da existência de 
tensões que, muitas vezes, só eram percebidas nas ações limi-
tes, mas que se faziam presentes durante toda a existência do 
cativeiro no Brasil. Essa realidade, sem dúvida, pode ser perce-
bida à medida que nos deparamos com um conjunto de casos 
nos quais os senhores apareceram como vítimas de homicídios 
perpetrados por seus cativos. Além do já mencionado crime 
praticado pelo escravo Sebastião, outro caso envolvendo ações 
violentas entre senhores e cativos é o homicídio praticado pelos 
escravos Antonio e Luiz. 
 O crime de homicídio envolvendo os cativos Luiz e An-
tônio, da Vila de Viçosa, localizada na região norte do Ceará, é 
um importante exemplo da associação de cativos em conflitos 
contra senhores. Luiz e Antônio eram ambos escravos de uma 
família maranhense que vivia na Vila de Viçosa, em 1841, na ser-

10 NOGUEIRA, Paulino. Execuções de Pena de Morte no Ceará. Revista do Institu-
to do Ceará (RIC), T. 08, p. 3-326, 1894, p. 81.
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ra da Ibiapaba, ali refugiados durante os conflitos da insurreição 
conhecida como Balaiada. Alguns furtos estavam ocorrendo na 
vila e descobriu-se que estavam sendo praticados por um grupo 
de escravos, entre os quais figurava Luiz, que foi duramente re-
preendido por seu senhor, Inácio João de Magalhães. Indignado 
pelas ameaças recebidas, Luiz armou o assassinato de seu senhor 
nas vésperas da partida da família, que voltava ao Maranhão. 
Luiz matou Inácio João de Magalhães com um tiro de bacamarte. 
Em seguida, descobriu-se que o crime havia sido preparado em 
conluio com o escravo Antônio, pertencente a D. Mariana, espo-
sa da vítima. Ocorre que Antônio, para não ser preso, fugiu para 
a vila de Granja, onde foi encontrado e capturado. Luiz também 
já havia sido agarrado em um sítio há poucas léguas do local do 
assassinato. Capturados e processados, ambos foram condena-
dos à pena capital pelo homicídio, que, além de vitimar o senhor 
dos escravos, foi percebido como uma ameaça aos interesses es-
cravistas de proprietários locais. 
 Encontrando ainda uma estrutura similar a essa, o escra-
vo José foi condenado à morte pelo Art. 1° da Lei de 10 de junho de 
1835, na capital de Fortaleza, em 16 de novembro de 1839, por ter 
matado com um tiro o seu senhor, o sobralense Luiz Ferreira Go-
mes. O crime perpetrado por José havia sido realizado em conluio 
com Miguel Pereira dos Anjos, homem de condição livre que, por 
sua participação no crime, foi condenado pelo tribunal de Forta-
leza a “20 anos de galé, pena mínima no art. 192 do Cód. Crim.”11. 
José, por sua condição de escravo, foi enquadrado na Lei de 10 de 
junho de 1835; já Miguel Pereira dos Anjos, porque era homem 
livre, foi poupado do mesmo destino do parceiro de crime. 
 Na mesma linha interpretativa, o escravo Luís havia 
matado um homem branco em Aracati, amante de sua senhora, 
com sete facadas. O crime ocorrera em 1836, porém, Luís teve de 

11 NOGUEIRA, 1894, p. 57.
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aguardar a decisão da justiça preso na cadeia pública de Forta-
leza. O crime atribuído a Luís havia sido planejado em conluio 
com Iria Maria, mulata de condição livre, que teve como senten-
ça “sofrer a pena de prisão perpetua gráo medio do artigo cento 
e noventa e dois”12. 
 Ações como essa não podem ser encaradas como casos 
isolados, apesar de serem resultados de ações produzidas no in-
terior das propriedades senhoriais. Ações violentas perpetradas 
por cativos contra autoridades senhoriais apresentavam uma 
fragilidade nas relações de mando, que, de maneira alguma, po-
deriam ser percebidas e aproveitadas pelos sujeitos cativos. O 
conluio entre gente de cor (um escravo e uma mulata de condi-
ção livre) poderia ser encarado como uma atitude grave a ponto 
de o assassinato ter condenado à pena de morte o escravo Luís. 
 Sem dúvida, a Lei de 10 de junho de 1835 (criada em 
resposta às agitações provenientes de ataques de escravos con-
trassujeitos da camada senhorial) revelou-se como importante 
anteparo senhorial para a defesa da instituição, uma vez que 
o texto da lei tinha como objetivo primordial coibir e castigar 
exemplarmente, por meio da pena de morte, os cativos que ou-
sassem infringir o estatuto básico da sociedade escravista. Ape-
sar do rigor da Lei de 10 de junho de 1835 contra os crimes que 
vitimassem sujeitos da camada senhorial, a ocorrência de trans-
gressões escravas aconteceu com certa frequência durante todo o 
tempo que durou a escravidão no Brasil. Evidências de atitudes 
insubordinadas permeiam as narrativas sobre outros crimes pra-
ticados por escravos no Ceará.
 Os testemunhos dos escravos que ficaram gravados nos 
autos criminais reproduzem o completo quadro das percepções 
escravas, remetendo-se aos pontos nodais do sistema escravis-
ta, remarcado que o estopim dos homicídios foram as tentativas 

12 Ibidem, p. 282.
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de acelerar o ritmo do trabalho. As tensões subjacentes ao au-
mento da produção e o aumento das ameaças de castigos físicos 
ao descumprimento da produção exigida. A escravaria perce-
bia a sobrecarga do ritmo de trabalho, sendo esses os argumen-
tos apresentados pelos escravos como os motivos dos crimes, 
apresentando seus desagrados a um cativeiro muito rigoroso. 
O eclodir da violência escrava contra seus senhores e feitores 
imbricou-se na problemática do trabalho e nas relações sociais 
a ele subjacentes. 
 Os homicídios nos quais apareceram como vítimas ho-
mens livres formaram outro conjunto de casos dos quais tivemos 
conhecimento. Os conflitos envolvendo escravos e homens livres 
pobres sugerem a existência de relações sociais intensas entre es-
sas camadas. Este foi o caso do homicídio perpetrado em Icó pelo 
escravo Bernardo no ano de 187313. Durante um momento de fes-
tividades, o escravo Bernardo, que estava na companhia do ho-
mem livre de nome Joaquim dos Santos, acabou se desentenden-
do com o companheiro. Ambos travaram uma luta corporal, em 
que o escravo Bernardo, de posse de uma faca, acabou atingindo 
Joaquim dos Santos, que, por decorrência dos ferimentos, adqui-
riu uma infecção que lhe custou a vida. Ao tentar se defender das 
acusações, Bernardo alegou que ambos haviam bebido acima da 
conta e o desentendimento havia tido início quando Joaquim dos 
Santos negou-se a pagar a parte que lhe cabia na bebedeira. 
 A embriaguez parece ter sido o motivo apontado pelo 
escravo Manoel durante uma briga com um homem livre de 
nome Vicente Ferreira, em Tauá, no ano de 185814. O cativo con-
tou à justiça que já possuía desentendimentos com a vítima há 
algum tempo, chegando até mesmo a ser agredido em uma oca-

13 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ (APEC). Cartórios do Interior. 
Icó. Ações criminais. Pacote 01, 1839 –1889.
14 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ (APEC). Cartórios do Interior. 
Tauá. Ações Criminais. Pacote 01, 1795 –1870.



51

sião na qual fora acusado por Vicente Ferreira de ter furtado em 
uma plantação de sua propriedade. O escravo Manoel contou 
que, durante a bebedeira, avistou de longe Vicente Ferreira em 
um jogo de baralho e, tomado pelo desejo de vingança, voltou 
até a propriedade do seu senhor e armou-se com um bacamarte, 
com o qual cometera o homicídio contra Vicente Ferreira. 
 Perante o exposto, parece que as ações violentas envol-
vendo cativos também produziu vítimas entre a camada que não 
estava ligada às relações de mando, como foram os casos cita-
dos anteriormente. Tais conflitos, produzidos durante relações 
sociais cotidianas, apresentam um cotidiano no qual sujeitos 
escravizados teciam relações fora das propriedades senhoriais, 
ficando evidente, nesses casos, que os escravos estavam em cir-
culação em vários espaços sociais. 
 As relações entre escravos e livres também produziu 
vítimas do lado da camada cativa da sociedade. Seja enquanto 
réus, seja na condição de vítimas, o contato entre livres e escravos 
se mostrou violento em algumas situações particulares. O conta-
to mais livre em espaços menos vigiados abrira oportunidades 
para o inter-relacionamento entre as duas categorias e o aflorar 
de questões conflituosas. Este foi o caso da trama envolvendo o 
escravo José, sobre o qual passamos a narrar na sequência. 
 José era escravo de Sebastião da Costa Leitão, com ida-
de entre trinta e cinco e quarenta anos, estado civil solteiro, como 
disseram. José apareceu para nós no processo criminal no qual ele 
figura como vítima de homicídio praticado pela pessoa do oficial 
de justiça Rufino de Paula Avelino. Certa noite, por volta do mês 
de dezembro de 1840, na Vila de Tauá, Verinha de Maria Rufi-
na, filha do oficial de justiça Rufino de Paula Avelino, decidiu sair 
em companhia de Florinda Maria para tomar banho no rio, que 
se localizava nas proximidades da casa de Verinha. Pouco tem-
po depois, já voltando para casa, Verinha percebeu que sua janela 
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estava arrombada e convidou a colega Florinda para entrar em 
sua companhia para que pudessem verificar do que se tratava. Ao 
adentrar sua residência, Verinha logo percebeu que sua rede de 
dormir estava cortada, foi então que ela foi surpreendida pelo ca-
tivo José, que desferiu rapidamente contra ela socos e pauladas. 
 Florinda, dando-se conta de tal situação, decidiu en-
tão correr com destino à casa de Rufino de Paula Avelino, pai 
da moça, para que ele pudesse acudir a filha que estava sendo 
agredida por José. No exato momento, Rufino chega e depara-se 
com a filha sendo agredida e entra em seu socorro, começando 
de imediato uma luta corporal com o cativo José, que, armado 
de uma faca, tentou desferir golpes em Rufino de Paula, o qual, 
apesar de receber uma facada no braço, conseguiu tomar posse 
da dita faca e a usou em seu proveito contra José, que não teve a 
mesma sorte de Rufino de Paula e acabou sendo atingido fatal-
mente, morrendo já no local da luta. 
 Tendo início o processo criminal contra Rufino de Pau-
la Avelino, um conjunto de pessoas, moradores próximos ou 
pessoas que haviam presenciado o fato ocorrido, foram intima-
das a prestar depoimento para investigação e apuração dos cul-
pados e dos motivos do fato. Uma das testemunhas do processo 
foi o viajante Antônio Moreira da Silva, de vinte e dois anos de 
idade, que, em seu depoimento, relatou os acontecimentos que 
disse ter presenciado: 

Disse que estando no comercio la chegava José, escravo de Sebas-
tião da Costa Leitão e convidara elle a testemunha para irem a 
caza de Vicencia moradora desta Villa e dahy se dirigirão a caza 
de Maria Rufina filha do accuzado e la chegando o assassignado 
abriu a janela da caza de Maria Rufina e entrando e não encon-
trando ninguém, cortara os punhos da rede e que queria dar uns 
bofetões naquela cabloca.15

15 Trecho do depoimento de Antônio Moreira da Silva no processo criminal de Ru-
fino de Paula Avelino. In: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ (APEC). 
Cartórios do Interior. Tauá ações criminais, pacote 01, período de 1795-1870.
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 No exposto acima, percebemos alguns fatos que foram 
apresentados pelo viajante Antônio Moreira, que, por estar em 
companhia da vítima de Rufino de Paula, e agressor de Rufina, 
apresentou alguns detalhes da trama, como o convite feito pela 
vítima para ir à casa de uma terceira pessoa e que acabaram en-
trando na casa de Rufina. Foi quando o cativo José apresentou 
suas verdadeiras intenções, que era “dar alguns bofetões naquela ca-
bloca”16. Os motivos que levaram José a realizar essa empreitada 
não foram mencionados no processo criminal. As outras testemu-
nhas foram questionadas sobre os motivos que levaram o cativo 
José a tal atitude, e as testemunhas disseram não saber. Podemos 
depreender que o cativo podia ter agido em retaliação a alguma 
desavença que poderia ter com Rufina, ou até mesmo com o pai 
dela, e que essa havia sido a forma que encontrou para sentir que 
a vingança havia sido feita. Ou também pode ser que sejam ou-
tros fatos, já que não ficaram claros os motivos do ato de José. 
 Por outro lado, a vida conjunta nas senzalas e a experi-
ência comum na vivência da escravidão tenderam a forjar, entre 
os escravos, laços afetivos e alianças de ajuda mútua. Apesar dis-
so, a análise dos processos criminais de homicídios entre escra-
vos demonstra que a violência inerente ao sistema perpassava, 
também, as relações sociais que os cativos mantinham entre si, 
apontando a necessidade de matizar as visões unilaterais da or-
ganização da comunidade escrava. 
 O casamento e a manutenção de uma precária estrutura 
família também apresentava tensões e conflitos. Nesse sentido, 
o processo de 1854, no qual André, escravo17 do Coronel Pedro 
Alves Feitoza, foi acusado de assassinar sua mulher, Maria Joan-
na, também escrava do mesmo senhor, é ilustrativo dos conflitos 
subjacentes à estrutura familiar escrava. Neste, o marido, sus-
16 Ibidem.
17 Arquivo Público do Estado do Ceará (APEC). Cartórios do Interior. Tauá ações 
criminais, pacote 01, período de 1795-1870.
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peitando de infidelidades por parte da mulher, a seguiu até um 
mato onde Maria Joanna cortava lenha e a surpreendeu, agarran-
do-a por trás e dando uma punhalada no seu peito, que lhe cau-
sou a morte instantânea. Poucas informações foram encontradas 
nos processos do escravo André para que pudéssemos entender 
mais um pouco sobre essa trama que resultou na morte de sua 
mulher, a escrava Maria Joanna. 
 O ciúme parece ter sido o fato motivador do homicídio 
praticado por Benedicto, o escravo de Francisco José da Costa, 
no ano de 1869, em Lavras da Mangabeira. Neste, o escravo Be-
nedicto foi acusado de assassinar sua companheira, a preta Rita, 
escrava do mesmo senhor, por conta de um presente que a dita 
escrava havia recebido do comerciante Joaquim de tal. Segundo 
Benedicto, as atitudes da companheira haviam motivado suas 
desconfianças, e o presente recebido era a prova da traição.  
 Os dois casos narrados acima são ilustrativos das ten-
sões subjacentes à estrutura familiar escrava. Segundo Eurípe-
des Funes (1995)18, a constituição da família foi a primeira forma 
encontrada pelo escravo, em seu universo social, para amenizar 
as adversidades, pois, no precário acordo que extraía de seus se-
nhores, o casar-se significava ganhar mais controle sobre o es-
paço de moradia. O seio da família constituía o espaço em que a 
autoridade independia, em grande parte, da presença do senhor. 
Os laços matrimoniais davam certo tom de “autonomia” e “li-
berdade” para o escravo, vivendo perto dos seus, daqueles de 
quem gostava, que conhecia, tinha possibilidade de viver uma 
vida menos infeliz, pois juntos podiam dividir a dor e a alegria, 
lutar pela compra de alforria, praticar seus cultos religiosos e co-
mungar dos mesmos costumes.

18 FUNES, 1995.
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Considerações Finais

 As diferentes tramas narradas neste estudo apresentam 
o universo de sujeitos escravizados, como no caso do escravo 
José, o qual mostrou sua insatisfação, que, apesar de ter seu mo-
tivo desconhecido para nós, provocou uma reação do cativo con-
tra um sujeito pertencente à classe senhorial, e de tal insatisfação 
ele reagiu da forma que pôde, travando um combate direto, do 
qual saiu sem vida, mas do qual deixou registrada sua reação 
de descontentamento diante de uma realidade que tantos outros 
sujeitos na condição de cativos haviam compartilhado. 
 O estudo da criminalidade na Província do Ceará de-
mostra que algumas situações cotidianas eram resolvidas com 
soluções violentas, o embate corporal era uma forma utilizada 
por sujeitos que acreditavam ter sido prejudicados de alguma 
forma, seja ela uma situação concreta ou até mesmo uma ação 
vista como desonrosa feita por parte de alguém, tanto nas re-
lações extremas de cativos contra seus senhores ou prepostos 
quanto nos conflitos estabelecidos com a população em geral, ou 
conflitos entre sujeitos da parcela livre da sociedade. Nos dife-
rentes espaços da sociedade cearense, seja na capital ou nos ser-
tões, livres e escravos viveram circunstâncias diversas, em que as 
lutas por seus espaços e interesses algumas vezes eram resolvi-
das de forma violenta, por meio da luta corporal, da emboscada, 
da associação com terceiros ou outras formas diversas. 
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A segunda metade do século XIX é notadamente um perío-
do de grandes transformações sociais no Brasil. Estava em 
curso uma morosa marcha pelo fim da escravidão. Escra-

vizados e abolicionistas lutavam contra esta instituição, obser-
vando-se a conjuntura internacional: a da proibição do tráfico 
internacional e a gradual substituição do braço cativo pelo livre. 
É nesse contexto, em especial, nas províncias do antigo Norte1, 
que as relações de trabalho foram modificadas em decorrência 
do tráfico interprovincial de escravizados, bem como pela preca-
rização das relações de trabalho entre senhores e trabalhadores 
livres. O recrutamento, o censo geral, a carestia de alimentos e 
a substituição do antigo sistema de pesos e medidas tornavam 
ainda mais precário e dramático viver e preservar a liberdade. 
O Estado Imperial, caracterizado pela difícil separação entre o 
público e privado, como obsequiou Ilmar Rohloff de Mattos, 
trabalhava para controlar e disciplinar os livres, promovendo 
a manutenção da ordem senhorial e o domínio sobre a massa 
trabalhadora responsável pela força produtiva. Não demoraria 
para que a população reagisse.
 Nos últimos dias do mês de novembro de 1874, na peque-
na povoação de Fagundes, pertencente a Campina Grande (PB), 
populares tumultuaram a feira e se puseram contra a cobrança 
de tributos, o chamado “imposto do chão”, e também contra a 
utilização do novo padrão de pesos e medidas métricos france-

¹ A utilização da palavra “Nordeste” antes de 1920 é incomum, uma vez que ela 
só passa a ser pensada como região a partir do problema das longas estiagens 
no final do século XIX e começo XX, quando é registrada pelos documentos das 
comissões formadas para combater a seca – fenômeno, problema e discurso –, 
que irá ser conduzido principalmente pela elite pernambucana e que acabará cul-
minando na construção do vocábulo “Nordeste” entre 1920-1930. Assim, o termo 
“Norte” foi amplamente utilizado ainda durante todo o século XIX, e compreen-
dia desde a Província do Amazonas até a da Bahia. Trabalhos como Norte Agrário 
e Império (1871-1889) (1984), de Evaldo Cabral de Mello, e o de Durval Muniz, A 
invenção do nordeste e outras artes (1999), contribuíram para que os historiadores 
evitassem utilizar o termo “nordeste” de forma anacrônica. Ver também Peter 
Eisenberg em Modernização sem mudança (1977) e Neroaldo Pontes na obra Moder-
nismo e regionalismo (1984) e o clássico livro de Gilberto Freyre O Nordeste (1946).
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ses. Este padrão, aliás, tornou-se obrigatório pela Lei Imperial n.º 
1.157, em 26 de junho de 1862, mas passou a vigorar apenas em 
1874. Diante das fiscalizações e das cobranças entendidas como 
abusivas pelos comerciantes das feiras e de casas comerciais, os 
desentendimentos logo se transformaram em agressões entre o 
povo, que se negava a pagar os tributos e a medir e pesar pelo 
novo padrão, e as forças policiais do lugar. Em meio à confusão, 
xingamentos e ameaças, o subdelegado de polícia caiu prostrado 
ao chão. Ele fora alvo de uma “pedrada”, na verdade, um rebolo 
de rapadura atingira sua cabeça. 
 A cômica notícia se espalhou rapidamente. Boatos, fofo-
cas e mexericos ecoaram aos quatro cantos de que em Fagundes 
não se pagaram naquele dia os tributos da municipalidade, assim 
como não se mediu nada pelo sistema métrico decimal francês2. 
Daquele dia em diante, parte da população se colocou contra a lei, 
apelidada por eles como a “lei do peso”. Em dezembro de 1874, 
os movimentos chamados “Quebra-quilos”3 já eram percebidos 
em várias províncias do Norte, entre elas, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas e Rio Grande do Norte. Começava ali o maior e mais im-
portante movimento popular da história do Império do Brasil.
 Em 29 de dezembro de 1874, corria notícias pelas pági-
nas do Jornal do Recife que, em Imperatriz, vila que limitava as 
Províncias de Alagoas e Pernambuco, “alguns indivíduos seme-

² Destarte SMD.
³ Compreende-se o significado atribuído à palavra “quebra-quilos” a partir da vi-
são do Imperador Dom Pedro II em sua “Falla do Throno” diante da assembleia 
geral em 16 de março de 1875. Vossa Majestade caracterizava-os como “bandos 
sediciosos, em geral movidos por fanatismo religioso e preconceitos contra a pra-
tica do systema métrico, assaltaram povoações, e destruíram archivos e padrões 
dos novos pesos e medidas”. Ignorava-se, desta feita, o descontentamento de 
parte de seus súditos, ao tempo em que intentava deslegitimar a ação dos revol-
tosos, não reconhecendo suas reclamações e protestos. Ver: SENADO FEDERAL. 
Falla do Throno. 16 de março de 1875. Disponível em: http://www2.senado.leg.
br/bdsf/item/id/227319. Acesso em: 29 jul. 2016.

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/227319
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/227319
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avam sizanias4 entre o povo, no sentido de fazerem desordens”5. 
Ali, no dia 26 daquele mês, enunciou-se o ódio às reformas do 
Império, ao recrutamento, aos impostos da municipalidade so-
bre os víveres mais ordinários, mas, especialmente, contra os 
novos pesos e medidas instituídos pelo Estado. Aquele era só o 
início das agitações antimétricas em Alagoas.
 O presente artigo tem por finalidade analisar as agitações 
antimétricas na Província de Alagoas, bem como verificar a com-
plexidade que ensejava tanto as ações dos revoltosos quanto as 
táticas e atalhos utilizados pelas classes dirigentes alagoanas. Ou-
tro importante elemento investigado por nós diz respeito à cons-
trução de uma imagem dos Quebra-quilos, construída por meio 
dos relatórios de presidência de província, das correspondências 
oficiais e das colunas de periódicos locais de Pernambuco, os quais 
replicavam notícias dos jornais alagoanos sobre o referido tema. 

Os Quebra-quilos em Alagoas

 De seu palácio presidencial, Vieira de Araújo publicou alar-
deado sobre a chegada dos Quebra-quilos à sua província. Segundo 
ele, tais grupos penetraram pela comarca de Imperatriz, “reprodu-
zindo os attentados commettidos nas provincias da Parahyba, Per-
nambuco e Rio Grande do Norte”6. Ele se referia ao episódio de 26 
de dezembro de 1874, quando se soube da primeira notícia acerca 
da atuação dos sediciosos em Alagoas. O citado presidente pro-
vincial mencionou em seu relatório que o alferes Antônio Thomaz 
do Brejo Grande, junto a outros revoltosos, invadiu o povoado de 

⁴ Optamos por manter a grafia original das fontes por acreditar que estas que 
estão no texto não trarão maiores dificuldades aos leitores, mas também por con-
servarem a integralidade dos conteúdos.
⁵ Jornal do Recife. Recife, ano XVII, ed. 295, 28 dez. 1874, p. 4.
⁶ Diário de Pernambuco. Recife, ano LI, ed. 07, 10 jan. 1875, p. 2.
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Mundahú-Meirim7, do termo de Imperatriz, e “inutilizou os pesos 
e medidas do novo systema, incendiou os cartórios da subdelegacia 
de polícia e juizado de paz respectivos e o título do cobrador dos 
impostos de feira, obstando á arrecadação dos mesmos”.8 
 Em Timbó, povoação ameaçada de invasão no dia 27 de 
dezembro pelos “kiloclastas de Mundahú-Meirim”9, cerca de 
30 homens foram impedidos de protestarem pelo subdelegado 
Agostinho José de Góes, que prendeu dois instigadores na feira 
local. Esta, espaço mais ordinário das manifestações dos Quebra-
-quilos, foi resguardada pelo destacamento militar, sob o coman-
do do capitão Eustáquio. Fechava-se o cerco na vila de Muricy. 
 Ainda em dezembro de 1874, o juiz de direito de Atalaia, 
João Fernandes Chaves, alertou, em ofício a João Vieira de Araújo, 
das “tendências e desejos [da população local] de imitar as desordens 
das províncias vizinhas”10. Segundo o excelentíssimo juiz, os desordei-
ros já eram “vencedores ocupando a vila” de Bom Conselho e  

em Mundaú-Meirim (Imperatriz) [n]o dia 27 do corrente [foram] 
a povoação do mesmo nome, houve movimento de quebrar os 
quilos, e que depois voltaram pelo Riachão, [povoado] deste ter-
mo, distrito que a subdelegacia há oito meses permanece sem 
autoridades policiais, pois os últimos nomeados não prestaram 
juramento. No dia 26 [de dezembro] na feira da Capela não se 
vendeu carne com os pesos modernos, e o fiscal viu-se sem força 
moral para multar os infratores da postura municipal.11

⁷ Atual Santana do Mundaú.
⁸ ALAGOAS. Fala dirigida à Assemblei Legislativa da Provincia das Alagoas, na 
abertura da 2.ª legislatura, em 15 de março de 1874, pelo doutor João Vieira de 
Araújo, Presidente da província, p. 3.
⁹ APA (AL). Códice “Revoltas e sedições” (1833-1875). Caixa 0004-A. Carta de 
Manoel Martins de Miranda ao presidente de Alagoas, João Vieira de Araújo. 
Maceió, 7 de janeiro de 1875, s/n.
10 Idem. Correspondência Confidencial do Juiz de Direito da Comarca de Atalaia 
João Fernandes Chaves ao Presidente da Província das Alagoas João Vieira de 
Araújo. Fl. 13 Cx. 4- ASSUNTO: REVOLTAS EM ALAGOAS: 1835-1875. Pasta: Mo-
vimentos Sediciosos na Província. 1874-1875. Apud ANDRADE, 2014, p. 205-206.
11 APA (AL). Correspondência Confidencial do Juiz de Direito da Comarca de 
Atalaia João Fernandes Chaves ao Presidente da Província de Alagoas João Vieira 



62

 Tanto nos distúrbios relatados pelo presidente quanto pela 
descrição do juiz de Atalaia, repetiram-se as ações aos alvos já conhe-
cidos (o cartório, os cobradores, a delegacia, o juizado de paz e a fei-
ra). Verificou-se o mesmo modus operandi (assim como ocorrera nas 
províncias vizinhas invadidas pelos quebradores de quilos), como 
analisou o jornal Diário de Pernambuco, quando os sediciosos se con-
fundiram ao “povo nas feiras, afim de apparentarem grande núme-
ro”12, de maneira a aproveitarem-se da ausência de força policial para 
afrontarem os fiscais e utilizarem os antigos padrões. A negação ao 
SMD também se presenciou pela insistência da população em utilizar 
os antigos pesos e medidas, o que reforçava que a resistência ia muito 
além das ações violentas contra os arrematantes ou a polícia. 
 Reproduziram-se, por outro lado, os discursos e  as 
tentativas em desqualificar os manifestantes, acusados pela 
presidência de invadirem as feiras para “praticarem crimes, 
perturbando sempre a ordem e sossego públicos”13. Desenha-
vam-se os Quebra-quilos como grupos “compostos de indiví-
duos criminosos e turbulentos que pelas seduções e ameaças 
conseguem alliciar pessoas ignorantes, illudindo os incautos 
sob falsos pretextos”14. Esta afirmativa de Araújo intentava reti-
rar a agência dos sediciosos, colocando-os sob uma condição de 
manobrados, liderados por “cabeças” ou “líderes” capazes de 
direcionar pessoas “ignorantes” ao confronto contra as medi-
das do governo, sobretudo os impostos. 
 Observemos que esta narrativa reforçava a lógica de que a 
cobrança de impostos “votados legitimamente”15, dizia ele, evitava 
as fraudes anteriormente praticadas entre vendedores e compra-

de Araújo. Fl. 13 Cx. 4- ASSUNTO: REVOLTAS EM ALAGOAS: 1835-1875. Pasta: 
Movimentos Sediciosos na Província. 1874-1875. Apud ANDRADE,
12 Diário de Pernambuco. Recife, ano LI, ed. 07, 10 jan. 1875, p. 2.
13 Ibidem, p. 2.
14 Ibidem, p. 2.
15 Ibidem, p. 2.
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dores no uso do antigo sistema. Entretanto, Araújo omitia que, por 
outro lado, criavam-se novos impostos os quais dificultavam ainda 
mais a vida dos comerciantes, especialmente os pequenos de pou-
ca ou nenhuma instrução. Lembremos que o SMD cobrava de seus 
usuários noções e conhecimentos aritméticos para as medições e 
conversões em escalas decimais, algo difícil de se imaginar para um 
sujeito analfabeto, realidade de grande parcela daquela sociedade.16

 De acordo com Juliana Alves de Andrade, historiado-
ra e estudiosa do assunto, os sediciosos também protestaram 
contra dois comerciantes portugueses sitiados em Mundaú. Es-
tes, acusados de se beneficiarem com os atravessadores locais, 
levantavam suspeitas de tirarem vantagens com o uso do novo 
sistema decimal, assim monopolizavam os negócios em retalho. 
A suposição dos pequenos agricultores era a de que “o peso e 
as medidas praticadas em seu armazém, não correspondiam 
com o que os fregueses [lavradores] estavam habituados a levar 
para casa”17. Portanto, as quantidades adquiridas nos armazéns 
dos portugueses Antônio Monteiro e Pedro Antônio de Oliveira 
eram menores em relação às que usualmente eram obtidas pe-
los comerciantes quando se utilizava o antigo sistema, mesmo 
se pagando a mesma quantia por tais produtos. Isso resultou na 
tentativa de morte dos ditos comerciantes pelos Quebra-quilos.18  

16 Segundo o estudo desenvolvido por Alceu Ferraro e Daniel Kreildlow, as taxas 
de analfabetismo no Brasil na década de 1870 eram expressivas. Os autores inves-
tigaram o Censo Geral do Brasil de 1872 e obtiveram um preocupante dado, o de 
que 82,6% da população do Brasil acima de 5 anos eram analfabetas. FERRARO, 
Alceu Ravanello; KREIDLOW, Daniel. Analfabetismo no Brasil: configuração e 
gênese das desigualdades regionais. Educação e Realidade, Porto alegre, v. 29, n. 2, 
p. 179-200, jul./dez. 2004, p. 182.
17 Cf. ANDRADE, Juliana Alves de. Gente do vale: experiências camponesas no 
interior da província das Alagoas (1870 – 1890). 2014. 316 f. Tese (Doutorado em 
história) – Departamento de História, Universidade Federal de Pernambuco, Re-
cife, 2014, p. 207.
18 APA (AL). Correspondência Confidencial do Juiz de Órfãos da Vila de Atalaia 
João Fernandes Chaves ao Presidente da Província das Alagoas João Vieira de 
Araújo. Em 31 de Dezembro de 1874. Fl. 11. Cx. 4- ASSUNTO: REVOLTAS EM 
ALAGOAS: 1835-1875. Pasta: Movimentos Sediciosos na Província. 1874-1875.
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 Não demorou e João Vieira de Araújo escrevera aos 
homens de cabedal de sua província (assim como fizera ante-
riormente o presidente de Pernambuco, Henrique Pereira de Lu-
cena) para que tomassem parte na manutenção da ordem, quer 
dizer, que agissem para a conservação da ordem senhorial. Sua 
circular trouxera resultados imediatos.
 Em resposta, o juiz municipal, também presidente da câ-
mara e capitão da guarda nacional, Fernandes Bezerra, homem 
influente na região de Palmeira dos Índios, ofereceu a V. Exc.ª. 
seus serviços “independente de qualquer [sic] vencimentos no 
cazo de se dar a invasão de bandidos n’este município ou em 
outro qualquer maiz vizinho”19. Na ótica dessa autoridade, a se-
gurança individual e a tranquilidade pública e de propriedade 
foram ameaçadas por “bandidos” da Paraíba e de Pernambuco, 
já que em Palmeira “seus habitantes são de índoles ordeiras e 
pacíficas”20. Assim como Araújo, Bezerra não reconhecia que a 
insatisfação dos moradores daquela vila estivesse relacionada 
aos novos impostos criados e ao uso do novo sistema decimal. 
 Outro que atendeu prontamente ao pedido de João 
Vieira de Araújo foi o senhor proprietário Pedro Antônio da 
Costa (que se tornou presidente da Província de Alagoas no 
ano de 1877). Assim como Fernandes Bezerra, Costa estava 
inclinado a agir contra os “desordeiros e malfeitores”21 que 
penetrassem nas Alagoas, a fim de “evitar que esta villa seja 
theatro das scenas vandálicas, impróprias de um povo civili-
zado”22. Pedro Antônio da Costa compactuava com a mesma 

19 Idem. Códice “Revoltas e sedições” (1833-1875). Caixa 0004-A. Carta do juiz 
municipal Fernandes Bezerra ao presidente da Província de Alagoas, João Vieira 
de Araújo. Palmeira dos Índios, 16 de janeiro de 1875, p. 1-3.
20 APA (AL). Códice “Revoltas e sedições” (1833-1875). Caixa 0004-A. Carta do 
juiz municipal Fernandes Bezerra ao presidente da Província de Alagoas, João 
Vieira de Araújo. Palmeira dos Índios, 16 de janeiro de 1875, p. 1-3.
21 Ibidem, p. 1-3.
22 Ibidem, p. 1-3.
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opinião de Fernandes Bezerra. O mesmo fizera Sabino José de 
Oliveira, proprietário em Palmeira dos Índios, declarando-se 
“súdito, fiel, criado e amigo”.23

 O apoio ao presidente Araújo, não apenas da parte de 
Sabino, assim como Fernandes Bezerra e Pedro da Costa, indi-
cava qual o lado estavam as lideranças locais de Palmeira na-
quele cenário de disputas e alianças políticas. O Quebra-quilos 
representava a chance de políticos e figuras públicas auferirem 
vantagens ou rivalizarem com suas desavenças. Assim, compre-
endemos que, para Sabino, declarar seu apoio não era um sim-
ples ato de querer combater os sediciosos, mas demonstrar sua 
fidelidade a uma dada facção política.
 Manoel Martins de Miranda, homem de confiança de 
João Vieira de Araújo e encarregado de entregar pessoalmente 
os ofícios reservados (a circular de 31 de dezembro) às autoridades 
do termo de Imperatriz, em carta, descreveu como se articulou a 
repressão dos Quebra-quilos na Província de Alagoas. Segundo 
Miranda, a superação das dificuldades – leia-se do movimento 
Quebra-quilos – só seria possível pela “remessa de novos refor-
ços”24 com a chegada de praças e a participação de autoridades 
policiais e judiciárias contra os sediciosos. Isso porque havia a 
“necessidade de prevenir que os amotinadores, conhecidos por 
Quebra-kilos, o que desde o Rio Grande do Norte vêm pertur-
bando a tranquillidade publica, invadindo povoações desacau-
teladas e nellas commettendo grandes desordens, passem-se im-
punemente para esta província”.25

 A presidência de Alagoas continuava a buscar contin-
gentes e armamentos para de uma só vez abafar e evitar que 

23 Ibidem, p. 5.
24 APA (AL). Códice “Revoltas e sedições” (1833-1875). Caixa 0004-A. Carta de 
Manoel Martins de Miranda ao presidente de Alagoas, João Vieira de Araújo. 
Maceió, 7 de janeiro de 1875, s/n.
25 Jornal do Recife. Recife, ano XVIII, ed. 1, 13 jan. 1875, p. 1.
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aquela revolta se espalhasse por mais pontos da província. Neste 
sentido, segundo o Jornal do Recife, o vapor S. Salvador trouxe a 
Alagoas, na tarde de 2 de janeiro, uma força de linha da compa-
nhia de infantaria da Bahia26, a qual deveria ajudar no combate 
aos Quebra-quilos, como nas agitações ocorridas em São Braz 
(AL) e Porto-Calvo (AL) naquele mesmo mês. Parecia que a or-
dem e a tranquilidade pública estavam restabelecidas. Miranda 
estudava a melhor maneira dos destacamentos volantes circu-
larem pelas povoações e evitar os conflitos e quebramentos dos 
agitadores antimétricos.
 Desta feita, comunicou ao capitão Floriano que este mar-
chasse com sua força no dia três de janeiro a Timbó, a qual esperava 
o aparecimento dos “desordeiros de Mundahú-Meirim”27. Valen-
do-se de várias informações privilegiadas, Miranda antevia-se aos 
passos dos Quebra-quilos e armava sua defesa.  Assim, “achava-se 
em Timbó no dia 3 [de janeiro], 20 praças da 1ª linha comandadas 
pelo alferes Rufino, 20 de polícia sob as ordens do capitão Floriano, 
16 do destacamento do Muricy tendo à frente o capitão Eustáquio”. 
Naquele dia, conforme Miranda, do alto da serra, o grupo de sedi-
ciosos observara toda a movimentação das forças do governo, o que 
resultou na desistência do ataque à povoação de Timbó.
 Do termo de Porto-Calvo, ao quarto dia do mês de janei-
ro, o comandante Tito Passos escreveu ao presidente alagoano 
(em nota publicada pelo Jornal do Recife em 11 de janeiro de 1875) 
relatando a morte de “Serra Negra” pela ação de seu destaca-
mento de linha. Este foi apontado como “chefe dos desordei-
ros”28 e teve seus últimos instantes no engenho Buenos Ayres, 
sem direito à formação de culpa ou julgamento.

26 Jornal do Recife. Recife, ano XVIII, ed. 1, 13 jan. 1875, p. 1.
27 APA (AL). Códice “Revoltas e sedições” (1833-1875). Caixa 0004-A. Carta de 
Manoel Martins de Miranda ao presidente de Alagoas, João Vieira de Araújo. 
Maceió, 7 de janeiro de 1875, s/n.
28 Jornal do Recife, Recife, ed. 07, 11 de janeiro de 1875, p. 2.
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 Buscas realizadas pelo capitão Floriano também pro-
duziram resultados. Conforme Kim Richardson, em corres-
pondência de 8 de janeiro de 1875, do comandante Floriano 
Vieira de Mello ao presidente João Vieira de Araújo, foram 
reportadas prisões de “muitos dos principais indivíduos nos 
poucos levantes que ocorreram. Todos foram presos e ime-
diatamente enviados à capital [Maceió]”29. Além disso, afirma 
Richardson, que as tropas estacionaram nas principais cida-
des alagoanas (Imperatriz, Palmeira dos índios, Atalaia, União 
dos Palmares etc.), “prendendo todos os habitantes que ha-
viam participado dos levantes que haviam escapado da rede 
de prisões iniciais”30. Até parte dos trabalhadores assentados 
na Colônia Militar Leopoldina31 (hoje município Colônia Leo-
poldina) foram presos e conduzidos a Maceió.32

 Passada a tensão dos conflitos com os sediciosos, Ma-
noel Martins de Miranda recomendou ao capitão Floriano que 
“se conservasse sempre em movimento pela comarca com a 

29 RICHARDSON, Kim. Quebra-quilos and peasant Resistance: Peasants, Religion, 
and Politics in Nineteenth-Century Brazil. 2008. 218 f. Tese (Doutorado em Histó-
ria), Faculty of Texas Tech University, Texas, 2008, p. 184; Cf. ARQUIVO NACIO-
NAL (Brasil). Fundo IJ1 370.  carta do capitão Floriano Vieira de Mello para o presi-
dente da Província de Alagoas, João Vieira de Araújo. Maceió, 8 de janeiro de 1875.
30 RICHARDSON, Kim. Quebra-quilos and peasant Resistance: Peasants, Religion, and 
Politics in Nineteenth-Century Brazil. 2008. 218 f. Tese (Doutorado em História) – 
Faculty of Texas Tech University, Texas, 2008, p. 184; Cf. ARQUIVO NACIONAL 
(Brasil). Fundo IJ1 370.  carta do capitão Floriano Vieira de Mello para o presidente 
da Província de Alagoas, João Vieira de Araújo. Maceió, 8 de janeiro de 1875.
31 De acordo com Amaro Hélio Leite da Silva, “em 1850, o governo imperial criou, 
no espaço do antigo Quilombo dos Palmares e da Guerra dos Cabanos, a Colônia 
Militar Leopoldina. Seu objetivo era policiar e povoar uma região tradicional-
mente marcada por revoltas e rebeliões. A Colônia foi criada para civilizar a gen-
te das matas e dominar esse espaço, que há 200 anos o poder colonial e imperial 
tentavam conquistar”. Apesar de mencionar os conflitos envolvendo a Colônia 
Leopoldina quando da rejeição dos dispositivos do registro civil e do censo em 
1850, não há menções em seu trabalho acerca dos conflitos relacionados à colônia 
durante as manifestações dos Quebra-quilos. SILVA, Amaro Hélio Leite. Colônia 
militar Leopoldina: “Matas incultas” às “Matas civilizadas” (1857-1867). 2016. 287 
f. Tese (doutorado em História) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Uni-
versidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016, p. 9.
32 RICHARDSON, op. cit., p. 185.
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força sob suas ordens, repeti-lhe as ordens terminantes de V. 
Exc.ª. e do Doutor Juiz de Direito da Imperatriz”.  A sua in-
tenção era a de que estas patrulhas volantes prendessem mais 
pessoas ligadas ao movimento, e que Floriano “procedesse 
como delegado do inquérito policial das forças sucedidas em 
Mundahú-meirim e Timbó de modo a não escapar os delin-
quentes á acção benéfica da justiça”.33

 Em 10 de janeiro de 1875, o Diário de Pernambuco repli-
cou a matéria do Jornal das Alagôas, que confirmou a notícia 
de que os Quebra-quilos haviam invadido mais uma vez a po-
voação de Mundahú-Meirim, do termo da Imperatriz. Naque-
la ocasião, conforme o último, um grupo proveniente da Pro-
víncia de Pernambuco adentrou a feira e inutilizou “pesos e 
medidas que puderam encontrar e rasgando os poucos papéis 
do cartório de paz e o título de um procurador ou arrematante 
de impostos municipaes”.34 
 O interessante deste caso é observar que os sedicio-
sos se aproveitaram da ausência de força policial para agir 
livremente. Segundo o periódico supracitado, o subdelegado 
local só não foi agredido porque alguns paisanos o defende-
ram. Este cenário demonstra que a ação destes grupos se fazia 
de maneira inteligente e planejada, especialmente quando era 
do conhecimento deles a impossibilidade de as autoridades 
policiais locais reprimi-los. O movimento ainda seguiu para o 
lugarejo vizinho de nome “Timbó” e obteve sucesso ao liber-
tarem dois sediciosos que estavam sob o poder do delegado 
local, os quais foram recolhidos sob a acusação de terem par-
ticipado do ataque em Mundahú-Meirim.35 
33 APA (AL). Códice “Revoltas e sedições” (1833-1875). Caixa 0004-A. Carta de 
Manoel Martins de Miranda ao presidente de Alagoas, João Vieira de Araújo. 
Maceió, 7 de janeiro de 1875.
34 Diário de Pernambuco. Recife, ano LI, ed. 07, 10 jan. 1875, p. 2.
35 ALAGOAS. Falla ... 15 de março de 1874 pelo doutor João Vieira de Araújo, 
Presidente da província, p. 3.
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 O jornal alagoano classificou aqueles sediciosos de “in-
significantes”, de maneira a caracterizar seus partícipes por meio 
de perjúrios como “ladrões de cavallos, célebres criminosos e 
conhecidos réos de polícia”36, prática usual entre os periódicos 
conservadores cuja intenção era a de deslegitimar os protestos e 
criar uma imagem negativa daqueles que protestavam. Podemos 
afirmar que, por mais que pudessem existir pessoas processadas 
ou acusadas criminalmente entre os manifestantes, a maior parte 
delas não se enquadrava nesse perfil, portanto, tais classificações 
não são pertinentes ou definidoras dos Quebra-quilos. 
 Parece-nos que, além dos representantes provinciais, os 
redatores do jornal em questão desejavam que o tenente-coro-
nel fizesse cumprir as ordens da presidência, ou seja, “perseguir 
e destroçar os desordeiros, prendendo o maior número possí-
vel deles”37 (grifo nosso). Não é preciso ler nas entrelinhas para 
identificar o latente desejo por parte dos homens da tipografia 
alagoana de uma punição maior que a simples prisão.
 Por outro lado, a imprensa liberal rascunhou João Viei-
ra de Araújo tal qual um trôpego na contramão da lucidez. 
A intenção do jornal Diário das Alagoas era a de ridicularizar 
Araújo, acusando-o de querer se beneficiar politicamente da se-
dição, taxando-o de kylonocrasta, neologismo que sugeria que 
o presidente alagoano tirara vantagens da revolta para cons-
truir uma imagem positiva de si enquanto um paladino da or-
dem pública. Segundo Juliana Andrade, esta era uma prática 
dos conservadores aos olhos do citado jornal que não perdia a 
oportunidade de ironizar o presidente, como na matéria de 15 
de janeiro de 1875, em que zombava da mobilização de tropas a 
partir de uma “conversa” que supostamente Araújo presencia-
ra em um bebedouro público. A saber: “O princípio de sedição 

36 Diário de Pernambuco. Recife, ano LI, ed. 07, 10 jan. 1875, p. 2.
37 Ibidem, p. 2.
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ainda continua, por que na tarde do dia 03, indo dar um passeio 
ao bebedouro, viu seis ou oito meninos de quatro a seis anos de 
idade formados como soldados com pausinhos dando vivas ao 
quebra-quilos e morras ao presidente”.38 
 Segundo Kim Richardson, em 3 de fevereiro de 1875, 
João Vieira de Araújo comunicou ao ministro da justiça, Ma-
nuel Antônio Duarte de Azevedo, que sua província gozava 
de tranquilidade, uma vez que “tanto a capital quanto o inte-
rior estão agora completamente pacificados”39. Araújo estava 
convencido de que as prisões e os processos judiciais em curso 
dariam cabo à revolta antimétrica em Alagoas, de modo a jul-
gar suas lideranças.
 Em 23 de fevereiro de 1875, o então chefe de polícia de 
Maceió, Joaquim Guedes Correia Gondin, escreveu ao presiden-
te João Vieira de Araújo sobre os procedimentos que deveriam 
ser tomados para conter os movimentos sediciosos. Segundo 
Gondin, precisava-se coligir minuciosas informações junto às 
autoridades policiais das comarcas atingidas pelos Quebra-qui-
los, a fim de que se esclarecessem “a origem, natureza, desen-
volvimento e terminação do facto, localidade em que a comoção 
nasceu ou se expandiu, mencionando os cabeças do movimento 
e fazendo todas as observações necessárias para formar-se ideia 
completa do acontecimento”40. Gondin acreditava que, para que 
fossem processados criminalmente os agitadores, a polícia local 
deveria proceder conforme suas orientações.
38 IHGAL (AL). “Princípio de Sedição”. Diário das Alagoas, 15 jan. de 1875 Apud 
ANDRADE, 2014 ANDRADE, Juliana Alves de. Gente do vale: experiências cam-
ponesas no interior da Província das Alagoas (1870 – 1890). 2014. 316 f. Tese 
(Doutorado em história) - Departamento de História, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2014, p. 208.
39 RICHARDSON, Kim. Quebra-quilos and peasant Resistance: Peasants, Religion, 
and Politics in Nineteenth-Century Brazil. 2008. 218 f. Tese (Doutorado em His-
tória) –  Faculty of Texas Tech University, Texas, 2008, p. 185.
40 APA (AL). Códice “Revoltas e sedições” (1833-1875). Caixa 0004-A. Ofício do 
delegado Joaquim Guedes Correia Gondim ao presidente da Província de Alago-
as, João Vieira de Araújo. Maceió, 23 de fevereiro de 1875.
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 Neste ofício, Joaquim Guedes Correia Gondin confes-
sava a João Vieira de Araújo os motivos pelos quais parte da 
população se voltou contra o governo. Em sua opinião, os no-
vos impostos eram “reputados antipathicos”41 e “vexatórios, 
cavilosamente”42. Defendeu também que o SMD incitava a im-
popularidade por conta de fraudes, sendo as pessoas mais ig-
norantes as vítimas de “mercadores ratoneiros”43. Além disso, 
ele argumentou que criticou indiretamente a oposição liberal 
de incutir “desacertada e aleivosamente em alguns indivíduos 
simplórios e levianos, contra as medidas ou poderes, quer ge-
raes, quer provinciaes tem adoptado com o intuito de ressalvar 
seus interesses públicos”44. Gondin não poupou críticas ao go-
verno, ao povo e à oposição.
 Por fim, encerrou seu ofício informando a Vieira de 
Araújo que a indicação de mais sujeitos na condição de cabe-
ças da sedição ainda necessitava, até aquele momento, de mais 
dados. No entanto, confirmava a identificação do líder dos dis-
túrbios em Mundahú-Meirim, Antônio Thomaz de Aquino, o ca-
beça da maior sedição ocorrida em Alagoas, por meio “de um in-
terrogatório feito a um escravo de Antonio Ferreira de Aguiar”.45

 Apesar da lacuna deixada pela ausência das fontes po-
liciais, inquéritos, formações de culpa e processos criminais de 
Alagoas, a fala do presidente João Vieira de Araújo à Assembleia 
Legislativa nos mostra um pouco do caminho seguido pelas au-
toridades judiciárias. Segundo Araújo,

41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 APA (AL). Códice “Revoltas e sedições” (1833-1875). Caixa 0004-A. Ofício do 
delegado Joaquim Guedes Correia Gondim ao presidente da Província de Alago-
as, João Vieira de Araújo. Maceió, 23 de fevereiro de 1875.
45 APA (AL). Códice “Revoltas e sedições” (1833-1875). Caixa 0004-A. Ofício do 
delegado Joaquim Guedes Correia Gondim ao presidente da Província de Alago-
as, João Vieira de Araújo. Maceió, 23 de fevereiro de 1875.
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foi preso como um dos cabeças da sedição de Mundahú-Mei-
rim o mencionado alferes [Antônio Thomaz] e submetido a 
processo com outros. [...] Recommendei que instaurasse esse 
processo o juiz municipal effectivo dos termos do Muricy e 
Imperatriz, passando-se com o promotor público da villa da-
quele nome. Do mesmo modo determinei às autoridades com-
petentes que syndicassem do facto da tomada de presos na 
povoação de Timbó para que fossem legalmente punidos os 
que se achassem em culpa. Nos processos instaurados foram 
despronunciados [do crime de sedição] os indiciados neste úl-
timo facto e pronunciados alguns envolvidos como cabeças 
nos primeiros de que tratei.46

 Embora não tenhamos encontrado tais fontes, o que 
sabemos é que elas existiram (ou talvez ainda existam) e que 
outras pessoas também foram apontadas como cabeças de sedi-
ções que correram as vilas e povoações da Província alagoana. 
Os julgamentos ocorreram de maneira isolada em cada um de 
seus respectivos termos. 
 Em Timbó, como podemos ver do trecho acima, os acu-
sados não foram julgados pelo crime de sedição, mas conforme o 
capítulo VI do código criminal, que diz respeito à “tirada ou fu-
gida de presos do poder da justiça, e arrombamento de cadêas”47. 
A punição para esse crime, prescrito no art. 120 do mesmo capí-
tulo, era de prisão com trabalho por dois a oito anos.48

 Em março daquele mesmo ano, as guardas nacio-
nais foram desmobilizadas e demitidas, restaram somen-
te os destacamentos regulares das tropas de linha no in-

46 ALAGOAS. ... 15 de março de 1874 pelo doutor João Vieira de Araujo, presi-
dente da Província, p. 3.
47 SENADO FEDERAL (Brasil). Código criminal do Império do Brazil. Lei de 16 
de dezembro de 1830.  Capítulo VI “tirada ou fugida de presos do poder da jus-
tiça, e arrombamento de cadêas”, art. 120. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm. Acesso em: 8 abr. 2020.
48 Idem. Código criminal do Império do Brazil. Lei de 16 de dezembro de 1830.  
Capítulo VI “tirada ou fugida de presos do poder da justiça, e arrombamento de 
cadêas”, art. 120. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/
LIM-16-12-1830.htm. Acesso em: 8 abr. 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
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terior49. Tudo parecia caminhar para o fim do movimento 
Quebra-quilos em Alagoas.
 Quando as luzes da revolta pareciam definitivamente 
apagadas, haja vista o intervalo de quase 5 meses sem registro 
algum de grupos Quebra-quilos, em 1.º de junho, novos pro-
testos foram sentidos, desta vez na povoação de Porto Real do 
Collegio. Do Palácio da Presidência das Alagoas escreveu João 
Thomé da Silva ao presidente pernambucano que “trezentos 
e tantos indivíduos procuraram a mãos armada, obstar à exe-
cução da lei 11:2:556 de 26 de setembro de 1874”50, ou seja, os 
moradores daquele lugar tentavam impedir a que seus nomes 
fossem parar na cumbuca.
 Não é novidade que o recrutamento sempre encontrou 
forte resistência entre a população, fosse de maneira obrigató-
ria ou mediante sorteio, modelo adotado em fins de setembro 
de 1874. Os protestos se intensificaram e, logo no mês seguinte, 
Porto Real e os distritos de Salomé e Igreja Nova seriam alvos da 
fúria de um numeroso grupo de mulheres e homens revoltosos. 
O juiz de paz daquele termo, bem como do Penedo e demais au-
toridades locais, confirmou que 

Trezentos e tantos indivíduos armados, homens e mulheres, 
procuraram no dia 1º do corrente [julho de 1875] obstar á exe-
cução da lei n. 2556 de 26 de Setembro de 1874, que estabelece 
o alistamento por sorteio para o exército e armada, tomando do 
poder do escrivão de paz e dilacerando um edital que este ia 
fixar. Praticado o attentado, dirigiam-se á casa do juiz de paz, 
violentaram-no a entregar o exemplar da lei e regulamento res-
pectivo e o destruíram. Em seguida percorreram a povoação em 
attitude ameaçadora, invadindo casa, ferindo-se mutuamente e 

49 RICHARDSON, Kim. Quebra-quilos and peasant Resistance: Peasants, Religion, 
and Politics in Nineteenth-Century Brazil. 2008. 218 f. Tese (Doutorado em His-
tória) – Faculty of Texas Tech University, Texas, 2008, p. 186.
50 APEJE (PE). Coleção Presidentes de Províncias (PP). Volume 53 (antigo 49). 
Correspondência de João Thomé da Silva a Henrique Pereira de Lucena. Alagoas, 
7 de junho de 1875, p. 27.
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crivando com os punhaes os balcões de alguns estabelecimentos. 
Prostraram voltar em maior número no 1º de Agosto, dia da reu-
nião da junta. Nos districtos de Salomé e Igreja Nova, da mesma 
comarca, estão os ânimos exaltados por igual motivo, receiando 
as autoridades locaes, á vista das ameaças que se lhes tem feito, 
movimentos sediciosos.51

 Em edição de 10 de julho do jornal do Penedo, há mais de-
talhes sobre o ataque a Porto Real do Collegio. Em uma coluna as-
sinada por um pseudônimo de alcunha Anarchorêta, é descrita uma 
gama de armas empunhadas (clavinotes, bacamartes, foices, lanças, 
chuços, punhais e facas de ponta) por homens e mulheres (alguns 
dos quais têm nomes citados, como Lourenço Ferreira de Oliveira e 
sua mãe, conhecida por Maria Sapateira, acusados de insuflarem a 
população) quando impediram o escrivão de paz de afixar o edital 
de alistamento na porta da Matriz. Sorte parecida tivera o juiz de 
paz que também foi interceptado pelos revoltosos e forçado a entre-
gar o “folheto da lei”52, o qual foi rasgado imediatamente. 
 No referido texto, podemos encontrar também certa 
dramaticidade, a qual afirma que o “Juiz esteve por momentos 
a perder a existência”53, ou “à Divina Providencia agradecemos 
não ter de lamentar horríveis desgraças”54.  Emoldurava-se 
uma imagem dos agitadores como “a plebe ínfima dos matos”, 
“affeita ao selvagismo”55, ao “malvado desejo de ver derramar-
-se o sangue humano!”56. Por fim, admirava-se o colunista de 
que “pessoas que morão em povoados como este cheguem a 
insuflar a perpetração de táes delictos”.57

51 Jornal do Recife. Recife, ano XVIII, ed. 155, 10 jul. 1875, p. 1.
52 Jornal do Penedo. Maceió, ano V, ed. 27, 10 jul. 1875, p. 3-4.
53 Jornal do Penedo. Maceió, ano V, ed. 27, 10 jul. 1875, p. 3-4.
54 Ibidem, p. 3-4.
55 Ibidem, p. 3-4.
56 Ibidem, p. 3-4.
57 Ibidem, p. 3-4.
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 Ademais, aquém do desfile de estereótipos que ultra-
javam as classes trabalhadoras do Império, como se percebe 
da descrição da própria Maria Sapateira e seus iguais, gente 
do mato, quer dizer, das vilas ou povoados mais modestos, 
temos que ler nas entrelinhas do discurso de Anarchorêta, que 
à contragosto reconhece a autoria intelectual destes agentes 
sociais, os quais eram capaz de arregimentar mais pessoas 
para impedir a execução da lei do recrutamento por sorteio, 
objetivo maior dos revoltosos. 
 Portanto, ao contrário do que se narrou pelo colunista, que 
atribui aos sediciosos um desejo incontinente de derramar sangue, 
a ação dilacerante da população diante dos documentos cartoriais, 
listas e editais de alistamento demonstra o quanto os canais de ne-
gociação entre o povo e as autoridades instituídas haviam se exau-
rido. A força dos atos contrários ao recrutamento e àqueles que 
insistiam em realizá-lo é uma amostra do que a arraia miúda era 
capaz de fazer para evitar que a famigerada lei da cumbuca fosse 
posta em prática. Para tanto, ameaças e demonstrações de ódio, 
como as que foram gravadas pelas pontas de punhais em alguns 
estabelecimentos, tinham uma função pedagógica: demonstrar o 
que aconteceria caso os trabalhos das juntas perseverassem. 
 Ao cabo, João Thomé ordenara o envio de 50 praças 
para a povoação do Colégio afim de impedir a ação dos popu-
lares e fazer-se cumprir a lei58. Tentava-se mais uma vez resta-
belecer a ordem pública.
 

Considerações Finais

 Os movimentos Quebra-quilos na Província de Alago-
as são compreendidos por nós como desdobramentos do que 
já vinha ocorrendo nas províncias vizinhas. As feiras alagoanas 

58 Jornal do Recife. Recife, ano XVIII, ed. 155, 10 jul. 1875, p. 1.
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foram os espaços privilegiados dos ataques dos sediciosos que 
se negavam a pagar os impostos abusivos e a utilizar o novo sis-
tema de pesos e medidas franceses. Percebemos, nestas poucas 
páginas, que a ação dos revoltosos fora a todo custo minorada 
pelas autoridades públicas dos municípios e vilas alagoanas, 
bem como pelos jornais, os quais, em conformidade com o dis-
curso presidencial, deslegitimavam a ação dos populares em um 
esforço de retirar toda a agência daquele movimento.
 O combate aos Quebra-quilos não se fez de forma suasó-
ria. Contingentes e armas desembarcavam pelo porto de Maceió 
para guarnecer três destacamentos volantes. Além disso, a estra-
tégia adotada pelo presidente alagoano, João Vieira de Araújo, 
foi a de emitir uma circular convocando os senhores proprietá-
rios – de terras e de escravos –, os cidadãos mais distintos, a pe-
garem em armas e defenderem suas propriedades, de modo a 
garantirem a tranquilidade pública e, sobretudo, a cobrança dos 
impostos da municipalidade e o uso do SMD.
 Uma das peculiaridades desta revolta na citada provín-
cia foi a de que, comparadas às outras, a repressão aos sediciosos 
ali não foi pintada com as mesmas cores paraibanas e pernambu-
canas. Poucas foram as denúncias de abusos ou crueldades por 
parte das autoridades policiais. Para Richardson, isso se deveu 
em parte ao pequeno número de rebeldes em Alagoas, o que tal-
vez tenha contribuído para que estes “não tenham sido mantidos 
por um tempo nas prisões antes de serem transportados para 
Maceió, como era mais comum em Pernambuco e Paraíba”59.
 Os movimentos populares do mês de julho de 1875, 
quando se rasgaram as listas do recrutamento militar na fregue-
sia de Porto Real do Collégio, também não sairiam ilesos. João 
Vieira de Araújo, em sua fala de 16 de marços de 1876 à Assem-

59 RICHARDSON, Kim. Quebra-quilos and peasant Resistance: Peasants, Religion, 
and Politics in Nineteenth-Century Brazil. 2008. 218 f. Tese (Doutorado em His-
tória), Faculty of Texas Tech University, Texas, 2008, p. 184.
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bleia Legislativa de Alagoas, afirmou que os citados “cabeças da 
sedição [foram] pronunciados às penas da lei”60, quer dizer, se-
riam processados criminalmente pelo art. 111, crime de sedição.
 Todavia, segundo o próprio Araújo, os cabeças foram le-
vados ao júri, que decidiu pela absolvição dos envolvidos. Fez-se o 
perdão dos sediciosos rasga-listas. Um perdão justificado pela mo-
ralidade que a situação ensejava, uma vez que os sediciosos luta-
vam em favor da manutenção familiar. A luta novamente era con-
tra algo que eles consideravam injusto, ilegítimo, embora legal.61

 Em Alagoas, o júri de Porto Real do Colégio, apesar da 
condenação dos cabeças da sedição pelo juiz municipal, dos cha-
mados rasga-listas , absolveu os réus, desde que não obstassem 
mais o recrutamento. A justiça alegava não terem autonomia in-
telectual sobre os atos que cometeram.
 O próprio art. 111 do código criminal do Império, que 
estabelecia punição somente para os “cabeças” da sedição, é algo 
que nos ajuda a compreender os resultados dos processos cri-
minais instaurados contra os Quebra-quilos. Grande parte da 
população envolvida nos quebramentos estivera ausente dos 
julgamentos, não porque se duvidasse de sua participação, mas 
porque não eram considerados sujeitos capazes de politicamente 
agirem e pensarem de maneira autônoma. O ser político de cada 
uma dessas pessoas era simplesmente ignorado.
 Na prática, isso representava uma marginalização com-
pleta do ser social e político. Impossibilitados de participarem 
dos canais representativos da política imperial, estes nem sequer 
tinham suas manifestações e protestos reconhecidos pelas au-
toridades públicas do Império. Inocentava-se ao mesmo tempo 
que os anulava. Negava-os o exercício da cidadania.

60 ALAGOAS. Falla ... 16 de março de 1876, p. 3.
61 ALAGOAS. Falla ... 16 de março de 1876, p. 3.
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N
a historiografia norte-rio-grandense, a figura de Francisco 
Moreira de Carvalho é pouquíssima citada1. Sua aparição 
está associada ao confronto na povoação de Areia Branca, 

no dia 27 de janeiro de 1879, no último ano da grande seca, 
onde foi incriminado como líder de uma multidão de retiran-
tes que entraram em confronto com a força pública da cidade 
de Mossoró, em decorrência da falta de gêneros alimentícios 
pela comissão de socorros públicos na localidade, resultando o 
conflito na morte do alferes Manoel Rodrigues Pessoa, algumas 
praças e pessoas do povo. Ele ficou preso alguns meses na cida-
de de Natal, mas foi absolvido em júri popular no mesmo ano 
na cidade de Mossoró.2

 Sabemos pouca coisa sobre Francisco Moreira de Carva-
lho. O historiador Raimundo Nonato trouxe breves informações 
sobre ele. Nascido em São Miguel, teria organizado um grupo de 
sessenta indivíduos para apresentarem-se na Corte do Rio de Ja-
neiro como soldados para a Guerra do Paraguai, concedendo-lhe 
mais tarde o Governo Imperial a patente de Alferes. Foi ligado 
ao partido conservador na Província do Rio Grande do Norte e 
chegou a ser entusiasta abolicionista, a partir de 1883.3 
 Assim, nosso objetivo neste texto é criar uma espécie de 
trajetória, isto é, a composição de uma narrativa sobre Francis-

¹ Francisco Moreira de Carvalho é citado na historiografia local em livros como: 
SOUZA, Francisco Fausto de. História de Mossoró. Edição Especial para o Acervo 
Virtual Oswaldo Lamartine de Faria. Disponível em: www.colecaomossoroense.
org.br. Acesso em: 18 set. 2021; NONATO, Raimundo. Os Revoltosos de São Miguel 
– 1926. 3.ed. Mossoró: Fundação Vingt-Un Rosado/Coleção Mossoroense, Série 
“C”, v. 1567, 2009; CASCUDO, Câmara.  Notas e documentos para a História de 
Mossoró. 4. ed. Mossoró: FGD, 2001.
² Para saber mais acerca do confronto entre os retirantes e a força pública da 
cidade de Mossoró, consultar: MACIEL, Francisco Ramon de Matos. Trajetórias 
sertanejas: agenciamento, conflito e migração no Rio Grande do Norte (1877 a 
1904). Orientador: Frederico de Castro Neves. 2020. 352 f. Tese (Doutorado em 
História) – Programa de Pós-graduação em História, Centro de Humanidades, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020.
³ NONATO, Raimundo. Os Revoltosos de São Miguel – 1926. 3.ed. Mossoró: Fun-
dação Vingt-Un Rosado/Coleção Mossoroense, Série “C”, v. 1567, 2009, p. 19.

http://www.colecaomossoroense.org.br
http://www.colecaomossoroense.org.br
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co Moreira, e como sua experiência de vida está entrelaçada a 
episódios de crimes, violência e relações de poder com grupos 
políticos e autoridades. Para construir esse itinerário, foram 
utilizados alguns jornais das Províncias do Ceará, Pernambu-
co, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, como outras fontes 
oficiais do governo.
 A ideia de trajetória foi apropriada das discussões do 
sociólogo Pierre Bourdieu. As experiências de vida dos sujeitos 
ocorrem em estruturas sociais, portanto, uma trajetória represen-
ta analisar o desenrolar histórico dos indivíduos e grupos sociais 
em um espaço social definido e inserido por suas relações4. As-
sim, uma trajetória é uma objetivação das relações entre os sujei-
tos e as forças existentes no campo social (simbólico, estrutura 
de poder etc.), no qual ela deve ser compreendida como uma 
maneira singular de percorrer o espaço social, em que se expri-
mem as disposições do habitus5 de uma sociedade e reconstituem 
as posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente e 
grupos6. Portanto, a ideia de uma trajetória de Francisco Moreira 
de Carvalho se constrói na compreensão dos seus percursos tri-
lhados, seguindo suas experiências de vida, de acordo com sua 
origem, posição e espaço social, revelando-se não somente seus 
itinerários, mas toda uma cultura de violência e episódios de cri-
mes no sertão norte-rio-grandense.

⁴ BOURDIEU, Pierre. A ilusão bibliográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; 
AMADO, Janaina (orgs.). Usos e abusos da História Oral. Rio de Janeiro: FGV, 1996, 
p. 183-191.
⁵ O habitus seria uma mediação entre o sujeito e as estruturas, uma “reserva de 
ser, um estado habitual (em especial do corpo) e, em particular, uma predisposi-
ção, uma tendência, uma propensão, uma inclinação”. BOURDIEU, Pierre. Esboço 
de uma teoria da prática: precedido de três estudos da etnologia Cabila. Oieras: 
Celta Editora, 2002, p. 163.
⁶ BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996
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Na trilha de um famigerado subdelegado 
dos sertões do Rio Grande do Norte

 No relatório do presidente de província João Capistra-
no Bandeira de Mello Filho, em 1874, consta um dos primei-
ros registros oficiais de Moreira. No tópico sobre a “Polícia”, 
encontra-se que o 2.º sargento José Paz da Silva Banda, além 
de prender os criminosos do bando conhecido como “Limãozi-
nho”, o terror das comarcas da Maioridade e Pau dos Ferros, foi 
preso Francisco Moreira de Carvalho, “condenado no termo de 
Páo dos Ferros por crime de homicídio, e que há muito zomba-
va da acção da polícia e era muito protegido em toda a comarca 
da Imperatriz, a que então pertencia aquelle termo”.7 
 A informação da prisão de Francisco Moreira tam-
bém chegou na imprensa do Rio de Janeiro através de cor-
respondências do Rio Grande do Norte no mesmo ano. O 
Jornal do Commercio discorre que ocorreram as prisões do fa-
cínora Antonio Justiniano Barbosa Lima, condenado a galés 
e evadido da ilha de Fernando de Noronha em 1870, assim 
“como o criminoso de morte Francisco Moreira de Carvalho, 
também condenado, acabão de ser recolhidos, o primeiro à 
cadea publica da capital e o segundo à da cidade da Impera-
triz”. A captura do segundo condenado a galés e evadido da 
prisão em junho de 1873 foi resultado dos esforços do 2.º sar-
gento José Paz da Silva Banda em emprego da causa pública, 
“serviço tanto mais notável quanto é certo que aquelle cri-
minoso, filiado a uma família importante daquela comarca e 
da Parahyba, oficial da guarda nacional e contando com um 
séquito numeroso de amigos, firmava na ameaça e no terror 
a certesa da impunidade”.8 

⁷ RIO GRANDE DO NORTE. “Policia”. In: Falla ... 13 de julho de 1874. Rio de 
Janeiro: Typ. Americana, 1874, p. 12.
⁸ Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, ano 52, n. 113, 25 abr. 1874, p. 03.
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 Uma espécie de “proteção” e impunidade que Francisco 
Moreira possuía são elementos presentes na narrativa das fontes. 
Sua aproximação com autoridades das comarcas de Pau dos Fer-
ros e Imperatriz, como da cidade de Icó na Província do Ceará, 
revela as influências e relações que esse sujeito desenvolveu por 
toda região, e o provável apadrinhamento com certos grupos lo-
cais. Uma matéria do jornal cearense Pedro II mostra um pouco 
dessa rede de alianças construídas em torno da figura de Morei-
ra, principalmente sobre seu crime cometido na povoação de São 
Miguel, na comarca de Pau dos Ferros, em 1868.

Tomamos hoje o improbo trabalho de demonstrar ao paiz inteiro 
e com especialidade ao Exm. Sr. Ministro da Justiça que o Dr. 
Luiz José de Medeiros é um juiz prevaricador. [...] O Dr. Me-
deiros encarregou-se de advogar no termo de Paus dos Ferros 
pela quantia um conto e duzentos mil réis a Francisco Moreira 
de Carvalho, José Antonio e outros criminosos de morte. Este 
facto escandaloso está provado pelo documento junto nº 1, que 
submetemos apreciação do publico: consiste ele no depoimento 
jurado de duas testemunhas qualificadas, sendo uma delas o Dr. 
Hemetero que afirma de vista a respeito dos factos sobre o que 
foi chamado a depor. Pelo depoimento de ambas estas testemu-
nhas se vê que o Dr. Medeiros abandonou a comarca por três 
vezes afim de advogar causa dos Moreira, sendo a primeira por 
ocasião da formação de culpa: a segunda, por ter ido a Pau dos 
Ferros defender no jury aquelles criminosos, tendo voltado por 
se não ter reunido o jury, e a terceira na ocasião em que de facto 
os defendeu. O mesmo documento ainda prova, que esse juiz 
prevaricador recebeu pelo seu trabalho a quantia de um conto 
e duzentos mil réis segundo ele próprio, com todo o cinismo do 
que é capaz, confessou ao Dr. Hemeterio.9 

 Pelo documento, não sabemos quem pagou os serviços 
do juiz da comarca de Icó, o Dr. Luiz José Medeiros, para defen-
der Francisco Moreira de Carvalho, mas se evidencia que o acu-
sado teria uma rede de proteção além da Província do Rio Gran-

⁹ Pedro II. Ceará, ano XXIX, n. 217, 16 out. 1868, p. 02.
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de do Norte. Talvez seja provável que sua patente de oficial da 
guarda nacional e sua afiliação com famílias poderosas da região 
puderam, por algum tempo, impedir sua efetiva prisão, algo que 
ocorreria no ano de 1874. 
 No entanto, não foi apenas com o juiz da comarca de 
Icó que Francisco Moreira manteve alguma aproximação. O juiz 
José Alexandre de Amorim Garcia, que atuou nas comarcas de 
Imperatriz e Pau dos Ferros, escreveu uma carta respondendo 
a calúnias sofridas pelo liberal Dr. Costa Miranda na imprensa 
norte-rio-grandense no ano de 1879, na mesma época em que 
Francisco Moreira foi absolvido do episódio ocorrido em Areia 
Branca, povoação da cidade de Mossoró. Nessa sua publicação, 
o juiz escreve que, durante o “tempo em que estive na commarca 
de Páo dos Ferros, entretive relações de amizade com o Sr. Mo-
reira, e por ele fui escolhido para padrinho de um seu filho, cir-
cunstancias que me levaram, visital-o, quando achava-se preso e 
sob o peso de grave accusação”.10 
 Assim, percebe-se como a trajetória de Francisco Mo-
reira está entrelaçada de relações afetivas e de apadrinhamento 
com algumas autoridades do judiciário nas Províncias do Rio 
Grande do Norte e Ceará. Aspecto este que, em menos de um 
ano de cadeia, o réu foi perdoado do “resto da pena de sete anos 
de prisão e multa correspondente a quatro mezes de prisão com 
trabalho, imposta em virtude de decisões do jury do termo de 
Pau dos Ferros, [...] por complicidade nos crimes de tentativa de 
homicídio e ferimentos graves”.11 
 Para melhor compreendermos essas acusações, vol-
taremos aos anos de 1867-1868, quando Francisco Morei-
ra de Carvalho atuava como subdelegado do termo de São 
Miguel. A narrativa do episódio é uma correspondência de 

10 Pedro II. Ceará, ano XXIX, n. 217, 16 out. 1868, p. 02.
11 Jornal do Recife. Pernambuco, ano XVIII, n. 105, 10 maio 1875, p. 01.
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Bernardino Lopez de Amorim, uma das pessoas envolvidas 
no conflito, ao jornal Diário de Pernambuco, escrita no dia 13 
de abril de 1868. 
 Os fatos se deram no dia 21 de janeiro de 1868, mas o 
episódio começa em 1867, quando Bernardino Amorim estava 
foragido da povoação de São Miguel desde nove de novem-
bro; dia “em que o ex subdelegado Moreira rompeu em per-
seguições e atrocidades contra todos os seus desaffectos, e em 
que, sem ter crime e sendo oficial da guarda nacional, ameaçou 
prender-me e algemar-me”. Então, para evitar um conflito, Ber-
nadinho Amorim retirou-se para o sítio São João, na Província 
do Ceará, com toda sua família, abandonando sua casa de ne-
gócios, mesmo assim, “recebia recados afrontosos e injuriosos 
e ameaças de semelhante homem”. Na noite do dia dez de de-
zembro, em sua casa na vila de Pau dos Ferros, onde ele foi 
assistir como juiz de fato às sessões do júri, “ao apear-me, foi a 
minha casa cercada, procurando-se arrombar as portas para a 
estas mesmas horas ser varejada e dela eu arrancado para ser 
lançado na cadeia entre os criminosos e recrutas, como fora o 
alferes Manoel José Ferreira de Carvalho”. Não teve efeito se-
melhante “arrombamento, varejo e prisão a pedido do tenente 
coronel Sá Barreto e capitão Queiroz e Sá”.12  
 Bernardino Amorim abriu queixa e denúncia ao Dr. Juiz 
de direito da comarca, como também foi levado ao conhecimento 
do presidente da província pelo chefe de polícia uma represen-
tação, assinada pelo alferes Manoel José Ferreira de Carvalho, 
dos fatos e crimes praticados por Francisco Moreira. Bernardino 
Amorim, até o dia 19 de janeiro de 1868, esperava na vila de Pau 
dos Ferros algumas providências do governo, quando “chegou 
da capital no portador trazendo a demissão do famigerado ex-
-subdelegado Moreira”. A notícia não foi bem recebida, levan-

12 Diário de Pernambuco, ano XVIV, n. 104, 6 maio 1868, p. 02.
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do-o a cometer várias ações no dia seguinte, como ameaçar de 
morte o padre Cosme, como também de “tirar-lhe o couro da 
cabeça para um par de apergatas!!!”. 
 Durante a noite, chegou um grupo na casa de Francisco 
Moreira, “reúnem-se meretrizes, distribui-se grande quantidade 
de aguardente, reina uma infernal orgia aos sons de uma viola 
e rabecas, acompanhadas de cantorias e também aos gritos de 
– vivas e morras, durou esta orgia até ao amanhecer do dia 21 
incommodando toda a vizinhança”. Depois, o grupo sai de casa 
e reúnem-se na residência de Simeão e Francelino, e nas trin-
cheiras feitas no pátio da feira de São Miguel. Os criminosos de 
morte “passeam nas ruas armados de clavinotes e facas de pon-
ta, outros capangas também armados aos tombos, procuram as 
trincheiras. Por ellas necessariamente haviam passar todos que 
fossem a casa do abaixo assignado”13.   
 Por volta das oito para nove horas do dia, vem para a casa 
do abaixo assinado o alferes Manoel José Ferreira de Carvalho, 
com um cunhado e um caixeiro de Bernardino Amorim, ao passar 
pela casa de Simeão, comparsa de Francisco Moreira, “veêm o cri-
minoso de morte Antonio de Montes, censuram entre si a presença 
de semelhante criminoso na povoação; Moreira que já se achava 
no lugar de proposito, esperando o alferes Manoel José passar, 
este último ao aproximar-se diz, dirigindo-se a seus companheiros 
“agora felizmente havemos de ter policia, ao ouvir Moreira estas 
palavras, arrancando de uma bengala um grande punhal, lança-se 
sobre o alferes Manoel José, procurando feri-lo”. Logo apareceram 
pessoas para conduzir Manoel José, enquanto Francisco Moreira 
procura ofendê-lo com injúrias e insultos aos gritos. 
 O alferes continuou o seu caminho até chegar à fren-
te da casa da feira, quando surgiu, em seu encontro, o “negro 
Raymundo, escravo da sogra de Moreira, armado de um Clavi-

13 Ibidem, p. 02.
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note, e apontando-lhe, bate lhe a pedra, faltou fogo; Manoel José 
lança-se ao negro e desarma-o e na acção de tomar o clavinote, 
recebe Manoel José do próprio Moreira um tiro”. O alferes ainda 
recebeu mais dois tiros quando procurava chegar à casa do abai-
xo assinado, enquanto o irmão de Bernardino Amorim “recebe 
três tiros, ficando crivado de chumbo, meu caixeiro Cypriano re-
cebe de Manoel José de Carvalho, irmão de Moreira, uma facada, 
que varando-lhe o colete e o palitot, não o ofendeu, sucedem se 
as descargas umas sobre as outras”.14  
 Bernardino Amorim, sabendo que seu irmão estava feri-
do, procura sair de casa para ajudá-lo, mas é impedido por sua 
esposa e escravo, porém, recebe, na porta de sua casa, à queima-
-roupa, “um tiro disparado pelo próprio Moreira, que felizmen-
te empregando-se a bala na parede nenhum damno fez, porém, 
deste mesmo tiro empregou-se um caroço de chumbo em dito 
meu escravo, que faleceu quase instantane”. Um tio que se acha-
va em casa também foi baleado e mais um escravo de nome Fran-
cisco, que estava na porta, “um caboclo de nome Pedro morre 
as mãos de José Antonio de Carvalho, irmão de Moreira, morre 
também o negro Raymundo de uma bala no peito”. 
 Depois do ocorrido, Bernardino Amorim instaurou um 
processo pelo juiz municipal, requerendo uma vistoria em sua 
casa e lugar de negócios, como também nas residências de Fran-
celino Moreno e Simeão, de onde partiram os tiros, além da pró-
pria casa de Francisco Moreira. Contudo, a proposição da visto-
ria da perícia parecia contar uma vantagem para o subdelegado 
da povoação de São Miguel.  

[...] assistiram ao exame além dos peritos e testemunhas o Dr. 
Juiz municipal e o promotor publico, reconheceu-se que contra 
minha casa de negócio baterão na parede da frente trinta e três 
balas e uma, em uma das portas da mesma frente, não se poden-
do contar os caroços de chumbo empregados na parede e portas; 

14 Diário de Pernambuco, ano XVIV, n. 104, 6 maio 1868, p. 02.
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na casa da minha residência cinco balas na parede da frente e 
sete caroços de chumbo na porta da mesma frente; nas casas de 
Simeão e Francelino, lugar das trincheiras encontraram-se sig-
naes visíveis do encosto das armas na acção de díspar\r, e mais 
nada e em casa do famigerado – nada – daqui se vê de quem 
partio a agressão, e é este um documento que vai de encontro ao 
dizer do famigerado – estive somente na defensiva – é preciso 
realmente ter se permitido todo o escrúpulo, todo o sentimento 
do justo e do honesto para avançar-se semelhante proposição, 
porém quem dispõe-se derramar o sangue de seus semelhantes, 
dispõe-se a nunca mais falar a verdade.15  

 Ao receber a notícia de sua demissão, Francisco Morei-
ra injuriou publicamente o presidente da província, o chefe de 
polícia e outras autoridades do governo. Três dias depois do 
conflito, chegou, naquela povoação, o “juiz municipal suplente, 
chegando ali foi apurado, se achava ainda reunidos e prepa-
raram-se para se opor ao juiz municipal, caso quisesse prati-
car algum acto, vendo este a influencia da força retirou-se da 
povoação”16. Assim termina a correspondência de Bernardino 
Amorim sobre os fatos ocorridos na povoação de São Miguel. 
Por outro lado, é salutar tecer algumas observações sobre sua 
narrativa e alguns aspectos que entrelaçassem à trajetória de 
Francisco Moreira de Carvalho. 
 Se Francisco Moreira mantinha relações de amizade e 
compadrio com algumas autoridades de Pau dos Ferros, Impe-
ratriz, Icó (Ceará) e São Miguel, também tinha suas desavenças 
com outras, como o próprio Bernardino Amorim e o alferes Ma-
noel José, por exemplo, chegando a utilizar seu cargo público 
de subdelegado para perseguir opositores na povoação. Outra 
questão a apontar é sua aproximação com foragidos da justiça 
pela correspondência publicada no jornal de Pernambuco. Na 
narrativa de Bernardino Amorim, mostra-se uma estreita rela-

15 Diário de Pernambuco, ano XVIV, n. 104, 6 maio 1868, p. 02.
16 Ibidem, p. 02.
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ção com capangas (Simeão e Francelino Moreno) e criminoso de 
morte Antônio de Montes. Para uma figura que representaria a 
lei e a segurança na povoação, seu envolvimento com esses su-
jeitos sugere como as fronteiras do poder oficial eram tênues no 
sertão norte-rio-grandense, onde quem estava dentro da lei po-
deria agir também fora dela, e vice-versa. Por último, o envol-
vimento familiar no episódio ocorrido. Tanto seu irmão quanto 
um escravo de sua sogra participaram do confronto contra o 
irmão de Bernardino Amorim, seu caixeiro e o alferes Manoel 
José, naquele dia de 21 de janeiro. Isso demonstra como a fa-
mília era um instrumento de proteção quanto de mediação dos 
conflitos entre os grupos detentores do poder. Assim não era 
difícil que interesses pessoais, diferenças e vendetas entrassem 
como justificativas para os abusos de poder pelas autoridades 
oficiais aos demais cidadãos. 
 Seguindo os rastros de Francisco Moreira de Carvalho, 
quatro anos depois do episódio na povoação de São Miguel, o 
“famigerado” estava na comarca de Icó, Província do Ceará, no 
período das eleições naquele lugar. Essa descrição é feita em 
algumas matérias do jornal A Constituição, no ano de 1872, em 
correspondência de padre Inácio, pároco do lugar. A ordem pú-
blica “nesta cidade está seriamente comprometida. Não temos 
garantias, e nossas vidas estão ameaçadas”. Grupos de “sicá-
rios, armados, vagueião pelas ruas cometendo as maiores atro-
cidades. O terror, a consternação e a anarquia reinam no seio 
desta importante localidade, que foi hontem o theatro de scenas 
lamentáveis”. Ocorreram duas mortes e diversos ferimentos, 
“eis o resultado nefando da perversidade dos Fructuozos!!”. A 
eleição que deveria proceder foi o pretexto para “o morticínio, 
que há de pezar sempre sobre a cabeça dos espancadores do 
ex-juiz de direito desta comarca”.17 

17 A Constituição. Ceará, ano X, n.153, 25 ago. 1872, p. 02.
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 Para a execução da premissa, foram convidados os cé-
lebres criminosos “Tamanduas, Caninanas, e os sequazes, os 
quaes fazem parte do estado maior no festim carcará. De S. Mi-
guel, Província do Rio Grande, veio de encomenda o séquito do 
famigerado Moreira, que ante-hontem á tarde fez sua entrada 
solemne, capitaneado pelo celebre Conrado Cabral”. Todo esse 
movimento era o prólogo da tragédia que iria acontecer. Foi a 
matriz invadida pelos votantes de ambas as parcialidades que a 
disputavam, impossibilitando a reunião do colégio eleitoral. O 
juiz de paz, Manoel Filipe, pediu ao delegado de polícia, o ca-
pitão Cândido Monteiro, para acompanhá-lo até a Igreja, para 
conseguir a evacuação da população, fato que ocorreu sem difi-
culdade. De combinação com “aquella autoridade o delegado co-
locou sentinellas na porta da matriz com ordens de só deixarem 
passar os votantes a proporção que fossem chamados”. Quando 
passado um tempo, de repente, “um grupo de sicários, por or-
dem dos Fructuozos, assaltão a Igreja, matando uma sentinela 
e ferindo outra”. Com a detonação do primeiro tiro, “accudirão 
algumas praças do destacamento e muitas pessoas que consegui-
rão arrefecer a exaltação dos ânimos e evitar derramamento de 
sangue”18. A matéria do jornal conclui que fica exposto,

1º) que os fructuozoz acercarão-se dos criminosos destes e dos 
mais termos visinhos, sobresahindo dentre eles pela gravidade 
dos seus crimes os celebres Tamanduas, Severino Sapo e Cani-
nana. 2º) que mandarão buscar em S. Miguel no Rio Grande do 
Norte o séquito famigerado Moreira. 3º) que assaltarão a matriz, 
matarão um soldado, ferirão outro e muitas pessoas do povo; 
cahindo também victima de sua perversidade um de seus princi-
paes capangas – o Caninana.19

 Em outubro do corrente, é publicada, pelo mesmo jor-
nal, uma retratação em defesa da pessoa de Francisco Moreira 
18 Ibidem, p. 02.
19 Ibidem. p. 02.
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de Carvalho, a pedido de João Carlos V. Mourão, da cidade 
de Pereiro da Província do Ceará. Nela, disse o jornal que o 
“capitão Conrado na eleição primaria foi capitaneando um sé-
quito do famigerado Moreira de S. Miguel”, e que seria aquela 
uma informação errada que teria chegado à redação do jornal. 
O autor da publicação continua ainda a dizer que Francisco 
Moreira de Carvalho “nunca foi famigerado, e se uma intriga 
que teve em S. Miguel o levou a cometer crime, ninguém está 
exento de fazer o mesmo em certas circunstâncias”. Ele sai 
criminoso “justamente com seu inimigo e agressor, que sen-
do esse liberal e tendo toda a protecção da família mais im-
portante de Pau dos Ferros conseguiu livrar-se com os seus, 
a excepção do cabloco Xico”, ao passo que Francisco Morei-
ra, “como conservador, não poude ser feliz, não obstante ter 
sido agredido, e está sofrendo”. Se Francisco Moreira era do 
partido conservador, “a pouco por seus conselhos prestou um 
grande serviço na eleição da câmara de juízes de Paz de Pau 
dos Ferros obtendo um triumpho sem effusão de sangue, nem 
pleito, como é que se prestaria a dar gente para o Icó a favor 
de uma eleição contra sua convicção?”.20  
 As matérias do jornal cearense reforçam um outro aspec-
to presente na trajetória de vida de Francisco Moreira de Carva-
lho: ele era membro do partido conservador no Rio Grande do 
Norte. Esse traço foi descrito pelo historiador Raimundo Nonato 
em seu livro Os Revoltosos de São Miguel – 1926. Inclusive, o autor 
associa essa questão ao episódio do confronto em São Miguel: 
“Em janeiro de 1868, a povoação sofrera os efeitos terríveis de 
uma luta política entre partidos Liberal e Conservador, já então 
à frente deste o alferes Francisco Moreira de Carvalho, havendo 
de uns e outros lados mortos e feridos”.21 
20 A Constituição. Ceará, ano X, n. 190, s/d 1872, p. 03.
21 NONATO, Raimundo. Os Revoltosos de São Miguel – 1926. 3.ed. Mossoró: Fun-
dação Vingt-Un Rosado/Coleção Mossoroense, Série “C”, v. 1567, 2009, p. 16-17.
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 Pelo conteúdo das denúncias da carta de Bernardino 
Amorim, em nenhum momento são citadas questões partidá-
rias no episódio, entretanto, ele discorre sobre as perseguições 
que Francisco Moreira estava fazendo na povoação, e seria pro-
vável que algumas dessas razões estivessem relacionadas às 
tensões entre liberais e conservadores na região. Algo que não 
seria estranho, pois, na retratação de João Carlos V. Mourão 
acerca das eleições de Icó, é citado o processo de culpa sobre 
Francisco Moreira, que, sendo do partido conservador, estaria 
sofrendo perseguições dos liberais da vila de Pau dos Ferros, 
como também ele exercia uma grande influência no partido 
conservador na mesma comarca. 
 Em uma correspondência do interior do Rio Grande do 
Norte para o jornal Correio Mercantil do Rio de Janeiro, encontra-
-se uma denúncia ao político Amaro Carneiro Bezerra Cavalcan-
ti22, um dos responsáveis pela nomeação de Francisco Moreira 
ao cargo de subdelegado na povoação de São Miguel, responsa-
bilizando-o sobre o conflito de 1868. O teor do texto advertia o 
temperamento e os abusos que Francisco Moreira de Carvalho 
iria cometer após sua nomeação como subdelegado, entretanto, 
percebe-se na fonte os arranjos políticos dos partidos para inseri-
rem seus correligionários na máquina governamental.

[...] O alferes Francisco Moreira de Carvalho foi um dos volun-
tários da “patacoada” carnavalesca do Dr. Amaro. Voltou dahi 
muito agastado com o seu “seductor”, que useiro e viseiro nas 

22 Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti exerceu cargos políticos como de deputado 
provincial e suplente de deputado geral entre os anos de 1852 a 1889. Membro do 
partido conservador, a partir do ano de 1868, inicia sua passagem para o grupo 
liberal na Província do Rio Grande do Norte. Com “a ascensão do partido con-
servador em 1868, tratou-se em todas as províncias de arregimentar o partido 
liberal, que muito despeitado deixara o poder, onde se mantivera apenas por 
uns dois anos e meio. No Rio Grande do Norte é um antigo conservador que se 
incumbe de promover e dirigir a formação do diretório liberal. Começou o Dr. 
Amaro Bezerra por mudar para o Liberal do Norte o título do periódico que 
continuava a publicar-se desde 1862 como órgão conservador. POMBO, Rocha. 
História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Annamaria do Brasil, 1922, p. 391.
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“graçolas de máo gosto” não soube corresponder a nobreza de 
seus sacrifícios. Para acalmar, pois, o furor desse desgosto, o 
Dr. Amaro operou “milagre” de ser nomeado subdelegado de 
policia de S. Miguel o mesmo alferes Moreira, cujo único senão 
era ser o seu nome inscripto no livro “negro” da secretaria da 
polícia. Investidos de poderes discricionários, fácil era prever 
as façanhas que deveria Moreira praticar, procurando o cargo 
policial só com o intuito da satisfazer seus caprichos e exercer 
a vingança. [...]Moreira poz em acção todo seu ódio e rancor, 
tornando-se o assombro do districto de S. Miguel. [...] Convém 
igualmente lembrar-lhe que tanto este como o Dr. Gustavo ti-
nhão certeza de que o Moreira era turbulento, e que investido 
daquele cargo só malles e ruinas poderia acarretar aos habitantes 
daquela localidade.23 

 Portanto, o que sugerem esses episódios da vila de Icó e 
São Miguel é uma estratégia dos partidos e das famílias políticas 
da fronteira entre Ceará e Rio Grande do Norte em arregimen-
tar aliados e criminosos para ameaçar, intimidar e pressionar 
os colégios eleitorais, como também criar uma rede clientelista 
no interior dos sertões. Exemplos claros são as participações 
dos criminosos Tamanduás, Severino Sapo e Caninana no dia 
das eleições, e a homologação como subdelegado a Francisco 
Moreira de Carvalho, membro atuante do partido conservador, 
além de sua participação nas turbulentas eleições na vila de Icó. 
Esse aspecto apresenta-se como uma cultura política dos ser-
tões oitocentistas, traduzindo-se como um repertório de ações 
que não abria mão do uso da violência para a resolução dos 
confrontos políticos e populares. 
 Para o sociólogo Charles Tilly, o repertório de ações seria 
um conjunto de estratégias conhecidas e localizadas por estraté-
gias anteriores e recursos usados por grupos e movimentos so-
ciais para alcançarem seus objetivos. Esse repertório é um meio 
definido e familiar de ações coletivas que estão à disposição das 

23 Mercantil. Rio de Janeiro, ano XXV, n.72, 13 mar. 1868, p. 1.
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pessoas comuns em um dado momento histórico24. Ele é um con-
junto variável de performances presentes, e os sentidos e usos 
dos sujeitos em suas interações de confronto, compatibilizando 
simbolismos e estratégias de ações. O repertório, assim, surge 
como um “conjunto limitado, familiar, historicamente criado de 
performances reivindicativas que, sob a maioria das circunstân-
cias, circunscreve em muito os meios pelos quais as pessoas se 
engajam em confrontos políticos”.25 
 Sidney Tarrow, seguindo essa linha de raciocínio, ar-
ticulou a ideia de confronto como sendo as relações de poder 
dos movimentos sociais e políticos na história. Para o autor, as 
pessoas não “agem coletivamente apenas. Elas pedem, se reú-
nem, fazem greves e passeatas, ocupam recintos, interrompem 
o trânsito, põe fogo e atacam os outros com intenção de ferir”. 
Não diferente dos rituais religiosos e das celebrações cívicas, 
“o confronto político não nasce da cabeça dos organizadores, 
mas está culturalmente inscrito e é socialmente comunicado. As 
convenções aprendidas do confronto fazem parte de uma cul-
tura pública da sociedade”. Assim, as formas de confronto são 
herdadas ou raras, “habituais ou pouco conhecidas, solitárias 
ou parte de campanhas conjuntas. Podem ser ligadas a temas 
que estão inscritas na cultura ou são inventadas na hora, ou 
– mais comumente – combinam elementos de convenção com 
novos quadros de significados”.26

 O historiador Almir de Carvalho Bueno discorre que 
a Província do Rio Grande do Norte era uma “economia frágil 
e dependente e uma sociedade agrária e patriarcal forneciam 
o pano de fundo para a política potiguar no final dos anos 80 
24 TILLY, Charles. Popular Contention in Great Britain, 1758-1834. Cambridge, 
Mass: Harvad University Press, 1995, 517p.
25 ALONSO, Ângela. Repertório, segundo Charles Tilly: história de um conceito. 
Sociologia & Antropologia. v. 02. 03, 2012, p. 36.
26 TARROW, Sidney. O poder em movimento: movimentos sociais e confronto polí-
tico. Tradução Ana Maria Sallum. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 39-40.
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do século XIX”. Os grupos partidários – Conservador e Liberal 
– eram mais um “ajuntamento de parentes, compadres, agre-
gados e clientes do que instituições representativas de setores 
sociais determinados, com programas definidos e soluções para 
os problemas da província e do país”27. Igualmente, não seria 
estranho que, nessa rede clientelista, compadrio e paternalista, 
Francisco Moreira de Carvalho e outros foragidos da justiça não 
fizessem parte dos sujeitos envolvidos nos processos eleitorais, 
que, por meio de trocas mútuas com chefes políticos e autorida-
des, garantiam sua proteção pessoal diante da lei quanto aos in-
teresses dos aliados coronéis. Por exemplo, nas últimas eleições 
do Império na Província do Rio Grande do Norte, em agosto 
de 1889, o que caracterizava, por via de regra, “era a corrupção 
dos candidatos e dos eleitores, que mercadejavam seu voto em 
troca de promessas clientelísticas de empregos, promoções ou 
simplesmente por pura submissão a seus patões, muitas vezes 
compadres”. Nessa disputada eleição, que tinha como escopo 
substituir uma câmara unânime de conservadores por outra de 
liberais, foi flagrante o uso da máquina governamental e das 
verbas públicas, principalmente a dos socorros públicos, desti-
nada a uma grande seca naquele mesmo ano, mas também “foi 
intensa a utilização da coerção para intimidar eleitores adver-
sários, prática comum que fazia parte da eleição mera homolo-
gação do partido que estivesse no poder”.28

 Antes da sua mais conhecida participação no conflito da 
povoação de Areia Branca, no ano de 1879, durante a grande seca 
da região norte, Francisco Moreira de Carvalho estava novamen-
te no cargo de subdelegado da localidade de São Miguel, e agora 
chefe do partido conservador da região, assim, não demorariam 
as notícias de abuso e perseguições naquele lugar. O “celebre 
27 BUENO, Almir de Carvalho. Visões de república. Ideias e práticas políticas no Rio 
Grande do Norte 1880-1895. Natal: EDUFRN, 2016, p. 56.
28 BUENO, 2016, p. 57.
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Francisco Moreira de Carvalho, feito chefe do partido conserva-
dor e investidos de poderes extraordinários, traz o districto de 
S. Miguel e toda comarca em continuo dessassocego”. Afirma-se 
que ele manda “espancar publicamente homens bons e pacíficos, 
porque lhe são desaffectos ou censuram o seu procedimento e 
das autoridades”. Os sujeitos agredidos e perseguidos “não en-
contram remédio algum na lei e nas autoridades, e é de receiar 
que, a continuar esse estado de cousas, a desesperação no possa 
conter-se e a ordem seja seriamente perturbada”.29  
 A imprensa liberal da província continua a receber cor-
respondências de São Miguel, denunciando as ações que Fran-
cisco Moreira continua praticando naquele distrito. Uma carta 
anônima de seis de junho de 1876 é publicada no O Liberal, em 
que se critica a parcimônia do juiz de direito da comarca de Pau 
dos Ferros sobre os atentados do subdelegado e suas praças, que 
o “excesso tem havido nos factos aludidos, é ele inteiramente 
justificável; pois que os espancados tem sido os provocadores 
das praças, sendo certo que são homens acostumados a fazerem 
desordens e a desrespeitarem as autoridades”30. O juiz da comar-
ca era o já citado José Alexandre de Amorim Garcia, um amigo 
próximo de Francisco Moreira, e membro do partido conserva-
dor na província. A correspondência ainda continua a denúncia 
da aproximação afetiva entre as duas autoridades, a relação de 
Francisco Moreira com foragidos da justiça no Ceará e as rela-
ções clientelistas com a sua família e autoridades.

[...] não tenho expressões para analysar tal atestado, e nos faz 
crer que o juiz de direito quando o deu, não pensou no que 
fazia: político declarado e chefe de partido entendeu justificar 
taes espancamentos mandados praticar pelo celebre Moreira, 
hoje seu amigo dedicado, que diz ter carta branca para fazer 
tudo em S. Miguel, e o atestado prova plenamente ser isso uma 

29 O Liberal. Natal, ano IV, n. 66, 29 abr. 1876, p. 02.
30 Idem. Natal, ano IV, n. 80, 28 ago. 1876, p. 03.
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verdade, já que não se reprime estes desmandos. [...] Não é para 
prender criminosos, pois estes andão policiando juntamente 
com a força, e no meio dela espancando também e tanto é assim 
que Francisco José Brandão, pronunciado de crime de morte no 
termo do Pereiro da província do Ceará, ali vive no meio dos 
soldados sem ser incomodado por autoridade alguma. Deven-
do-se notar que este homem se achava preso nesta villa, mas 
por ser patrocinado e parente do celebre Moreira, as autorida-
des o deixarão ir para casa, [...]. É terceiro supplente do juiz 
municipal neste termo com exercício no districto de S. Miguel, 
José Antonio de Carvalho, irmão do celebre Moreira, e que a 
pouco sahido da cadea, por se achar pronunciado pelas mortes 
havidas em S. Miguel no conflicto de 1868, e este homem, cuja 
chronica é negra, que tem vinganças a exercer naquele logar, foi 
o aproveitando para um lugar de juiz!!!31       

 Na passagem do Império para a República, as elites nor-
te-rio-grandenses mostram outras preocupações administrativas 
que fariam parte da organização de classe e campo do poder 
político. A década de 1880 é marcada com as primeiras profis-
sões de fé republicana na Assembleia, e o aparecimento de vá-
rias colunas republicanas nos órgãos da imprensa monarquista, 
inclusive liberal. Numa sociedade rural e patriarcal da época, “os 
princípios republicanos mais tradicionais – ‘liberdade, igualdade 
e fraternidade’ – foram transformados pelos novos donos do Rio 
Grande do Norte oligárquico em uma prática política pautada 
pela coerção, pela desigualdade e pelo nepotismo”. Desse modo, 
conceitos abstratos de “soberania popular ou governo do povo 
predominavam as relações de parentesco e amizade característi-
cas dessa sociedade de compadrio”32. É nesse contexto político e 
social que encontramos mais uma das pegadas dessa trajetória 
da nossa personagem no Rio Grande do Norte. 
 Na mensagem do governador do estado Pedro Velho de 
Albuquerque Maranhão, do dia 31 de janeiro de 1895, ele discor-
31 O Liberal. Natal, ano IV, n. 80, 28 ago. 1876, p. 03.
32 BUENO, 2016, p. 14.
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re que, no município de São Miguel em Pau dos Ferros, ocorreu, 
por alguns dias, um “cerco da fazenda Quintos, propriedade do 
criminoso Manoel Joaquim Amorim, no dia 31 de julho do anno 
passado, ordenado pelo então delegado de polícia daquele mu-
nicípio , o alferes Francisco Moreira de Carvalho”, resultando-se 
dessa ação a “fuga do referido criminoso, depois de tenaz re-
sistência e a morte de um paisano que fazia parte da força”33. É 
de surpreender que depois de muitos anos Francisco Moreira de 
Carvalho ainda exercesse cargo de delegado naquele distrito, e 
novamente estar envolvido em um episódio de grande conflito 
na região. A narrativa do ocorrido é detalhada pela chefatura de 
polícia do Rio Grande do Norte, publicada pelo jornal A Repúbli-
ca da cidade do Natal em 10 de novembro de 1894.
 Em cumprimento das ordens contidas no ofício de 15 
de setembro, o capitão Olympio Manuel dos Santos Vital partiu 
da capital no dia 17 para a comarca de Pau dos Ferros. As in-
formações que recebeu era de que Manoel Joaquim de Amorim, 
acompanhado de diversos homens armados, havia assassinado 
José Bezerra de Medeiros, na vila de São Miguel, no dia 14 de 
novembro de 1892, e pronunciado pelo crime no ano de 1893; 
continuava a residir na sua fazenda Quintos, situada uns dezoito 
quilômetros da mesma vila, sem que nenhuma autoridade poli-
cial e jurídica procurasse capturá-lo. Porém, no dia 31 de julho, 
o delegado Francisco Moreira de Carvalho cercou a fazenda do 
acusado, fugindo o criminoso dias depois, e ocasionado a morte 
de uma praça. O capitão escreve que esse delegado, “que até en-
tão emprehendera essa prisão, somente à ella disposera-se pela 
notícia de que aquelle criminoso protestara matal-o”. 
 A formação do cerco se fez com um grupo de paisanos, 
entre os quais estavam, além de Firmino Bezerra, filho do referi-
do assassinado, “um indivíduo conhecido pelo appelido de Moi-
33 RIO GRANDE DO NORTE. Mensagens ... 31 de janeiro de 1895. Natal. Imp. Na 
Typ. D`A Republica, 1896, p. 99.
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ta Brava, que fora companheiro de Amorim no crime aludido, 
e seu nome estava incluído no próprio mandado, pelo qual se 
tinha de effectuar aquella diligencia”. Um Joaquim Avelino, pre-
nunciado de crime de defloramento, um tal “Padre, Sexta-feira, 
Abilio e Ambrozio, tidos e havidos como desordeiros e crimi-
nosos”34. O cerco começou com um número de nove pessoas na 
noite de 31 de julho, e, no dia seguinte, elevou-se para 26, com a 
presença do delegado Francisco Moreira.
 Na fazenda Quintos, estavam, além de Amorim, uma fi-
lha, uma neta e um famulo, um total de oito indivíduos, inclu-
sive dois netos e um genro do mesmo criminoso. O capitão de 
polícia descreve que, tendo-se “dado constante tiroteio entre os 
que estavão cercados e os que cercavão, ao cessarem os tiros por 
parte dos primeiros, aos gritos de pessoas da casa implorando 
garantia, e depois de conhecida a fuga do criminoso”, os paisanos 
e delegado penetraram na fazenda, cometeram uma “verdadei-
ra pilhagem, arrombando portas, cofre, gavetas, caixas e bahús, 
para apossarem-se de roupas, dinheiro, papeis e mais objectos 
ahi existentes, levando também cavalos, jumentos e burros que 
pastavam na mesma fazenda”. Depois de terem prendido Ismael 
José de Carvalho e Olympio Ceasario de Moura, genro e neto de 
Amorim, e de fazer sair as outras pessoas da família, garantindo-
-lhes, com dificuldade, a vida ameaçada, “mandou que fossem in-
cendiados casa, curraes e cercados”. Depois do malogrado cerco, 
dois filhos do assassinado José Bezerra, “seguidos de homens ar-
mados, em diversos dias percorreram os municípios da comarca, 
ameaçando aos que suppunham protectores de Amorim, dando-
-se então o maior pânico pela falta de garantia à segurança indivi-
dual, procurando cada um arma-se para defenderse”35. Tomando 
conhecimento das ocorrências, o capitão Olympio Manuel dos 

34 A República. Natal, ano VI, n. 293, 10 nov. 1894, p. 1.
35 A República. Natal, ano VI, n. 293, 10 nov. 1894, p. 1.
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Santos Vital exonerou do cargo de delegado de polícia Francisco 
Moreira de Carvalho, abrindo inquérito e procedendo a vistoria 
nas destruições oriundas do incêndio da fazenda. 

Do inquerito resultando plena convicção de se ter dado o mais 
condennável excesso por parte da autoridade policial, desde 
que ordenara o incêndio do prédio em que estava o criminoso, 
depois da fuga deste, e falta de exacção no cumprimento do 
dever, quando não prendeu os criminosos já pronunciados, e 
que estavão ao seu lado fazendo parte da própria força e a sua 
disposição, o que constitue os crimes definidos aos artigos 231 e 
210 do código penal, além do dano resultante de tal violência, e 
os de roubo e furto praticados pelos que faziam o cerco, reme-
ti o mesmo inquerito ao promotor publico, por intermédio da 
respectiva autoridade judiciaria, para os fins de direito. A mal 
entendida protecção dispensada á Manoel Joaquim de Amorim, 
pelas influências políticas da comarca e a negligência das au-
toridades policiaes e judiciarias que não quiseram cumprir seo 
dever, capturando-o, foram a causa directa do estado anormal a 
que chegou a mesma comarca, aggravando-se com a desastrada 
diligencia de 31 de julho.36

 A narrativa do documento da chefatura de polícia traz 
novamente uma experiência de vida comum ao exercício da 
função pública de Francisco Moreira de Carvalho: os abusos de 
poder, e as alianças com foragidos da justiça. Parecia que Fran-
cisco Moreira sempre relacionou suas atividades como subde-
legado com seus problemas particulares ao longo da vida. A 
própria demora em capturar Manoel Joaquim de Amorim, qua-
se dois anos após o seu crime praticado, apenas efetuada depois 
de ameaçar-lhe sua integridade, configura seu modus operandi 
ao tratar das questões de segurança pública. Por outro lado, o 
capitão de polícia do estado escreve que Manoel Amorim, como 
outrora o próprio Francisco Moreira, gozava de proteção de au-
toridades da região, ocasionando, assim, esse regime de impu-
nidade há décadas no distrito de São Miguel no Rio Grande do 
36 Ibidem, p. 1.
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Norte. Como já frisado, esses indivíduos estavam inseridos em 
uma cultura e estrutura política que usava da violência para a 
resolução de seus conflitos, apropriando-se da máquina gover-
namental para seu bel prazer, e da linha tênue entre a justiça 
oficial e ações criminosas.

Considerações Finais
 
 Construir uma trajetória de vida de um sujeito no Oito-
centos não é uma tarefa fácil, principalmente quando não dispo-
mos de muitas informações e documentos de arquivos. Mesmo 
assim, procuramos, na urdidura textual da narrativa, mostrar os 
itinerários feitos pelo famigerado subdelegado Francisco Morei-
ra de Carvalho. Estamos conscientes de que as trajetórias que 
costuramos nessas breves linhas estão relacionadas às experiên-
cias de vida de Francisco Moreira em seu campo social, isto é, 
suas ações, posições e interações estabelecidas a partir das rela-
ções de força e poder existentes nas estruturas do espaço social.
 Assim, o exercício de enxergar suas pegadas, muitas de-
las reveladas nos rastros da violência no sertão norte-rio-gran-
dense, não revela apenas seu envolvimento em vários episódios 
de conflito na povoação de São Miguel e vila de Pau dos Ferros, 
mas também o universo cultural e sociabilidade política daque-
les lugares, em que as relações de compadrio, clientelismo e pa-
ternalismo faziam parte do cotidiano de várias comunidades, e 
igualmente, do exercício dos agentes da lei, autoridades gover-
namentais e partidos políticos. 
 Portanto, os matizes que colorem a figura do famigerado 
e subdelegado Francisco Moreira de Carvalho são um conjunto de 
discursos (imprensa, correspondências, relatórios oficiais) e ações 
que se entrecruzam ao longo de décadas, e que o ofício do histo-
riador procurou rearranjar em outras palavras nesse capítulo.
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I

M
ilhares de homens e mulheres combalidos por fome, sede 
e desespero, arrancados do solo que compreendia suas 
características formas de relações econômicas e sociais co-

locadas abaixo, migraram guiados pelo ensejo de sobrevivência 
e fuga da catástrofe desenhada entre os anos de 1877 e 1879. Nas 
palavras do escritor Rodolfo Teófilo, o findar do primeiro ano 
daquela grande seca deixava “ao povo cearense as mais tristes 
recordações de sua terrível passagem”2. No entanto, não seria a 
imediata passagem dos difíceis três anos que apaziguaria o ca-
taclisma social em que imergira, principalmente, as populações 
sertanejas. Mais que isso, como consequência da seca, demons-
tra a historiografia, repercutiria a alteração e desorganização do 
modo de vida das populações tradicionais, acarretando, a partir 
de conflitos, outras experiências de organização social.3

 A Vila do Acarape4, no último quartel do século XIX, 
fora mais uma região da Província do Ceará acossada pela 
grande estiagem. Ao longo do seu território, os retirantes que 
até ali chegavam eram ajuntados em abarracamentos como os 
do Itapaí, Maleitas e Cururu, sob o controle e administração 
das comissões de socorros públicos, a fim de evitar ao máximo 
que acorressem à capital, esta, já em colapso pelas levas de des-
validos que invadiam a cidade por todas as partes. Os atingidos 
pela miséria causavam espanto. Do Baturité a algumas léguas 
do Acarape, dava-se notícia que “já se [ia] elevando a 10:000 os 

² TEÓFILO, R. História da secca do Ceará: 1877-1880. Rio de Janeiro: Imprensa In-
glesa, 1922, p. 138.
3 NEVES, F. A. Capital de um Pavoroso Reino: Fortaleza e a Seca de 1877. In: 
RÜCKERT, F. (Org.). Histórias da Pobreza no Brasil. 1. ed. Rio Grande: Editora da 
FURG, 2019. p. 139-160
⁴ Elevada à condição de cidade, com a denominação de Redenção, pela lei provin-
cial nº 2.167, de 17 de agosto de 1889. O nome alude ao pioneirismo abolicionista 
do Acarape, primeira vila da província e do país a abolir a escravidão, em 1º de 
janeiro de 1883.
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retirantes que ali tem chegado do sertão”5. Controlar os deslo-
camentos e disciplinar pelo trabalho a massa de retirantes nos 
abarracamentos fizeram surgir um ambiente de profunda insta-
bilidade, em que as doenças se somavam ao estado de profunda 
fraqueza desses indivíduos. “Sessenta e tres. – [era] o número 
dos infelizes indigentes recolhidos ao hospital do lugar Malei-
tas da sessão da estrada de ferro no Itapahy6, arrebentados na 
condução de trilhos de ferro”.7

 O receio das autoridades médicas com esses espaços e as 
pessoas neles recolhidas eram mormente indicativos do pânico 
em relação às epidemias que grassavam entre essas populações, 
como é o caso da varíola e da cólera. No Itapaí, os doutores João 
da Rocha Moreira e Rufino Antunes de Alencar, compreendendo 
as circunstâncias de um ambiente favorável ao desenvolvimento 
de várias enfermidades, recomendaram a adoção de medidas de 
higiene, com a finalidade de evitar a difusão de novas doenças.

[...] a necessidade de vestir os trabalhadores, alimental-os mais 
convenientemente dando-lhes carne verde ao menos uma vez 
por semana, nós julgamos ainda necessário lhes conceda o uso 
do café ou aguardente diariamente pela manhã.
Outro sim é preciso varrer os abarracamentos, subterrar o lixo 
e materiais organicos, afastar da feira do abarracamento do Ita-
pahy a matança de gado e velar pela limpeza das valletas onde se 
depositam as materias fecaes cobrindo-as diariamente com uma 
camada espessa de areia.
Estas medidas para o saneamento dos abarracamentos com cer-
teza contribuem para melhorar as condições de existencias de 
milhares de individuos [...]8 

⁵ O Cearense. Fortaleza, ano XXXI, n. 50, 14 jun. 1877, p. 03.
⁶ Optamos por utilizar a grafia original das fontes primárias em nossas citações 
e referências.
⁷ Echo do Povo. Fortaleza, ano 1, n. 18, 11 dez. 1879, p. 2.
⁸ Ibidem, p. 3-4
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 As “medidas de saneamento” recomendadas pelo parecer da 
comissão médica que percorrera o Itapaí podem exprimir, com deta-
lhes, o que por oposição seria a precariedade em que se achavam “mi-
lhares de indivíduos”. De outro modo, aquele mesmo abarracamento 
começava a despertar a opinião não só de homens como Rocha Morei-
ra e Rufino de Alencar – responsáveis pela “higiene” –, mas de alguns 
preocupados com a “honra das famílias” e a “segurança individual e 
de propriedade”. Estaria o abarracamento do Itapaí, além da miséria 
sanitária, “convertido em estendal de ladrões e assassinos”.

 Tres cadaveres têm ali apparecido de individuos assassi-
nados barbaramente, e de um só deu-se parte ao delegado do 
Acarape quando ja em estado de putrefação tal, que impedio até 
verificar-se a identidade.
 E peior de tudo é que nem sequer se descobre indicios de 
quem sejam os assassinos!9 

 A criminalidade, a partir do abarracamento, parecia ser 
compreendida em analogia aos demais distúrbios nele circuns-
critos – fome, doença e morte –, atribuindo à sua recorrência o ca-
ráter de epidemia. Longe de asseverar a opinião do Echo do Povo, 
percebemos esse espaço como foco do desarranjo social viven-
ciado pelos retirantes; espaço em que o cotidiano de migração 
lhes impunha tanto a dissipação das relações tradicionais quanto 
a experiência, muitas vezes conflitiva, da busca pela sobrevivên-
cia10. Desse modo, a partir de um caso de agressão à faca entre 
trabalhadores da via férrea de Baturité, nas Maleitas, propõe-se 
entender o crime como momento ápice do “desarranjo” social 
em experimento. Outrossim, nesse ambiente de instabilidade, 
pretende-se analisar o modo como atuaram os sujeitos diante 
das instituições de controle, em especial, a polícia e Justiça. 
⁹ Ibidem, p. 3-4.
10 CÂNDIDO, T. Proletários das secas: arranjos e desarranjos nas fronteiras do tra-
balho (1877-1919). 2014. 354 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Fe-
deral do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós-Graduação em His-
tória, Fortaleza, 2014.
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II

 Numa manhã de dezembro de 1879, por ordem do doutor 
Chermont, um dos engenheiros do trecho Pacatuba-Canoa da via 
férrea de Baturité partiu com José Rufino Mariano em busca de 
algumas palhas. Eles resolveram parar na taberna de João Batista 
– na altura das Maleitas – a fim de convidar o seu cunhado, José 
Galdino da Silva, a quem o dito engenheiro mandava cumprir a 
mesma função. Antes de se retirarem à procura das palhas, José 
Galdino pediu a José Rufino que o esperasse enquanto ia até sua 
casa. Concordando, José Rufino lhe pediu um cigarro e, para acen-
dê-lo, desocupou as mãos do cacete que conduzia – pois servia de 
polícia no abarracamento –, colocando-o debaixo do braço. 
 Saindo da taberna, José Rufino é abordado por um in-
divíduo “preto, de altura regular, cheio do corpo, com marcas 
de bixigas ou espinhas no rosto [e] cabellos crespos”, que lhe 
toma o cacete, questionando-o sobre o motivo pelo qual queria 
aquele objeto, ao que José Rufino, intrigado, replica, devolven-
do-lhe a pergunta. Nesse momento, o indivíduo descarrega-lhe 
uma cacetada não certeira, posto que Rufino consegue apartá-la. 
Eis que surge outro sujeito, um “alvo vermelho, estatura regular, 
cabellos um pouco ruivos e estirados”, que lhe dá uma tapona. 
Querendo defender-se, José Rufino recebe uma facada do indiví-
duo que lhe havia tomado o cacete e, logo percebendo-se ferido, 
corre para a casa do seu sogro, Galdino José Pereira, bem pró-
xima da taberna. Na ânsia de livrar-se dos seus agressores, foi 
ainda perseguido por algumas pessoas que lhe atiraram pedras. 
À procura de livrar-se dos seus agressores, “sahirão de estrada 
acima em procura do Itapahy levando o individuo preto que lhe 
ferio um chapéo de couro já uzado em uma mão e na outra a faca 
com que o offendera”.11 
11 APEC (CE). Processos-crime Redenção. Tabelionato de Redenção. Processo 
n.10/1880. Caixa 03, 16 dez. 1879.
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 O conflito narrado acima foi reconstituído a partir de 
trechos da fala de José Rufino Mariano no Auto de Perguntas re-
alizadas pelo delegado de polícia do Termo do Acarape, capitão 
Antonio de Vasconcelos, aos dezesseis dias do mesmo mês e ano 
em que ocorreu aquela altercação. O documento que contempla 
a sua inquirição enquanto vítima é apenas uma peça dentro do 
Sumário de Culpa. Este chega ao nosso conhecimento como ex-
ceção ao que alarmava o jornal Echo do Povo12, ávido denunciante 
do clima de impunidade diante dos crimes perpetrados na vila, 
especificamente nos abarracamentos, sem que se queixassem às 
autoridades policiais. A exceção, portanto, não se refere ao co-
nhecimento dos casos, pois, como vimos, o referido jornal, em 
circulação entre 1879 e 1880, tratava recorrentemente dos aconte-
cimentos correlatos aos problemas da seca.
 Dessa forma, o que contribuía, efetivamente, para a 
recorrência criminal nos abarcamentos? Praticados, o que con-
tribuía para que não se desse “parte ao delegado do Acarape” 
ou não se chegasse à ciência das autoridades policiais e, conse-
quentemente, à Justiça? Retomemos, portanto, a exposição do 
Sumário de Culpa realizado pelo Juízo Municipal do Acarape, a 
fim de apurar a existência de um crime. Através dele, podemos 
perscrutar o confronto protagonizado por José Rufino Maria-
no, lançando um olhar pormenorizado sobre o cotidiano dos 
sertanejos pobres que, como ele, fugiam da seca e buscavam 
sobreviver nos abarracamentos.
 Naquele mesmo dia, 16 de dezembro de 1879, proce-
deram na pessoa de José Rufino Mariano o exame de corpo de 
delito. O boticário Emiliano Cavalcante e o professor primário 
Bernardino Ferreira de Azevedo, após jurarem pelos santos 
evangelhos, serviram como peritos não profissionais e 

12 Echo do Povo. Fortaleza, ano 1, n. 18, 11 dez. 1879.
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[...] encontraram [...] um ferimento em baixo da costella mi-
nima do lado esquerdo com tres quartos de polegada de ex-
tenção, e uma polegada e trez quartos de profundidade [...] 
não encontrando mais ferimento algum nem contuzão apezar 
do passiente declarar que soffrera uma cacetada nas costas da 
qual ainda tinha a dor.13

 Terminado o exame, os peritos declararam ser aquele 
ferimento, produzido com “instrumento perfurante e cortante”, 
mortal. Avaliaram o dano causado à vítima em trinta e cinco mil 
réis, pois, em função do grave incômodo de saúde, ela ficaria 
inabilitada do serviço por mais de trinta dias. Ficamos cientes 
da gravidade da lesão sofrida por José Rufino Mariano depois 
de um desentendimento aparentemente banal. No entanto, ao 
longo da análise das peças do Sumário de Culpa, o mais “impor-
tante é estar atento às ‘coisas’ que se repetem sistematicamente: 
versões que se reproduzem muitas vezes, aspectos que ficam mal 
escondidos, mentiras ou contradições que aparecem com frequ-
ência”14. E não estaríamos de frente com a primeira contradição, 
quando José Rufino declara “que soffrera uma cacetada nas cos-
tas da qual ainda tinha a dor”, mesmo tendo dito anteriormente 
que evitou essa primeira agressão, aparando a cacetada, assim 
como não tendo os peritos “encontrado ferimento algum nem 
contuzão” além da facada?
 Recorrendo novamente ao auto de perguntas, acessa-
mos as últimas declarações de José Rufino Mariano no inquérito 
policial. Antes de detalhar a sua versão sobre o fato, José Rufino 
respondeu ter 24 anos, ser filho de José Francisco André, casado, 
natural de Quixeramobim, trabalhador da estrada de ferro de Ba-
turité e morador no abarracamento das Maleitas. Sobre seus agres-
sores, deixou claro que “não [sabia o] nome de nenhum delles e 
13 APEC (CE). Processos-crime Redenção. Tabelionato de Redenção. Processo 
n.10/1880. Caixa 03, 16 dez. 1879.
14 CHALHOUB, S. Trabalho, lar e botequim. O cotidiano dos trabalhadores no Rio 
de Janeiro da belle époque. 3. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2012, p. 41.
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nem [...] se eram trabalhadores da estrada de ferro”. Concluindo, 
declarou que as pessoas que presenciaram aquele acontecimen-
to foram Pedro Lins, administrador da cacimba nas Maleitas, seu 
concunhado João Carneiro, José Vieira de Souza, Antonio Gomes 
de Freitas, João Francisco dos Reis e João Alves da Cruz. 
 Passado um pouco mais de um mês desde a ocorrência 
do conflito e as primeiras diligências em torno do caso, são in-
timados alguns dos indivíduos apontados por José Rufino para 
deporem às dez horas da manhã de 27 de janeiro de 1880, na casa 
de residência do delegado de polícia do Termo. O primeiro, João 
Gonçalves Carneiro, casado, 24 anos, trabalhador da estrada de 
ferro e morador nas Maleitas, disse que

(...) em dias do mez de Dezembro do anno passado indo elle 
testemunha mais seu concunhado José Rufino Marianno, e ou-
tros buscar umas palhas ao chegarem na taberna de João Batista 
encontrarão muitos individuos e dentre elles um individuo que 
lhe disseram ser Raimundo Severiano trabalhador da estrada de 
ferro no Itapahy e puchando um cacete que o offendido condu-
zia perguntou-lhe para que queria aquelle cacête ao que respon-
deu-lhe o offendido que era policia do abarracamento, o offen-
sor Raimundo Severiano dizendo que policia alli não provocava 
puchou de uma faca e descarregou-lhe uma facada (...) Que elle 
informante vendo seu concunhado ferido descarregou uma ca-
cetada no offensor afim de prendel-o porem não poude effectuar 
aprizão porque cahiram muitos em cima delle e descarregarão 
diversas pedras o que fes elle correr para não morrer. Pergun-
tado quem lhe disse que o individuo que tinha dado a facada 
no offendido chamava se Raimundo Severiano? Respondeu que 
todos no abarracamento especialmente José Lopes trabalhador 
de trilhos no Itapahy que que conta ter encontrado Raimundo 
Severiano no dia em que se deu o facto no Caminho do Cururú 
ainda com a faca na mão eperguntando-lhe o que havia aconteci-
do respondeu-lhe Severiano que não era nada apenas que havia 
dado uma facada em um diabo.15

15 APEC (CE). Processos-crime Redenção. Tabelionato de Redenção. Processo 
n.10/1880. Caixa 03, 16 dez. 1879.
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 O depoimento de João Gonçalves Carneiro traz à tona 
uma série de elementos não explicitados pelo concunhado, José 
Rufino Mariano. O primeiro deles é que ele acompanhava a víti-
ma no momento da confusão na taberna de João Batista. Portan-
to, instantes antes de José Galdino da Silva, o cunhado, se retirar 
do local, José Rufino estava na presença de dois parentes, o que 
desfaz a ideia de ter sofrido o ataque sozinho. O testemunho de 
João Gonçalves Carneiro é o primeiro a nos apresentar a suposta 
identidade do agressor, este que “lhe disseram ser Raimundo Se-
veriano trabalhador da estrada de ferro no Itapahy”. No entanto, 
a revelação se dá a partir de terceiros, afinal, ele mesmo, assim 
como José Rufino Mariano, parecia de fato não o conhecer. Acu-
sava-o de ser autor da facada, já que “especialmente José Lopes 
trabalhador de trilhos no Itapahy [...] conta ter encontrado Rai-
mundo Severiano no dia em que se deu o facto no Caminho do 
Cururú ainda com a faca na mão”. Por fim, a fala de João Gonçal-
ves Carneiro apresenta uma circunstância indicativa da motiva-
ção de tal conflito, que buscaremos compreender em relação aos 
depoimentos das demais testemunhas.
 O segundo depoente, José Vieira de Souza, viúvo, 35 
anos, natural de Tauá, trabalhador da estrada de ferro, discorre 
sobre o caso com grande semelhança do que disse a primeira tes-
temunha, dando ênfase às palavras de Raimundo Severiano, que, 
ao tomar o cacete de José Rufino Mariano, presumivelmente teria 
dito “que Policia alli não provocava”. Os próximos depoimentos, 
além de reafirmarem o mesmo diálogo travado entre os envolvi-
dos instantes antes da agressão, são marcados pela retomada de 
uma caracterização do perfil, de uma busca pela identidade do 
agressor, que se faz ratificando a descrição oferecida pela vítima. 
Desse modo, Antônio Gomes de Freitas, viúvo, 29 anos de idade, 
natural do Piauí, trabalhador da estrada de ferro e morador nas 
Maleitas, disse que, no dia do crime, estava em sua casa quando
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vio passar correndo um individuo preto com uma faca na mão 
de chapéo de couro na cabeça e outro na mão e não sabendo 
elle testemunha de couza alguma disse-lhe corra camarada se 
não apanha – que depois indo a caza de Galdino José Pereira vio 
o offendido com uma facada e perguntando-lhe quem o ferira, 
respondeu-lhe este que um individuo preto de chapéo de couro 
que dizião chamar-se Raimundo Severiano.16

 João Alves da Cruz, solteiro, 40 anos, natural de Urubureta-
ma, também trabalhador da estrada de ferro, disse que num daqueles 
dias do mês de dezembro viu prenderem um indivíduo nas Maleitas

[...] e dirigindo se para lá soube que havia sido prezo por ter 
dado uma facada em José Rufino e conduzindo se o dito indivi-
duo aprezença do offendido declarou elle que o o seu offensor 
não era aquelle individuo prezo e sim um preto de chapéo de 
couro que depois soube se chamar Raimundo Severiano [...].17

 A última testemunha a ser ouvida foi João Francisco dos 
Reis, viúvo, 36 anos, natural da Vila da Telha (Iguatú) e residente 
no Itapaí. Disse que por volta do meio dia, antes da festa passada 
no serviço da estrada de ferro, ao chegar do trabalho, ouviu dizer 
que José Rufino Mariano havia sido ferido

[...] e perguntando quem oferira responderão-lhe muitas pessoas 
que alli se achava que o offensor chamava-se Raimundo Severiano 
mais elle testemunha não o conhece porem sabe que era trabalha-
dor da linha no Canafistula ou olho d’água [...]. Que o fato ouvio 
dizer que se dera por cauza de um cigarro mais elle testemunha 
nada assevera por não estar prezente na occazião do crime.18  

 Nenhuma das testemunhas conhecia o sujeito que des-
feriu a facada em José Rufino Mariano na manhã de 16 de de-
zembro de 1879. Todavia, entre elas, parecia ser unânime a acu-
sação contra Raimundo Severiano. O “ouvir dizer” espalhava 
16 APEC (CE). Processos-crime Redenção. Tabelionato de Redenção. Processo 
n.10/1880. Caixa 03, 16 dez. 1879.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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entre aqueles trabalhadores diversas perspectivas sobre o fato. 
A declaração dos depoentes, principalmente aqueles que não 
presenciaram o crime, ganhava uma série de contrariedades. 
Consequentemente, todo cuidado deveria ser tomado por parte 
da Justiça a fim de que uma testemunha – íntima ou não de 
quaisquer das partes – não tivesse seu depoimento “contami-
nado”, afinal, era a partir de suas palavras que o juiz proferia 
a sentença19. Não obstante, é pouco provável que indivíduos 
em situação de migração, advindos de regiões diversas e até 
de outras províncias, pudessem estar mentindo ao afirmarem 
desconhecer o autor da agressão. Por outro lado, percebemos 
indícios de alguma aproximação entre esses personagens. Afi-
nal, foi para a casa de Galdino José Pereira que a terceira tes-
temunha, Antonio Gomes de Freitas, dirigiu-se após saber que 
seu genro havia sido ferido.
 Notamos que todos os depoimentos são unânimes ao 
pontuarem aquilo que Sidney Chalhoub20 chamou de “desafio”, 
ou seja, a expressão final dentro de um quadro de tensões de-
senvolvidas em um microgrupo social, culminando em ato in-
teligível de violência. José Rufino Mariano, antes de sofrer a fa-
cada, teve o cacete que portava subtraído. Além disso, escutou 
a afronta de que “polícia ali não provocava”. Foram essas pala-
vras, provavelmente encaradas por José Rufino como insultuo-
sas, que antecederam o conflito que conhecemos. São igualmente 
essas palavras que nos indicam a probabilidade de um contexto 
de tensões preexistentes entre esses indivíduos. Desse modo, o 
episódio de violência é mais que um eventual conflito por um ci-
garro ou pelo porte de um cacete, ele parece voltar-se à condição 
de policial representada por José Rufino Mariano. 

19 CARNEIRO, D. Uma Justiça que seduz? Ofensas verbais e conflitos comunitários 
em Minas Gerais (1854-1941). Jundiaí: Paco Editorial, 2019.
20 CHALHOUB, 2012.
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 Tyrone Cândido21 aponta para o grau de tensão vivencia-
do nos abarracamentos entre aqueles que serviam como polícia e 
os demais retirantes. Esses sujeitos, geralmente arregimentados 
pelos engenheiros chefes de cada ponto da via férrea, formavam 
uma força que encarnava toda sorte de arbitrariedades contra 
os sertanejos empregados nos serviços da seca. Não é de se sur-
preender que contra eles se rebelassem grupos de trabalhadores 
cotidianamente tão aviltados. Desse modo, teria sido José Rufino 
Mariano, polícia do abarracamento das Maleitas, alvo da fúria 
dos retirantes? Analisando a fundo, o que a princípio parecia ser 
apenas uma desavença ordinária entre dois indivíduos em uma 
taberna vai adquirindo outros contornos. Lembremos que, em 
seu depoimento, José Rufino Mariano contou que, ao tentar de-
fender-se da caceta que um homem “preto, com marcas de bexi-
ga ou espinhas no rosto” quis lhe dar, outro homem – de aspecto 
“alvo vermelho, cabelos um pouco ruivos e estirados” – aprovei-
tou para lhe dar uma bofetada. Encurralado entre os dois, rece-
beu um golpe de faca do primeiro. Na mesma ocasião, tanto José 
Rufino quanto seu concunhado João Gonçalves Carneiro – que 
tentou prender o agressor – foram escorraçados à custa de pe-
dradas atiradas por muitos que lá estavam. Em meio à revolta, 
podemos entender como o autor da facada pôde livrar-se de ser 
preso mesmo estando entre tantos trabalhadores.
 Retomando o auto de perguntas feitas a José Rufino Ma-
riano, diz ele: “que passado alguns instantes o Engenheiro Dou-
tor Chermont mandara prender os seus aggressores porem ape-
zar de terem noticia de suas passagens não os encontraram”22. 
Através de José Alves da Cruz, ficamos sabendo que, após o 
crime, um indivíduo foi preso e levado à presença da vítima, 
mas descartado como autor da ofensa. A liberdade de mandar 
21 CÂNDIDO, 2014.
22 APEC (CE). Processos-crime Redenção. Tabelionato de Redenção. Processo 
n.10/1880. Caixa 03, 16 dez. 1879.
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prender qualquer dos retirantes que se achasse suspeito parece 
confirmar o exercício de uma força policial arbitrária nos abarra-
camentos, atuante sob o mando dos engenheiros da via férrea. A 
esse respeito, dizia-se em um jornal que “[foi] para isso sem du-
vida que os delegados dos termos adjacentes á estrada, tiveram 
circular para não se ingerirem nos abarracamentos d’ella”.23

 Mesmo em meio a tantos desentendimentos ao redor 
da identidade de quem agredira o policial José Rufino Mariano, 
conseguiram, meses depois, pôr as mãos no acusado. Raimundo 
Severiano, a quem todos os envolvidos incriminavam, é interro-
gado pelo delegado de polícia do Acarape, no dia 11 de junho 
de 1880. Identificando-se, disse ser filho de Manoel Alves de Oli-
veira, 26 anos, ser casado e trabalhar como jornaleiro, além de 
declarar-se natural do Crato e residir em Guaiúba, distrito da 
vizinha Vila da Pacatuba.

Perguntado se conhecia José Rufino Marianno trabalhador da es-
trada de ferro de Baturité no abarracamento das Malleitas? Res-
pondeu que não o conhece José Rufino Marianno não sabe que 
elle fosse ferido e nem mesmo que exista ainda este individuo. 
Perguntado se não tinha ouvido dizer que José Rufino Marianno 
fora ferido em Dezembro do anno passado nas Malleitas deste 
Termo? Respondeu que sabe que houve em Dezembro do anno 
passado um barulho nas Malleitas que elle não sabe se fora José 
Rufino Marianno ferido, tendo porem certeza que deste baru-
lho rezultou sahir seu cunhado João de Souza de Lima rezidente 
actualmente no Itapahy como trabalhador da estrada com uma 
facada no braço e com alguns ferimentos na cabeça. Que seu 
cunhado sendo prezo na occazião e levado a prezença do offen-
dido este declarou que não era elle seu offensor e sim Raimundo 
Severianno mais elle Respondente não estava no barulho e nem 
nas Malleitas e sim na Guaiúba onde rezidia então. Disse que no 
dia em que fora ferido José Rufino elle respondente estava na 
Agua-verde á negocio seu. Perguntado se não tendo sido elle o 
auctor do ferimento de José Rufino qual a razão porque fugira 
do Itapahy quando o Administrador Vicente Ferreira o chamou 

23 Echo do Povo. Fortaleza, ano 1, n. 18, 11 dez. 1879, p. 03.
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a prezença do Delegado? Respondeu que nunca fugira; que no 
Itapahy trabalhou alguns dias porem d’ahi sahiu para Canôa es-
tivera ali seis dias e voltou para a Capital. E mais não disse [...].24     

 Raimundo Severiano parece nortear seu depoimento 
com o intuito de gerar dúvidas diante da possibilidade de sua 
participação no tumulto em que saiu ferido José Rufino. Diz não 
conhecer a vítima, muito menos saber da sua existência ou da 
condição de ferido. Argumento razoável, pois, como já ressal-
tamos, os abarracamentos eram constituídos por milhares de 
indivíduos advindos de diversas partes da província. Os pró-
prios envolvidos e testemunhas do conflito diziam não conhe-
cer Raimundo Severiano. Tentando produzir uma evidência que 
provasse sua inocência, Severiano diz que, embora soubesse do 
“barulho” que se passou nas Maleitas, nunca lá estivera, pois 
era residente em Guaiúba e, naquele dia, tratava de negócios 
em Água Verde. Invertendo toda a situação, aponta um primo 
seu como vítima daquele conflito. No entanto, seus argumen-
tos parecem não se sustentar quando perguntado por que fugiu 
do Itapaí ao ser chamado à presença do delegado. Se residia em 
Guaiúba, como se mudara do Itapaí (onde todos disseram que lá 
residia) para Canoa e, em seguida, para a Capital? 
 Toda essa controvérsia não deve ter convencido o de-
legado de polícia, já que, em 17 de junho de 1880, os autos 
são remetidos ao promotor público da Comarca de Baturité, 
que, considerando grave o ferimento causado em José Rufino 
Mariano, oferece denúncia, no dia 30 do mesmo mês, contra 
Raimundo Severiano pelos termos do Artigo 205 do Código 
Criminal. Assim, no dia 12 de julho de 1880, o juiz municipal 
substituto do Acarape, Francisco Benvindo de Vasconcelos, 
passa mandado para que qualquer oficial de justiça intime, 
nas Maleitas e no Itapaí, os mesmos depoentes do inquérito 
24 APEC (CE). Processos-crime Redenção. Tabelionato de Redenção. Processo 
n.10/1880. Caixa 03, 16 dez. 1879.
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policial, a fim de que compareçam à Câmara Municipal, às dez 
horas da manhã do dia 16, como testemunhas. No entanto, o 
decorrer dessa apuração criminal vai ser inopinadamente afe-
tada no que diz respeito às testemunhas, ou, seria mais apro-
priado dizer, a falta delas.
 No fim do inquérito policial, o delegado Antonio de Vas-
concelos ressalta que, além das juramentadas, seria testemunha 
daquele caso o indivíduo Pedro Lins, referido por José Rufino 
Mariano como uma das pessoas que presenciaram sua agressão. 
Pedro Lins nunca foi encontrado. Cumpria a função de adminis-
trador da cacimba das Maleitas e residia no “Cururu”. A última 
tentativa de intimá-lo seria em janeiro de 1881, quando o oficial 
de justiça Benjamin Sobreira Torres certificou não o ter encon-
trado “por se ter mudado do lugar”. Intrigantemente, o mesmo 
ocorreu com as testemunhas moradoras nas Maleitas e no Itapaí. 
Com mandado passado em 12 de julho, não foram intimadas, diz 
o oficial, “por não [mais] rezidirem ahi e me informarem terem 
umas mudado-se para fora da Provincia e outras auzentado-se 
para fogos não sabido [...]”25. Para agravar a situação, logo após o 
sumiço das principais testemunhas do crime, o escrivão do Ter-
mo certifica, na data de 27 de julho de 1880, “que o Réo Raimun-
do Severiano se evadira da Cadeia desta Villa” do Acarape.
 Depois disso, em 22 de outubro de 1880, é requerido 
pelo promotor da Comarca de Baturité, Dr. Manoel Estelita 
Cavalcanti Pessoa, que fossem notificadas novas testemunhas 
para deporem no Sumário. Assim procedendo, o juiz substi-
tuto do Acarape passa mandado para que sejam intimados 
Manoel Dionizio de Lima, João Batista, José Soares Galvão, 
Francisco Soares Galvão, Joaquim Ribeiro de Oliveira, Manoel 
Sabino da Silva e Manoel Sabino Filho, a se fazerem presen-
tes no dia 29 de outubro em sua residência. Todos eles eram 
25 APEC (CE). Processos-crime Redenção. Tabelionato de Redenção. Processo 
n.10/1880. Caixa 03, 16 dez. 1879.
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moradores nas Maleitas e, diferentemente dos depoentes do 
inquérito policial que se diziam trabalhadores da estrada de 
ferro, identificavam-se como “jornaleiros”. 
 Manoel Dionizio de Lima, 40 anos, natural de Russas, 
disse que “[...] em Dezembro do anno passado José Rufino Ma-
rianno fora ferido [...] em um dia de paga de trabalhadores [...] 
tendo todavia ouvido dizer que o offendido falecera no Hospi-
tal da Canôa [...]”26. O depoimento de Manoel Dionizio, além de 
poder representar o que também disseram as outras testemu-
nhas, acrescenta dois elementos importantes ao cotidiano dos 
retirantes e ao contexto do crime. O primeiro deles é de que José 
Rufino acabou falecendo pouco tempo depois; e o outro, de que 
o crime teria ocorrido em um dia de pagamento dos trabalha-
dores da via férrea.
 Cruzando este depoimento com o de João Alves da 
Cruz – que, no inquérito policial, diz terem ocorrido as agres-
sões antes da festa do serviço da estrada –, poderíamos pre-
sumir que Raimundo Severiano escolheu um dia tumultuoso 
em que milhares de retirantes se reuniram à espera de alguma 
gratificação e, ansiosos, aguardavam pela dita festa que lhes 
quebraria a dureza do cotidiano de trabalho. Não haveria mo-
mento mais oportuno para descarregar sua ira contra um po-
licial do abarracamento, contra um indivíduo tão desprezado 
por atuar como instrumento do despotismo dos engenheiros 
da estrada de ferro, fugindo em seguida e perdendo-se entre 
um povaréu desconhecido.
 Quanto à suposta morte de José Rufino, o promotor da 
comarca faz encaminhar um pedido ao vigário do Baturité de 
certidão probatória do óbito e sepultamento na povoação da Ca-
noa. O vigário Raimundo Francisco Ribeiro, na data de 19 de ou-
tubro de 1881, remete resposta ao juiz municipal, dizendo

26 Ibidem.
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que no registro de obitos d’esta Matriz, percorridos e examinados 
com maxima diligencia, acha-se o de José Rufino d’Albuquerque, 
viuvo; com cincoenta annos de idade, que morreo d’um pleuris 
á 8 de junho d’aquelle anno. Se d’outro se trata, certamente não 
foi remettido para a Matriz o respectivo assento, por incuria ou 
negligencia do encarregado dos enterramentos no cemiterio [...] 
como tem acontecido á respeito de muitos; e na tal falta só pode 
ser supprida por informação de pessoas alli residentes [...]. 

Deos guarde a VS.27

 Enquanto se procurava atestar a morte de José Rufino 
Mariano, o nome de Raimundo Severiano já figurava no rol de 
culpados, bem como circulava contra ele um mandado de prisão 
por graves ferimentos. No entanto, a denúncia contra Severiano 
seria reformulada a pedido do juiz municipal, Dr. José Bonifácio 
da Silva Câmara, que há poucos meses tinha sido o responsável 
pela instalação da Comarca de Pacatuba, à qual o Termo do Aca-
rape ficaria submetido28. Desse modo, em 11 de novembro de 
1881, o promotor Dr. Gil Amora, considerando a alegação das úl-
timas testemunhas de que José Rufino falecera em consequência 
dos ferimentos, requereu que se pronunciasse o réu incurso nas 
penas do Artigo 193 do Código Criminal.

III

 Feita a conclusão pelo juiz municipal substituto em 
exercício do Termo do Acarape, foram remetidos os autos, na 
data de 15 de novembro de 1881, ao bacharel Manoel Juvenal 
Rodrigues da Silva, recém-chegado na província para assumir 
o cargo de juiz de direito da nova Comarca. Este, em seu des-
pacho, manda que voltem os autos ao “juiz preparador”, a fim 

27 APEC (CE). Processos-crime Redenção. Tabelionato de Redenção. Processo 
n.10/1880. Caixa 03, 16 dez. 1879.
28 Pedro II. Fortaleza, ano 42, n. 52, 7 jul. 1881, p. 1-2.
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de que se intimem “testemunhas que tenhão perfeito conheci-
mento do facto e que conheçam ao auctor e paciente; pois as 
testemunhas [no Sumário] nada dizem, e nem ao menos co-
nhecerão ao auctor e paciente!”29. Taxativo, prosseguia, dizen-
do que a longevidade do sumário só se explicava por “serem 
somente intimadas testemunhas que não são testemunhas por 
nada saberem, e de não serem encontradas pelo official de justi-
ça aquellas”30 que sabem do fato criminoso. Tudo isso, concluía, 
ocorre por “me parece[r] que não se presta atenção e nem se 
toma verdadeiro interesse pela cauza da justiça”.31  
 A peça final deste Sumário de Culpa iniciado em 1880 
sobre um crime ocorrido em dezembro de 1879 expõe, pelo 
incômodo do juiz da comarca, a irregularidade do aparato ju-
dicial diante do contexto de desarranjo social. Assolados pela 
tragédia da seca, homens e mulheres subsistiam em face da 
contingência da migração que os movia, aos milhares, forcejan-
do a desfeitura de laços e o rompimento de fronteiras. Escapar 
da miséria, de um destino certeiro de perecer pela fome, signi-
ficava deixar para trás e perder no caminho todo um cenário 
social de existência em que se localizava a família, as relações 
com a terra, o trabalho e o patrão. 
 No entanto, para a vítima, acusado e testemunhas, po-
bres sertanejos que compõem o crime das Maleitas, passar pelo 
flagelo da seca e da migração não se constituía apenas de perdas. 
Citando E. P. Thompson32, sobreviver também dependia de um 
“fazer-se”, de uma experiência processada no cotidiano trans-
formado; de como retirantes, resistir ao desgastante trabalho da 
29 APEC (CE). Processos-crime Redenção. Tabelionato de Redenção. Processo 
n.10/1880. Caixa 03, 16 dez. 1879.
30 Idem. Processos-crime Redenção. Tabelionato de Redenção. Processo n.10/1880. 
Caixa 03, 16 dez. 1879.
31 Ibidem.
32 THOMPSON, E. A formação da classe operária inglesa: a árvore da liberdade. 10. 
ed. São Paulo: Paz & Terra, 2019.
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estrada de ferro e aos abusos de engenheiros e policiais, domi-
nando os rumos de seus próprios destinos. E não teria sido essa 
a “forma cotidiana de resistência”, como diria James C. Scott33, 
que Raimundo Severiano, sendo desconhecido de todas as tes-
temunhas, dissimulando frente ao delegado de polícia, fugindo 
da cadeia, teria exercido para inviabilizar a investigação de um 
crime e, consequentemente, fugir da seca e da pena?   
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A associação entre a seca e a multiplicação de práticas 
criminosas foi assunto abordado pelas autoridades da 
Província cearense em diversos pronunciamentos. Em 

seu relatório de fevereiro de 1878, o conselheiro João José 
Ferreira de Aguiar, presidente da província, registrou que, 
“sob pretexto da fome, os crimes de furto e roubo se tem 
desenvolvido em longa escala”1. Seu sucessor no cargo, José 
Júlio de Albuquerque Barros, confirmava a tese quando, por 
sua vez, argumentou que às causas gerais das ocorrências 
de crimes – alegadamente o “atraso da educação popular”, 
a “disseminação dos habitantes” por um vasto território, a 
“falta de comunicações rápidas” e a “impunidade” – soma-
va-se o quadro calamitoso da seca como fator agravante de 
toda forma de violência. Em suas palavras:

A essas causas gerais junta-se nesta província a calamidade da 
seca que, produzindo a miséria, interrompendo os trabalhos 
rurais e aglomerando a população faminta nas cidades, vilas e 
lugares mais favorecidos pela natureza contribuiu para a multi-
plicação dos crimes.2

 Nos jornais da época, era possível se constatar a opi-
nião de diversos correspondentes que se dirigiam ao público 
para expor seu testemunho. No exemplar de 11 de março de 
1877 de O Cearense, por exemplo, uma carta enviada desde 
Icó, nas margens do Rio Jaguaribe, chamava atenção para a 
grave situação: 

Por aqui vamos muito mal de inverno: já se fez duas plantações e 
morreram ambas; o povo está a morrer de fome, não porque haja 
falta absoluta de víveres, mas porque não há com que comprá-los. 
Alguns salteadores querem aproveitar o pretexto para dar largas a 
rapinagem e já dizem de público que hão de brevemente saquear 

¹ CEARÁ. Relatório ... 22 de fevereiro de 1878. Fortaleza: Thipographia Brasileira, 
1878, p. 3.
² Idem. Fala ... 1 de novembro de 1878. Fortaleza: Thipographia Brasileira, 1878, p. 5.
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as casas que tem dinheiro. Não se pode duvidar que o façam, pois 
aqui só há 16 praças numa cidade como esta, nada podem fazer 
contra a horda enorme de ladrões e assassinos que existe.3

 Cerca de um mês depois, outra notícia do mesmo jornal 
trazia o quadro visto em Quixeramobim. Ela tratava das ameaças 
do “povo” nos seguintes termos:

Esta noite vagavam pelas ruas desta cidade dois grupos armados 
de cacetes. (...) O povo ameaça publicamente que não se sujeita a 
fome, que atacará os ricos e a polícia vê-se coata, pois que apenas 
dispõe de cinco soldados dos quais dois estão doentes. Não é 
com três praças que se há de fazer a guarda da cadeia onde há 17 
presos de maior ou menor importância e impedir o acometimen-
to de ousados larápios que já se agrupam para levarem a efeito 
seus planos de pilhagem.4

 O estado de tensão transparecia nos discursos que trata-
vam das aglomerações de retirantes a circular por vilas e cidades. 
Apesar de os crimes serem verificados em todas as camadas da 
sociedade, era sobre a população mais pobre proveniente dos ser-
tões que recaíam, muitas vezes, as atribuições de culpa. O presi-
dente José Júlio de Albuquerque Barros, nesse sentido, anunciava 
que as estatísticas demonstravam “que são os analfabetos, os pro-
letários, os homens carecidos de todos os benefícios da civilização 
que cometem a quase totalidade dos crimes”5. Nem sempre, como 
já se pode perceber nas citações anteriores, os discursos ilustrados 
distinguiam os hábitos e as ações das famílias de retirantes em 
relação às práticas de indivíduos ou grupos qualificados como “la-
rápios”, “gatunos”, “salteadores”, “bandidos”. 
 Havia, de fato, um conceito difundido de que as aglo-
merações de retirantes formavam um cenário propício à disse-
³ Cearense. Fortaleza, ano XXXI, n. 21, 11 mai. 1877, p. 2. Todos os periódicos 
utilizados como fonte neste artigo integram o acervo da Hemeroteca Digital da 
Biblioteca Nacional.
⁴ Cearense. Fortaleza, ano XXXI, n. 33, 18 abr. 1877, p. 3.
⁵ CEARÁ. Fala ... 1 de julho de 1880. Fortaleza: Typographia Brazileira, 1880, p. 5.
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minação de crimes os mais diversos, pois se considerava ser essa 
parcela da população (na verdade, a grande maioria dos habitan-
tes da província) uma espécie de “classe perigosa”, em função 
de seu comportamento tido como contraditório à civilização6. A 
pobreza, a errância, a fome, o desconhecimento do que caracte-
rizava a cultura letrada e o modo de vida dos habitantes esta-
belecidos nos centros urbanos delineavam os traços que enqua-
dravam uma visão classificatória e persecutória contra os grupos 
de sertanejos, perfeitos outsiders7. A criminalidade associada à 
seca assumia, desse modo, a forma de um conflito de classes, no 
qual ações de desrespeito às garantias pessoais e à propriedade 
assumiam aspectos de resistência e, por vezes, até de protesto, 
enquanto atitudes incriminadoras constituíam mecanismos de 
controle social.8

 A correspondência policial da província revela impor-
tantes facetas da criminalidade e sua incidência durante a seca 
de 1877 a 1879. Uma circular emitida pelo chefe de polícia Fran-
cisco José de Souza Nogueira, em 26 de abril de 1877, por exem-
plo, orientava delegados e outras autoridades de todo o Ceará 
a permanecerem em seus postos “e por nenhuma consideração 
abandone o exercício do cargo, a fim de animar com a sua pes-
soa os espíritos que acobardam-se [sic] perante a seca”9. O apa-
relho policial, no entanto, revelava-se aquém do que se julgava 
necessário para inibir o aumento dos crimes. O próprio chefe de 

⁶ CHEVALIER, Louis. Classes laborieuse et classes dangereuses à Paris pendant la pre-
mière moitié du XIXe siècle. Paris: Librairie Générale Française, 1978.
⁷ Cf. ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders: sociolo-
gia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: 
Zahar Ed., 2000.
⁸ LINEBAUGH, Peter. Crime e industrialização: a Grã-Bretanha no século XVIII. 
In. PINHEIRO, Paulo Sérgio (org.). Crime, violência e poder. São Paulo: Brasiliense, 
1983, p. 99-137. Ver do mesmo autor: LINEBAUGH, Peter. Stop, thief! The com-
mons, enclosures, and resistance. Oakland: PM Press, 2014.
⁹ INSTITUTO DO CEARÁ (CE). Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia 
aos Delegados. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Circular 361, de 26 de 
abril de 1877.
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polícia reconhecia que o efetivo de 403 praças, então a serviço do 
governo provincial, era insuficiente, e acrescentava: 

Essas praças, além de serem em geral péssimas por seus prece-
dentes e maus costumes e de contribuírem sensivelmente para o 
avultado algarismo dos delitos, são insuficientes para aquele ser-
viço, no qual também se emprega muitas vezes as forças de linha, 
principalmente quando dão-se ocorrências extraordinárias.10

 Sendo esse o perfil institucional das forças policiais, é de 
se crer que muitos delitos escapavam aos registros das autoridades 
encarregadas (chefes de polícia, delegados, subdelegados e inspeto-
res de quarteirão). Ainda assim, os ofícios disponíveis oferecem um 
retrato expressivo das variadas práticas tidas como criminosas. 
 Os “furtos e matança de gado alheio” podem ser vistos 
como uma modalidade básica das ações dos retirantes em territó-
rio sertanejo durante os tempos de fome generalizada. A invasão 
de roçados e a captura de animais de criação para viabilizar a ali-
mentação das pessoas famintas, ocorrências verificadas por todo 
o interior, eram qualificadas como “ataques à propriedade”. Os 
ofícios do chefe de polícia instavam delegados e seus subordina-
dos a perseguirem “ativamente os criminosos e ladrões que estão 
acabando com os gados alheios”. Sobre os efeitos desses crimes 
pelas localidades, dizia-se que “devastam as suas fazendas”. 
Um dos documentos indicava que o “proprietário Joaquim Ro-
drigues de Oliveira, do Suipé”, sob a jurisdição do Trairi, havia 
emitido uma representação ao presidente da província e, diante 
da solicitação, a chefatura de polícia recomendava ao delegado 
local, “pelos meios a seu alcance, (...) evitar os ataques à proprie-
dade” daquele homem influente.11 
10 Relatório nº 1 do Dr. Chefe de Polícia, p. 14 In.: CEARÁ. Anexos a fala ... 2 de 
julho de 1877. Fortaleza: Typ. do Pedro II, 1877.
11 INSTITUTO DO CEARÁ (CE). Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia 
aos Delegados. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofícios 487 de 21 de 
maio de 1877, ofício 478 de 1 de julho de 1877, ofício 682 de 26 de julho de 1878 e 
ofício 762 de 27 de agosto de 1878.
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 Os crimes de invasões de fazendas e roubo de gado eram 
atribuídos às massas de retirantes em forma genérica, tratando-
-os como uma gente errante, “indivíduos” ou “trabalhadores in-
digentes” invasores. Por vezes, no entanto, maiores informações 
eram reveladas, como em um ofício ao delegado de Limoeiro do 
Norte, no qual se tratava da punição de “Vicente Rodrigues de 
Souza Pompeu e Joaquim Tomás, escravo que foi de Joaquim 
José, acusados de furtarem gados dos pastos e fazenda de cultu-
ra a diversos, de modo o mais ostensivo”. Em outro ofício, dirigi-
do ao mesmo delegado, o chefe de polícia escrevia:

Devendo ser severamente punidos Antonio Cesário da Cunha, 
Herculano de tal, Militão Francisco de França e um tal Adolfo, 
os quais, dirigidos pelo primeiro e reunidos a outros indivíduos 
desconhecidos, têm constituído uma quadrilha de ladrões de 
gado, causando clamor geral (...).12

 Possivelmente, os enquadramentos oficiais tratavam 
como criminosos determinados indivíduos mais conheci-
dos dos agrupamentos sertanejos hostilizados pelas pessoas 
cujas terras eram invadidas e acusados, por isso, de serem 
“chefes de quadrilhas”. Por outro lado, os ofícios podem re-
velar também evidências da formação dos diversos bandos 
de salteadores que atuaram durante aquela seca, como mos-
traremos melhor mais adiante.
 Prevalecendo ou não a identidade de criminosos, aque-
les que avançavam sobre as propriedades desafiavam o poder 
dos donos de terra, desencadeando outras atitudes também clas-
sificadas como crimes. Em um ofício dirigido simultaneamente 
aos delegados de Jardim, Milagres, Crato, Missão Velha, Bar-
balha e Lavras, todas localidades da região do Cariri cearense, 
constava-se que “estão sendo frequentes neste termo surras e es-
12 Idem. Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofícios do 
Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 263 de 25 de abril de 1878 e ofício 265 de 
25 de abril de 1878.
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pancamentos gravíssimos em pessoas encontradas nas lavouras 
alheias”. Por meio de outro documento, ficamos sabendo que o 
chefe de polícia pretendia averiguar a respeito da acusação feita 
por um jornal de oposição que dizia que a própria “família do 
subdelegado de Santana, com conhecimento deste”,

manda amarrar os indigentes e surrá-los, que João Azevedo, 
mancomunado com seu grupo Raimundo Arrais, terceiro su-
plente do Juiz Municipal, deu ordens para matar qualquer in-
digente que fosse a seu canavial e que o subdelegado da mesma 
vila aceitou em sua casa, vizinha da do Juiz de Direito, um crimi-
noso de morte pronunciado.13

 Sobre o mesmo caso, um novo ofício demandava es-
clarecimentos sobre a acusação de Constituição, outra folha 
que fazia oposição ao governante da província, “de haver sido 
assassinado nesse termo no sítio do suplente do Juiz Munici-
pal Arrais uma mulher que, acossada pela fome, matara um 
cabrito pertencente ao mesmo suplente”. São episódios que 
apontam para o recrudescimento dos conflitos entre retirantes 
e proprietários rurais. Com a recorrência dos casos, ações cada 
vez mais violentas se davam de parte a parte. Em 1º de junho 
de 1878, o chefe de polícia insistia 

(...) no sentido de serem reprimidos severamente os furtos de 
gado que têm-se tornado frequentes nesse termo, chegando os 
ladrões até ameaçarem de matar os criadores, como se acaba de 
representar-me contra José Silvério da Silva, seus filhos e outros 
membros de sua família (...).14

 Quando o conflito envolvia membros das elites de 
maior projeção social, a rede de proteção que se estabelecia em 

13 INSTITUTO DO CEARÁ (CE). Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia 
aos Delegados. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 241 de 22 de 
abril de 1878 e ofício 377 de 28 de maio de 1879.
14 Idem. Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofícios do 
Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 401 de 3 de junho de 1879 e ofício 478 de 
1º de junho de 1878.



129

torno do proprietário de terra lhe garantia impunidade, como 
parece ter se dado com um parente protegido pelo coronel An-
tonio Luiz Alves Pequeno, um dos homens mais ricos do Crato, 
juiz municipal cuja vastidão de posses pode se constatar num 
inventário de bens que deixou ao morrer com mais de 300 pá-
ginas15. Segundo um ofício, Horácio Jacome Pequeno, sobrinho 
do coronel Antonio Luiz Alves Pequeno, 

(...) cortou as orelhas de um retirante por ter-lhe furtado uma 
raiz de mandioca e que, tendo ido à casa de VM [Vossa Mercê] 
o paciente acompanhado por mais de duzentas pessoas, VM ne-
gou-se a fazer o corpo de delito e que tivera igual procedimento 
o Juiz Municipal dessa cidade a quem o Juiz de Direito da comar-
ca mandou o ofendido apresentar-se, ficando, portanto, impune 
o fato criminoso.16

 Nos centros urbanos, sobretudo em Fortaleza e Araca-
ti, situadas no litoral e para onde se deslocavam a maioria das 
famílias de retirantes (mas também em algumas cidades do in-
terior da província, como Crato, Baturité e Sobral), a incidência 
da criminalidade era igualmente expressiva. Ali se concentra-
vam milhares de sertanejos arruinados, ocupando ruas e pra-
ças, formando abarracamentos com choupanas improvisadas 
e cobertas de palha. Com a criação das comissões de socorros 
públicos, as cidades passaram a distribuir rações de comida 
e organizar obras públicas que visavam ocupar a população 
adventícia. Era a seca que, como apresentou Frederico de Cas-
15 REIS JR. Darlan de Oliveira. Senhores e trabalhadores no Cariri cearense: terra, 
trabalho e conflitos na segunda metade do século XIX. Tese de Doutorado em 
História Social. Fortaleza: PPGH-UFC, 2014.
16 INSTITUTO DO CEARÁ (CE). Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia 
aos Delegados. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 53 de 30 de ja-
neiro de 1879. A respeito desse tipo de conflito, Rodolfo Teófilo registrou: “Rara 
era a noite em que as desoras não se ouvissem nos arrabaldes da cidade do Crato 
e em todo o Cariri o estampido do bacamarte do assassino; raro o dia em que não 
amanhecesse na vizinhança dos canaviais quatro e cinco cadáveres de infelizes. 
O crime fica impune porque o retirante era considerado como cão leproso que 
ia empestar a terra alheia”. TEÓFILO, Rodolfo. Historia da secca do Ceará (1877-
1880). Rio de Janeiro: Imprensa Inglesa, 1922, p. 97.



130

tro Neves, avançava sobre os limites espaciais e simbólicos do 
poder, tornando-se uma questão social incontornável para as 
principais autoridades da época.17

 Jornais da capital da província estampavam notícias so-
bre os recorrentes roubos que cresciam em larga escala com o 
perdurar da seca. Em abril de 1877, por exemplo, uma matéria 
de O Cearense trazia elementos da sensação de insegurança que 
marcava os habitantes de diversas vilas e cidades: “Além da falta 
de víveres, da devastação causada pela seca, acresce o pavor de 
que estão possuídos os cidadãos mais iminentes dessas locali-
dades de verem saqueadas suas casas e talvez mesmo de serem 
assassinados em seus próprios lares”18. Correspondentes faziam 
suas denúncias, encabeçando suas notas com títulos chamativos 
como “Gatunice” ou “Escalada do crime”. Uma dessas notícias 
dizia que “em Arronches, na noite de 3 do corrente, um retirante 
de nome Manoel Antonio da Cruz penetrou na taverna de Ma-
noel do Nascimento Mendonça e ali fez um sortimento completo 
de tudo quanto precisava, conduzindo também toda a roupa que 
encontrou”. Jogando com o bom humor, o autor da nota comple-
tou: “A polícia nem se moveu”.19

 Ante o agravamento da situação, a chefatura de polícia 
buscava reforçar o patrulhamento, designando praças do cor-
po de polícia para o “serviço da ronda” nos distritos da capital, 
“aumentando assim a força diariamente destacada do quartel do 
15º”20. Pelas ruas e becos, no entanto, persistiam os furtos que 
nem sempre visavam aos bens de particulares ou comerciantes. 
Em um caso verificado em Quixeramobim, por exemplo, deu-se 
17 NEVES, Frederico de Castro. A multidão e a história: saques e outras ações de 
massa no Ceará. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000.
18 Cearense. Fortaleza, ano XXXI, n. 33, 18 abr. 1877, p. 1.
19 Idem. Fortaleza, ano XXXI, n. 77, 12 set. 1877, p. 2.
20 INSTITUTO DO CEARÁ (CE). Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia 
aos Delegados. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 640 de 1º de 
agosto de 1877.
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o que foi qualificado como um “roubo sacrílego”: a retirante Ma-
ria Geracina de Castro “penetrou na Igreja do Rosário e furtou 
do pescoço da virgem um rosário de ouro”.21 
 Entretanto, parece que eram os armazéns de víveres do 
governo o principal alvo da população que passava fome. Em 
Aracati, nos primeiros dias de outubro de 1877, houve “roubo 
de vários sacos de víveres e quatro fardos de fazendas, parte dos 
gêneros retirados aos socorros públicos e que estavam (...) em 
um armazém à cargo da respectiva comissão de transporte”. Em 
Granja, vila localizada às margens do rio Coreaú, autoridades 
notificavam “desordens feitas pelos retirantes (...) com o fim de 
arrombarem a porta do armazém dos socorros públicos”. Em 
Viçosa, na serra da Ibiapaba, o comissário de socorros públicos 
denunciava “roubo havido no dia 4 (...) no armazém de víveres 
daquela vila”. Muitos outros casos poderiam ser apontados. Al-
gumas vezes, agentes da polícia da capital apreendiam sacas de 
arroz acreditando se tratar de produto de “contrabando”. Numa 
espécie de irregularidade reversa, o chefe de polícia apurava a 
acusação feita contra a força policial de São Bernardo que, a man-
do do comissário Odilon do Carmo, passou a “atacar o povo e 
tomar os gêneros que fez conduzir para lugar não sabido, resul-
tando do ataque diversos ferimentos em pessoas do povo”.22 
 Segundo relato de Rodolfo Teófilo, havia uma espécie 
de aprendizado por parte da população de retirantes acerca dos 
meios de que se valiam para praticarem furtos:

Os retirantes avezados à pilhagem tinham instrumentos pró-
prios para roubarem as sacas de farinha e legumes, aos quais 
chamavam gaitas, pela semelhança que ofereciam com aquele 
instrumento. Davam-se as mesmas muambas que na capital e em 

21 Cearense. Fortaleza, ano XXXI, n. 71, 26 ago. 1877, p. 3.
22 INSTITUTO DO CEARÁ (CE). Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia 
aos Delegados. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 826 de 4 de 
outubro de 1877, ofício 798 de 11 de setembro de 1878, ofício 240 de 4 de abril de 
1879, ofício 262 de 24 de abril de 1878 e ofício 202 de 21 de março de 1879.
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todos os lugares em que imperava a miséria e chegavam os víve-
res do governo. No Aracati empregavam a gaita; na Fortaleza a 
russega, instrumento mais fácil e econômico, pois consistia num 
pedaço de vidro de garrafa de fino corte.

 O mesmo cronista apresenta o quadro de uma cidade 
entregue à ação de prostitutas e gatunos agindo em bando, no 
que se destaca a presença da chamada Companhia da russega, 
composta por crianças pobres. 

Não era somente a prostituição que apodrecia a população ad-
ventícia da capital; o furto se havia desenvolvido entre os reti-
rantes de uma maneira incrível. (...) Os quintais das casas eram 
todas as noites saqueados e, mesmo à luz do sol, os audazes ra-
pineiros penetravam às vezes no mais recôndito aposento para 
furtar! O que admira é que essa quadrilha era composta em sua 
totalidade de meninos de 7 a 12 anos. Chamavam-se companhia 
da russega. A polícia os acossava, prendia-os, mas dias depois 
os punha em liberdade, pois a lei não autorizava outros meios 
de repressão. Nas ruas as russegas continuavam com os furtos.23

 Ligando fazendas, vilas e cidades, as estradas e veredas 
sertanejas constituíam-se também em locais para a ocorrência 
de diversos crimes. Logo no dia 15 de fevereiro de 1877, houve 
uma tentativa de assassinato que vitimou um inspetor de quar-
teirão que ia de Arronches a Maranguape. A matéria que tratava 
do caso informou que o criminoso havia disparado por “mera 
recreação ou excesso de perversidade” e que, “perseguido pela 
população, deixou aquela estrada e deitou a fugir pela que con-
duz a Pacatuba”. Longe dali, indo no caminho de São João do 
Jaguaribe a Limoeiro, o reverendo Bessa “foi atacado por 3 mas-
carados que, lhe apresentando os punhais, exigiram-lhe a bolsa 
ou a vida”. Cedendo sua carteira (gesto que lhe custou 14$000 
[14 mil réis]), o reverendo pôde “seguir em paz”. Havia mesmo 
23 TEÓFILO, Rodolfo. História da secca do Ceará (1877-1880). Rio de Janeiro: Im-
prensa Inglesa, 1922, p. 97 e 353.
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famosos ladrões de estrada, como “Candido José Vitor, célebre 
ladrão que vivia assaltando pelas estradas” próximas à cidade 
de Sobral e que, quando capturado, “encontrou-se amarrado no 
braço desse malvado uma costela de menino pagão”, detalhe que 
estimulava o imaginário acerca do mundo do crime construído 
pelas narrativas de jornais.24 
 A incidência de assaltos crescia também em função da 
circulação das carroças das comissões de socorros carregadas 
com sacas de cereais e carnes. Foi para conter esses casos que o 
chefe de polícia orientou o delegado de Pacatuba a “fazer desta-
car nessa vila à disposição do encarregado dos socorros um infe-
rior e seis soldados a fim de escoltarem os comboios de víveres 
que forem para Baturité”. Ainda assim, o comissário Francisco 
Teixeira de Magalhães, de Mulungu, distrito serrano de Baturité, 
pedia “providências contra roubos de gêneros alimentícios re-
metidos de Maranguape”. Em Quixadá havia denúncias contra 
José Raimundo Barbosa, considerado um “criminoso de morte” 
que agia com “um grupo de malfeitores associados a ele”, pra-
ticando “roubos em comboio de grupos destinados à comissão 
de socorros públicos e furtos de gado”. Nas vias adjacentes a 
Aracati, constava num ofício que ladrões “andam em contínuas 
correrias cometendo furtos e assaltos”. Dali vinham reclamações 
“contra os indivíduos Joaquim Pereira e Miguel Arcanjo que, 
acompanhados por 40 ou 50 homens, estão assaltando as merca-
dorias que vão dessa cidade para a vila de Morada Nova, como 
há pouco fizeram com um carro de fazendas pertencente a Cíce-
ro Machado Girão, morador daquela vila”. São casos, todos eles, 
envolvendo ataques aos comboios de víveres. Um tipo de crime 

24 Cearense. Fortaleza, ano XXXI, n. 13, 15 fev. 1877, p. 3; Cearense. Fortaleza, ano 
XXXI, n. 34, 20 abr. 1877, p. 1; Cearense. Fortaleza, ano XXXI, n. 37, 29 abr. 1877, p. 
2. Sobre o imaginário do crime nas narrativas jornalísticas, ver: KALIFA, Domi-
nique. A tinta e o sangue: narrativas sobre crimes e sociedade na Belle-Époque. São 
Paulo: Editora Unesp, 2019.
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diferente, portanto, daquele em que se envolveu Francisco Ma-
noel de Souza, de Pedra Branca. Contratado para “transportar 
umas cargas de gêneros para o lugar Cala Boca, na via férrea em 
construção de Baturité, recebeu os gêneros e, em vez de condu-
zi-los para seu destino, desapareceu com eles, não entregando 
onde devia”.25 
 Até as águas do Jaguaribe, rio que margeia a cidade de 
Aracati, tornaram-se palco de saques e conflitos. Já em outu-
bro de 1877, há registro de “um roubo de víveres que tinham 
sido confiados ao mestre da barcaça Paquete Luis com destino à 
povoação de Areias”. Em 12 de março seguinte, retirantes as-
saltaram uma lancha que descarregava gêneros do governo de 
bordo do vapor Conde D’Eu, levando 43 sacas de farinha. Um 
mês depois, o vapor Ipojuca, da Companhia Pernambucana de 
Navegação, descarregava uma partida de víveres quando foi 
atacado. Rodolfo Teófilo, mais uma vez, oferece um relato mi-
nucioso acerca do episódio:

Desciam as canoas carregadas quando no lugar Casqueira 
foram assaltados por uma turma de oitenta emigrantes. Os 
soldados exprobraram aquele prosseguimento, e como os as-
saltantes não recuassem deram alguns tiros de pólvora seca, 
disseram eles. Não aproveitando essa ameaça, foram obriga-
dos a repeli-los à bala, resultando a morte de cinco dos assal-
tantes e muitos ferimentos.26

 Saques e assaltos por parte de multidões de retirantes, 
ações que se afirmariam historicamente como uma modalidade 
de protesto legítimo em contextos de penúria, na seca de 1877-

25 INSTITUTO DO CEARÁ (CE). Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia 
aos Delegados. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 62 de 4 de feve-
reiro de 1878, ofício 81 de 12 de fevereiro de 1878, ofício 273 de 26 de abril de 1878 
e ofício 371 de 10 de maio de 1878.
26 Idem. Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofícios do 
Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 830 de 9 de outubro de 1877. TEÓFILO, 
Rodolfo. História da secca do Ceará (1877-1880). Rio de Janeiro: Imprensa Inglesa, 
1922, p. 250.
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1879, pareciam significar para as autoridades policiais e os go-
vernantes não mais que tumultos qualificáveis como mais uma 
modalidade de crime. Daí a correspondência policial registrar o 
deslocamento de tropas para coibir tais “atentados” que se mul-
tiplicavam pelas vilas do interior, assim como também na capital. 
Uma circular de 26 de março de 1878, destinada às autoridades 
policiais dos termos de Fortaleza, indagava “quais são no distri-
to de sua jurisdição os amotinadores que incitam os retirantes a 
arrombarem os armazéns do Governo”. Ações multitudinárias 
iam se repetindo na capital, como também em outras cidades e 
vilas, à medida que os grupos de retirantes tomavam maior cons-
ciência sobre seu poder de pressão e acerca dos desafios de arti-
culação no até pouco tempo desconhecido ambiente urbano. Es-
tudos históricos já apontaram importantes aspectos relacionados 
a esses protestos associados a saques coletivos em depósitos de 
comida mantidos pelo governo provincial. É suficiente indicar, 
neste estudo, aquele ocorrido no dia 20 de agosto de 1878, um 
dos mais expressivos levantes de retirantes em Fortaleza, que 
reuniu cerca de seis mil pessoas às portas da pagadoria da praça 
Visconde de Pelotas. Uma sangrenta batalha campal resultou em 
mortes e muitos ferimentos. Os registros apontam para muitas 
dezenas de vítimas que deram entrada no hospital da Santa Casa 
de Misericórdia, alguns com ferimentos gravíssimos. A polícia, 
para dispersar a multidão, perseguiu por ruas e abarracamentos 
os participantes do conflito.27 
 Nesse cotidiano tenso, embates entre retirantes e as 
forças policiais tornavam-se recorrentes. Em São Bernardo, em 
junho de 1877, um ofício indica ter havido ali “um conflito (...) 

27 Cf. NEVES, Frederico de Castro Neves. Estranhos da Belle-Époque: a multidão 
como sujeito político (Fortaleza, 1877-1915). Trajetos – Revista de História da 
UFC, v. 3, n. 6, p. 113-138, 2005; CANDIDO, Tyrone Apollo Pontes. A violência 
como método: conflitos relacionados a pagamentos aos operários das secas no 
Ceará (1877-1920). Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, n. 11, p. 
317-341, 2016.
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entre pessoas do povo e praças do destacamento, resultando 
uma morte e ferimentos graves”. Uma notícia do jornal Cearense 
falava que, em Aquiraz, havia ocorrido “a injusta prisão e espan-
camento pela força pública de João da Silva Uchoa”, o que fez 
com que o chefe de polícia cobrasse providências de seus subor-
dinados. Algo semelhante ocorreria em Maranguape, no “lugar 
Jubaia”, onde houve “uma luta entre retirantes e a força pública, 
da qual resultou uma morte”. 
 Em Fortaleza, em abril de 1878, registrou-se “ferimentos 
praticados em um soldado (...) por um retirante que foi preso 
em flagrante delito”. Em Cascavel, no litoral leste da província, 
deu-se “um conflito havido entre os retirantes e soldados (...) 
quando tratavam aqueles de atacarem os gêneros do governo re-
colhidos em um armazém situado à pequena distância da praia 
onde tem lugar o desembarque”. A autoridade, também nesse 
caso, averiguava os fatos a respeito de “ferimentos e mortes ha-
vidos”. Houve ainda, segundo denúncia do jornal oposicionista 
Pedro II, o assassinato de um retirante cego, morto quando estava 
encostado a uma cerca no abarracamento do prolongamento da 
Estrada de Ferro de Baturité: 

Achava-se o infeliz em pé encostado a uma forquilha no abarra-
camento próximo ao Alto do Cemitério quando os soldados que 
vivem em rivalidade com os retirantes chegaram ali de surpresa 
e sem trocar palavras com o pobre homem que não via, um deles 
muito suavemente lhe deu uma estocada com o refe que lhe pro-
duziu a morte instantaneamente.28 

 Sobre alguns conflitos envolvendo retirantes e soldados, 
têm-se maiores detalhes em função da gravidade diferenciada 
que assumiu. São casos que revelam aspectos importantes sobre 

28 INSTITUTO DO CEARÁ (CE). Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia aos 
Delegados. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 459 de 26 de junho de 
1877, ofício 924 de 9 de novembro de 1877, ofício 83 de 13 de fevereiro de 1878, ofí-
cio 178 de 5 de abril de 1878, ofício 640 de 9 de setembro de 1879. Pedro II. Fortaleza, 
ano 39, n. 14, 16 fev. 1879, p. 2. Hemeroteca do Instituto do Ceará.
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as modalidades de uso da força na contenção das multidões de 
sertanejos. Um desses conflitos se deu num dos distritos de For-
taleza e “resultou no espancamento do chefe de turma Pedro-
sa”. Segundo informações publicadas no jornal Pedro II, aquele 
chefe de turma chamava-se Felipe Manoel Pedrosa e estava “in-
cumbido de fazer a polícia das barracas” do distrito do Meire-
les. Em um dia de fevereiro de 1877, procedeu à prisão de dois 
retirantes, “depois do que mandou esbordoá-los por um grupo 
de cacetistas”. Com a oposição de “alguns parentes dos presos”, 
os próprios cacetistas “revoltaram-se contra o intitulado inspe-
tor, dando-se um conflito em que foi horrivelmente espancado”. 
Acrescentava a matéria jornalística que “Pedrosa era mal visto 
pelos retirantes por tratá-los mal”29. Note-se, nesse episódio, a 
presença de uma força policial – os “cacetistas” – composta por 
uma parte dos próprios retirantes. Quando julgaram abusiva a 
atitude do chefe de turma Pedrosa, voltaram-se contra seu pró-
prio comandante. 
 A respeito de outro conflito, ocorrido meses depois em 
São Bernardo, voltamos a nos deparar com a presença de uma 
“força de paisanos”. Segundo um ofício do chefe de polícia 
Antonio Sabino do Monte, de 12 de julho de 1878, ele próprio 
teria sido enviado por ordem do presidente da província até 
São Bernardo para “averiguar os conflitos que se deram nos 
dias 20, 22 e 23 do mês próximo passado”. Após ter agido no 
sentido de “restabelecer o sossego da localidade”, recomen-
dou ao delegado local:

(...) não consinta distúrbios praticados pela força de polícia, man-
tendo-a rigorosamente sob as leis de sua disciplina, a fim de que 
seja exemplar seus comportamentos. Estando já dispersa a força 
de paisanos existente nesta cidade, cumpre que VM evite por to-

29 Idem. Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofícios do 
Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 87 de 14 de fevereiro de 1878. Pedro II de 21 
de fevereiro de 1878, Fortaleza, p. 2. Hemeroteca do Instituto do Ceará.
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dos os meios a seu alcance qualquer organização de força dessa 
natureza, cuja dispersão e desarmamento efetuará pelos meios 
prudentes e enérgicos, caso se venha novamente a constituir.30

 No que tange à força de coletividades organizadas para 
a prática criminosa, os tempos de seca mostraram-se favoráveis 
ainda à atuação de diversos bandos. Já em fevereiro de 1877, O 
Cearense dava notícia de uma tentativa de assassinato na vila 
de São Mateus atribuída ao “facinoroso Athaide, chefe de uma 
quadrilha de bandidos (...)”. Tempos depois, em julho daque-
le ano, havia diligências policiais em Milagres em função do 
assassinato de um subdelegado do distrito de Boa Esperança 
por parte do grupo conhecido como Viriatos. De acordo com 
Rodolfo Teófilo, os Viriatos eram compostos por cinco irmãos, 
“todos pertencentes a uma família branca daquele nome e da 
Paraíba, aos quais aliavam-se mais de quarenta malfeitores que 
infestavam os Cariris”. 31

 Na mesma época, surgiam as primeiras notícias sobre 
as ações do grupo dos Calangros, “vindos como retirantes dos 
sertões do Piancó e Pajeú”. Esse grupo, de cerca de 60 homens, 
disfarçava-se de mendigos para a prática de roubos, como quan-
do do assalto à fazenda São João, pertencente à dona Antônia 
Benedita, de onde roubaram “2 contos de réis em obras de ouro e 
12$ em dinheiro”. Viriatos e Calangros, mas ainda os grupos dos 
Quirinos e dos Mateus, constituíram os mais expressivos repre-
sentantes da violência bandoleira dos sertões cearenses durante 
a seca de 1877, não obstante, suas trajetórias enquanto coletivida-
des terem antecedentes mais remotos. 
 Rodolfo Teófilo relacionou a origem dos Viriatos às “de-
sordens dos quebra-quilos na Paraíba em 1875” que “fizeram 
30 Idem. Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofícios 
do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício sem número de 12 de julho de 1878.
31 Cearense. Fortaleza, ano XXXI, n. 10, 5 fev. 1877, p. 3; Ofícios do Chefe de Polícia 
aos Delegados. Ofício 630 de 31 de julho de 1877. TEÓFILO, Rodolfo. História da 
secca do Ceará (1877-1880). Rio de Janeiro: Imprensa Inglesa, 1922, p. 98.
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com que muitos malfeitores, entre eles sentenciados evadidos 
das prisões e cúmplices naquelas desordens, para escapar à jus-
tiça se passassem para o Ceará onde faziam correrias e furtavam 
gado”. De sua parte, João Calangro, líder de seu grupo, teria se 
unido aos homens de Inocêncio Pereira da Silva, conhecido como 
Inocêncio Vermelho, por volta de 1873. Tendo sido preso no Cra-
to por furto de gado, escapou da cadeia e abrigou-se com outros 
fugitivos e procurados pela justiça como subordinado de Inocên-
cio Vermelho até o assassinato deste em 1876. João Calangro as-
sumiu desde então a chefia do bando.32 
 Se, muitas vezes, esses grupos criminosos eram for-
mados pela adesão de membros das camadas populares que 
encontravam nos bandos um refúgio diante das perseguições 
de autoridades, por outro lado, havia também aqueles que des-
pontavam na criminalidade entrelaçados ao universo das famí-
lias de proprietários e às instituições. Foi o caso, por exemplo, 
do grupo comandado por José Mateus. Esse capitão da guarda 
nacional é um importante proprietário da povoação de Por-
teiras, na vila de Jardim, que não hesitava em ter uma gente 
dita facinorosa no seu círculo de relações. Um dos homens da 
quadrilha de Sebastião Pelado, José Roberto, era agregado seu, 
uma espécie de guarda-costas. Quando José Roberto tombou 
num conflito que se deu entre Pelados e Calangros, próximo a 
Porteiras, José Mateus, em represália, encomendou a Sebastião 
Pelado a orelha do cadáver de José Calangro. Na luta travada 
no dia 30 de julho de 1877, porém, os Calangros saíram vito-
riosos e foram até a porta da casa de José Mateus, ali o encur-
ralando durante dez horas sob insultos e ameaças. A nova vin-
gança do capitão Mateus seria sua saída em direção ao sertão 
do Pajeú, onde tinha suas origens, e o retorno de lá à frente de 
mais de cem homens armados e mobilizados para a persegui-
32 Cearense de 9 de agosto de 1877, Fortaleza, p. 3. TEÓFILO, Rodolfo. História da 
secca do Ceará... Op. cit., p. 103.
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ção ao bando inimigo. Ressalta-se o fato de José Mateus, para 
dar prosseguimento a seu intuito contra os Calangros, ter feito 
questão de obter do juiz municipal de Jardim um mandato ofi-
cial, dando-lhe autorização para perseguir e capturar. Numa 
notícia publicada no Cearense, lia-se que “o capitão José Mateus 
acha-se em posse do Jardim sob proteção do delegado”.33

 Durante a maior parcela de tempo que durou aquela 
seca, Calangros e Mateus mantiveram-se em guerra aberta, pra-
ticando assassinatos, roubos e as chamadas “correrias” por vi-
las e povoados. Em Milagres, apareceu ainda o bando dos Qui-
rinos, um coletivo de trinta homens protegidos dos Calangros. 
Concentrando suas ações na região do Cariri, aqueles agrupa-
mentos foram capazes de resistir a diversas providências toma-
das pela chefatura de polícia da província, delegados e demais 
autoridades. Além da coordenação de forças entre diferentes 
termos e comarcas, e da colaboração dos efetivos policiais das 
províncias vizinhas, os agentes recorriam à oferta de “gratifica-
ções pecuniárias a quem facilitasse à polícia a captura de qual-
quer dos chefes dos grupos”.34

 Somente em meados de 1878, percebeu-se alguma alte-
ração naquelas circunstâncias. Em 25 de julho, autoridades de 
Cajazeiras e de Misericórdia (Paraíba), de Coité e de Milagres 
(Ceará) ajustaram um ataque conjunto ao grupo dos Viriatos, 
formando um corpo de trezentos homens. Em diversos pontos, 
atacaram o bando, que terminou se dispersando, “deixando ba-
gagem, mulheres e meninos” para trás. No mês seguinte, seria a 
vez da debandada dos Mateus, que abandonou a chefia e reco-
lheu-se à sua fazenda. Seus seguidores se dividiram e continua-
ram praticando crimes, até que João Calangro usou a oportuni-
33 TEÓFILO, Rodolfo. História da secca do Ceará (1877-1880). Rio de Janeiro: Im-
prensa Inglesa, 1922, p. 103; Cearense. Fortaleza, ano XXXI, n. 83, 30 set. 1877, p. 3.
34 INSTITUTO DO CEARÁ (CE). Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia 
aos Delegados. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 334 de 4 de 
maio de 1878.



141

dade para lançar uma ofensiva contra seus desafetos. Mais uma 
vez, é Rodolfo Teófilo quem testemunha que José Calangro, for-
çando o recuo dos bandidos daquele séquito para Pernambuco, 
“fez com que a população do interior os acatasse com gratidão”. 

João Calangro, talvez envergonhado de seus erros e ávido de me-
lhor nome, constituiu-se o defensor dos povoados e vilas. Não 
era raro vê-lo chegar com seu grupo à vila nos dias de feira. Os 
negociantes exigiam sua presença, pois assim ficavam garanti-
dos dos assaltos dos outros grupos.35

 Fazendo de seu grupo uma espécie de milícia protetora 
de determinados comerciantes ou povoados, João Calangro não 
deixaria de voltar a se envolver em novos e violentos embates. 
O bando dos Quirinos romperia aliança com os Calangros e, em 
setembro de 1879, jornais contavam sobre “um sanguinolento ti-
roteio entre os séquitos dos assassinos Quirinos e Calangros”. 
No segundo semestre daquele ano, a imprensa cearense regis-
trou uma onda de sucessivas capturas, como aquela “do céle-
bre criminoso Raimundo Sombra, (...) um dos mais destemidos 
cangaceiros de Correia”, ou as que resultaram da ação aclamada 
do tenente-coronel Canuto, do Crato, que “tem dado cabo dos 
bandidos que infestavam o Cariri, dos quais só restam 9”, de 
acordo com o noticiário “Caça a bandidos”, trazido pelo órgão 
situacionista liberal a título de comemoração.36 
 A debandada dos grandes grupos criminosos podia não 
representar a pronta extinção do conflito com a ordem, porém, 
antes a conversão de uma modalidade expressiva de ação crimi-
nosa em formas mais sutis de delito. Se a dispersão dos bandos 
creditava aos governantes a superação de uma situação de gra-
ve ameaça ao poder do Estado, por outro lado, as autoridades 

35 TEÓFILO, 1922, p. 210-212.
36 Cearense. Fortaleza, ano XXXIII, n. 98, 11 set. 1879, p. 2; Cearense. Fortaleza, 
ano XXXIII, n. 62, 20 jun. 1879, p. 2; Cearense. Fortaleza, ano XXXIII, n. 111, 10 
out. 1879, p. 3.



142

viam-se agora diante da difícil necessidade de ter de operar na 
perseguição e captura dos criminosos em fuga.
 Por toda a parte, a fuga era favorecida pela crise rela-
cionada à seca e pela massiva movimentação de retirantes. Por 
isso, a polícia procurava ficar atenta à circulação dos agrupa-
mentos de imigrantes, que, em seu seio, poderiam trazer gente 
procurada por crimes impunes. De Aquiraz, Roberto Francisco 
das Chagas, por exemplo, teria se retirado para Fortaleza “a fim 
de evitar ser ali preso como pronunciado no artigo 25 do código 
criminal”. Já o delegado de Pacatuba era instado a “indagar se 
entre os retirantes que estão aí existe um de nome Francisco 
que era morador do lugar Coqueiro, (...) do termo de Cascavel”. 
Francisco teria ali chegado “à coisa de oito dias mais ou menos” 
e trazia no corpo ferimentos comprometedores. Para os que fu-
giam, era importante a adoção de disfarces. “Theodonio Vicen-
te de Souza, pronunciado por homicídio em uma sua filha e, no 
termo de Telha, por igual crime, em um indivíduo”, valia-se de 
sua capacidade produtiva para suas escapulidas: aonde “chega 
procura trabalho de agricultura, e trabalha bem, e usa o nome 
suposto de José de Souza”.37

 Uma dificuldade a mais para a polícia era a entrada de 
muitas pessoas provenientes de outras províncias, como Antonio 
Pereira de Carvalho, “pronunciado por vários crimes no termo 
de Ouricuri da província de Pernambuco”, ou de José Silvério 
Teixeira de Alencar, “que usa o nome suposto de Luís Florindo 
de Alencar” e achava-se pronunciado no Piauí. Esse último teria 
“seguido do Maranhão no dia 9 do mês corrente para o Mundaú 
como passageiro emigrante”. Também fugido do Piauí seria José 
Pereira de Souza, procurado em Pacatuba entre os trabalhado-
res que construíam a Estrada de Ferro de Baturité. O caso en-

37 INSTITUTO DO CEARÁ (CE). Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia 
aos Delegados. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 169 de 4 de 
abril de 1878, ofício 535 de 10 de junho de 1878 e ofício 432 de 21 de maio de 1877.
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volvendo Maria Luiza, “retirante do Apodi”, chama a atenção 
por ser menor de idade e andar em companhia de um “soldado 
do 15º batalhão de infantaria”. Maria Luíza era procurada por 
ter furtado roupas e toalhas. Sebastião do Vale Pedrosa, natural 
de Lavras, teria cometido crime bem mais grave, ao assassinar a 
própria mulher, Raimunda Maria da Conceição, quando se en-
contrava na Província do Piauí utilizando nome falso.38 
 Afora criminosos da justiça, havia outras modalidades 
de fugitivos no Ceará durante a seca. Havia, por exemplo, deser-
tores das forças armadas, como Francisco Ribeiro Lima, captura-
do em Acarape quando escapulia ao serviço do 14º batalhão de 
infantaria. Em novembro de 1877, um jornal notificava a captura 
de José Ribeiro da Silva em Baturité, como “desertor do 15° de 
infantaria”. Uma circular da chefatura de polícia recomendava 
em outra ocasião uma diligência para a localização e prisão do 
desertor Martiniano José de Oliveira, natural de Maria Pereira, 
de 24 anos de idade, branco, cabelos castanhos e corridos, olhos 
castanhos, casado, pouca barba, sem ofício, capaz de ler e escre-
ver. Desertoras também eram as crianças fugitivas de instituições 
como a Companhia de Aprendizes e Marinheiros. Uma circular 
distribuída entre os delegados de Aquiraz, Cascavel, Maran-
guape, Aracati, São Bernardo, Imperatriz, São Francisco, Baturité 
e Pacatuba dava busca aos menores aprendizes Raimundo Pinto 
da Cruz, de 16 anos, e José Paulino dos Santos, de 15 anos. Ao 
que parece, estavam juntos quando ganharam as ruas.39

38 Idem. Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofícios do 
Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 976 de 29 de novembro de 1877, ofício 125 
de 26 de fevereiro de 1879, ofício 793 de 7 de novembro de 1879, ofício 10 de 4 de 
janeiro de 1878 e ofício 757 de 26 de agosto de 1878.
39 INSTITUTO DO CEARÁ (CE). Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia 
aos Delegados. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 69 de 6 de feve-
reiro de 1878, ofício 838 de 26 de setembro de 1878 e ofício 763 de 27 de agosto de 
1878. Cearense. Fortaleza, ano XXXI, n. 99, 25 nov. 1877, p. 3. Cf. sobre a condição 
de crianças em instituições como a Escola de Aprendizes e Marinheiros de For-
taleza nas últimas décadas do século XIX: LIMA, Ana Cristina Pereira. Infância e 
recolhimento: a educação profissional em Fortaleza na segunda metade do século 
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 Nas fugas, a condição daqueles perseguidos pela polícia 
nem sempre era bem definida. Vê-se pelo caso do “indivíduo de 
nome Gonçalo”, preso no Crato em julho de 1878 como desertor 
do 2° batalhão de infantaria. Averiguando melhor, descobriu-se 
“ser escravo fugido da província da Paraíba”. A criminalidade 
de pessoas de condição cativa era igualmente uma grande pre-
ocupação para as autoridades e, claro, particularmente para a 
classe dos senhores de escravos. No Cearense de 28 de outubro 
de 1877, havia, nesse sentido, a informação de que um traficante 
de escravos italiano de nome Francisco Pety conduzia uma es-
crava vendida por ter “procurado envenenar a senhora deitando 
mercúrio na comida”. A matéria julgava se tratar de um “fato 
público” que não deveria “passar impune”, chamando a atenção 
do governo “para que mande processar a escrava”.40

 No entanto, escravos não precisavam ter praticado um 
roubo ou tentado cometer um assassinato para serem persegui-
dos pelas forças oficiais. Bastava sair do olhar vigilante de seus 
donos para serem considerados fugitivos; e a fuga de escravos, 
a se tomar pela quantidade de ocorrências, multiplicou-se expo-
nencialmente durante aquela seca. Os anúncios de senhores con-
vocando a atenção da sociedade para novas evasões de cativos 
tornou-se diária. Como além das características corporais e dos 
hábitos particulares dos fugitivos, os anúncios traziam ainda a 
presunção acerca do destino dos que fugiam. Podemos perceber 
que muitos também buscavam misturar-se às aglomerações de 
retirantes para escaparem à captura. Quando, por exemplo, Ja-
cinta, de 24 anos, natural da Paraíba e vivendo sob cativeiro no 
Icó, conseguiu fugir em setembro de 1877, o anúncio que solici-
tava sua perseguição dizia “atribuir-se que o fim dela é passar 
XIX. 2019. 318 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de 
Humanidades, Programa de Pós-Graduação em História, Fortaleza, 2019.
40 Idem. Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofícios 
do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 629 de 2 de julho de 1878. Cearense; 
Fortaleza, ano XXXI, n. 91, 28 out. 1877, p. 3.



145

por retirante, por isso é provável que esteja nos arrabaldes desta 
cidade”. Situação semelhante à de Felizardo, “fugido da fazenda 
Riacho Fundo, comarca de Quixeramobim”. Aquele que se dizia 
seu senhor declarava ouvir dizer “que frequenta as pagadorias 
das comissões próximas a esta capital”. Houve ainda o mulato 
Pedro, natural dos Inhamuns, que levou em sua fuga “uma reti-
rante de nome França (...) presume-se que de nomes mudados, 
intitulados de casados e forro”.41 
 O incremento do tráfico interprovincial de escravos du-
rante a seca de 1877 estimulou a fuga dos cativos. Retirados de 
residências ou fazendas para destino incerto, passando de mão 
em mão no intrincado jogo do infame comércio, percorrendo 
os caminhos sertanejos, jogados em depósitos à espera de no-
vas arrematações ou do embarque que os levaria para um novo 
cativeiro, aquela gente escapava sempre que a oportunidade se 
mostrava favorável. Foi o caso de Guilherme, qualificado como 
pardo, 32 anos de idade, que fugiu “na ocasião de embarcar nes-
ta capital para o Rio de Janeiro”, tal como declararam os sócios 
traficantes Luís Ribeiro da Cunha & Sobrinhos, que requereram 
a captura do fugitivo ao chefe de polícia em julho de 1878. Pelos 
jornais também se anunciavam as fugas, como a de Sabina, de 16 
anos de idade, que presumia-se estar “ocultada por um negro de 
nome José, que diz chamar-se Estevão, pertencente aos Srs. Luís 
Ribeiro da Cunha & Sobrinhos”.42

Como se percebe, a solidariedade entre parceiros de cativeiro era 
comum nos arranjos das fugas. Em Fortaleza, em meio a tantas 
perseguições, procurava-se ainda por três escravos que haviam 
fugido juntos de Mossoró na noite de 22 de novembro de 1879, 
“conduzindo três cavalos de sela pedrês, russo e cardão”. Do 
41 Cearense. Fortaleza, ano XXXI, n. 80, 20 set. 1877, p. 6; Cearense de 30 de setembro 
de 1879, Fortaleza, p. 4. Cearense. Fortaleza, ano XXXIII, n. 65, 29 jun. 1879, p. 4.
42 INSTITUTO DO CEARÁ (CE). Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia 
aos Delegados. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 630 de 2 de 
julho de 1878; Cearense Fortaleza, ano XXXI, n. 41, 13 mai. 1877, p. 4.
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Rio Grande do Norte era também o fugitivo Ambrósio, de quem 
se dizia “se achava amocambado com dois outros na serra do 
Apodi”. Perseguidos naquele lugar, seus companheiros foram 
capturados, mas Ambrósio conseguiu escapar e agora achava-se 
próximo ao litoral procurando “passar por emigrante”. Muitos 
parceiros de fuga, como revelou pesquisa de Edson Holanda 
Lima Barboza, valiam-se da grande saída de retirantes pelos 
portos para escapar e encontrar a liberdade em terras distantes.43 
 O tratamento historiográfico sobre a criminalidade du-
rante a seca de 1877-1879 confirma a visão consagrada segundo a 
qual aquele teria sido um momento marcante no recrudescimen-
to de ações criminosas associadas ao intenso fluxo dos pobres 
sertanejos que circularam por estradas e portos sob constante vi-
gilância policial. Efetivamente, o enquadramento das multidões 
de retirantes em diversas modalidades de crimes contribuiu para 
a construção do imaginário acerca de uma classe perigosa de mi-
seráveis dispostos a tudo em sua luta pela sobrevivência. A ob-
servação construída no presente artigo, nuançada pela análise 
da imprensa, dos documentos policiais, de pronunciamentos de 
autoridades e das crônicas coetâneas, permitiu o acréscimo de li-
nhas de entendimento contrastantes sobre a relação entre a crise 
da seca e o fenômeno da criminalidade. 
 Pôde-se perceber, nesse sentido, que as ações repressi-
vas incidiram preferencialmente sobre determinadas práticas 
dos grupos de retirantes na viabilização de acesso aos bens mais 
necessários à subsistência. Invasões de roçados, abatimento de 
gado, ataques a comboios de gêneros alimentícios e tomadas de 
depósitos do governo foram, em geral, considerados pelos agen-

43 Idem. Hemeroteca Digital. Ofícios do Chefe de Polícia aos Delegados. Ofícios do 
Chefe de Polícia aos Delegados. Ofício 824 de 22 de novembro de 1879; Cearense. 
Fortaleza, ano XXXI, n. 44, 24 mai. 1877, p. 4; Cf. BARBOZA, Edson Holanda 
Lima. A hidra cearense: rotas de retirantes e escravizados entre o Ceará e as fron-
teiras do Norte (1877-1884). 2013. 255 f. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.
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tes policiais e autoridades como atitudes criminosas. Diante dos 
conflitos que desembocavam em violência, agentes oficiais pu-
nham-se na defesa da propriedade privada, atuando com dure-
za na repressão aos grupos de retirantes, enquanto as acusações 
de torturas e assassinatos praticados pelos proprietários de terra 
contra os invasores jaziam impunes. 
 Por outro lado, era flagrante a fragilidade do aparato 
estatal para fazer face às ocorrências durante a seca. Evidência 
de um Estado monárquico caracterizado por uma larga poro-
sidade na constituição do controle social, o reduzido efetivo 
de praças atuava com o auxílio de forças armadas informais, 
agenciadas por potentados locais na contenção de retirantes e 
bandidos. Nos abarracamentos das cidades e nas grandes obras 
de socorros públicos, recrutava-se uma parcela dos próprios 
retirantes para o policiamento. A proveniência dos agentes po-
liciais desde os extratos inferiores da sociedade despertava a 
desconfiança sobre suas atitudes nem sempre regulares. Por ve-
zes, a atuação da polícia voltava-se contra esses mesmos agru-
pamentos colaboradores. 
 A seca constituía-se numa crise do poder vigente, favore-
cendo ações de grupos de salteadores pelos territórios sertanejos. 
As chamadas correrias desses bandoleiros pelas vilas do interior 
davam maior visibilidade à violência largamente disseminada. 
Nem sempre era diferenciada a ação dos agrupamentos que in-
corporavam assaltos e assassinatos como parte de seu modo de 
vida em relação às multidões de retirantes em suas passagens 
por vilas e povoados. Disfarçar-se de miserável à procura de ca-
ridade não era difícil quando a circulação de retirantes estranhos 
tornava-se uma cena comum. Por outro lado, os agrupamentos 
de sertanejos pobres podiam encontrar vantagens na colabora-
ção dos bandos de assaltantes quando dos ataques aos comboios 
e depósitos de alimentos. 
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 Tem-se, portanto, que a criminalidade durante a seca 
perpassava a heterogeneidade da população subalterna. Era so-
bretudo nas cidades e grandes abarracamentos que se concen-
trava aquela multiplicidade de pessoas que agiam na contramão 
da ordem dominante. Os crimes se davam aqui e ali, num ritmo 
e sob diversas modalidades que desafiavam o disciplinamento 
e a observância das leis. Roubos de mercadorias do comércio 
local concorriam com a prostituição que avançava sobre os es-
paços preservados pela sociabilidade burguesa. Crianças agiam 
com sua liberdade típica, invadindo quintais e imprimindo sua 
marca própria naquele cenário de tensões. As multidões consti-
tuíam-se, enfim, num ambiente favorável ao refúgio. Em meio 
às aglomerações de retirantes, encontravam-se e escondiam-se 
muitos fugitivos: desertores das forças armadas, evadidos de ca-
deias e instituições asilares, procurados da justiça. Tendo sido a 
seca de 1877-1879 o momento de maior intensificação do tráfico 
interprovincial de escravos no Ceará, foi também a época de nu-
merosas fugas e articulações de tantos homens e mulheres provi-
denciando a própria liberdade. 
 Acessando as experiências dos indivíduos implicados, a 
análise da criminalidade durante a seca possibilitou, afinal, com-
preender aspectos próprios de uma política de resistência subal-
terna, revelando, na intensificação dos mecanismos de coerção 
sobre os mais pobres, os delineamentos característicos da ordem 
de dominação daquela sociedade. 
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