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No coração dos livros

No coração dos livros
Adelaide Gonçalves1

O título deste escorço provém da leitura do belo livro O Último 
Trem da Cantareira, de Antônio Arnoni Prado. O professor, em deter-
minada passagem, em franca homenagem ao mestre Antônio Candi-
do, assim escreve: “[...] mal posso avaliar o quanto fui feliz por ter vol-
tado a procurar aquele mestre que falava de Stendhal, da literatura e 
da crítica, é verdade, mas que me mostrou, como nenhum outro em 
minha vida, que é no coração dos livros que se esconde a melhor en-
trada para compreender os desenganos da condição humana”. Esse 
é o mote para falar do coração de tantos livros que nos humanizam e 
desta Coletânea Seca, Cultura e Movimentos Sociais: Ensaios em His-
tória Social Volume 1, fruto do trabalho editorial de Frederico Neves 
e Monyse Ravenna, enfeixando um alentado repertório de estudos e 
pesquisas e desejosos do encontro com seu público leitor.

No comecinho dos anos 1980, concluí a graduação em História 
na UFC. Era um tempo torpe e sombrio da ditadura que começara 
em 1964, sendo também o ambiente universitário, alcançado pelos 
mecanismos coactivos do regime militar. Dos intervenientes da dou-
trina de segurança nacional, era matéria curricular uma tal disciplina 
“estudo de problemas brasileiros”, a cargo de um coronel de bigode 
fino, voz mecânica e esgrimindo um manual com as lições castren-
ses sobre os ditos objetivos permanentes do regime. A enfadonha 
desinteligência reunia em auditórios estudantes de diversos cursos 
“das humanidades”. Enquanto o indigitado coronel ditava seu indi-

1 Professora do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal 
do Ceará - UFC.
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gesto bê-á-bá, nosso espírito vagava por outras paragens em bus-
ca de outros livros, outras leituras, outras cumplicidades. Como a de 
Seu Batista, livreiro de nossa melhor memória, recomendando-nos 
e fiando livros para mudar o mundo... Assim se iam forjando grupos 
de estudos animados pelas leituras que atiçavam nossa imaginação 
e nos davam sustança para esperançosos convescotes na cantina ou 
no restaurante universitário. Ali, ficávamos sabendo do roteiro das 
passeatas do “abaixo à ditadura” e tomávamos contato com um vi-
goroso periodismo de contestação. Alguns entre nós, orgulhosos, 
tornávamo-nos vendedores de jornais; o meu era o Em Tempo, de 
saudosa memória.

Os grupos de estudo, alguns efêmeros, moviam-nos a intercam-
biar leituras e avivar sensibilidades, e assim chegávamos a um Jack 
London, em Tacão de ferro, ou a um John Reed, em os Dez dias que 
abalaram o mundo, ou a um Howard Fast e seu Spartacus; ou a Vidas 
Secas de Graciliano Ramos. Para quem já havia experimentado as lei-
turas de Steinbeck em Vinhas da Ira, o Germinal de Zola, O Triste Fim 
de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, Morte e Vida Severina, de 
João Cabral de Melo Neto, A Mãe, de Gorki, os livros ampliavam vi-
sões sobre o mundo do pensamento, ajudando-nos a sonhar outros 
mundos de justiça social e liberdade, sem as iniquidades do capita-
lismo. E, naquela altura, todos fomos leitores comovidos da primeira 
edição de As veias abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, e 
guardávamos com zelo uma modesta edição do Manifesto Comunis-
ta, aprendendo logo sua última frase, em convocação. Leituras de ini-
ciação e formação de uma cultura universitária, mediada pelos livros.

Um sentido de turma se ia formando e os grupos de afinidade se 
desenhavam com colegas de outros cursos. Nas várias disciplinas, um 
novo rol de livros se dava a conhecer. Lembro de estudarmos pela 
primeira vez textos seminais dos Intérpretes do Brasil e tantos outros 
que iam nos desafiando ao pensamento crítico. Das mãos de alguns 
professores e professoras saltavam seguras recomendações de leitu-
ra e, por vezes, sem acesso aos livros, pelo aperto da vida ou pela mo-
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desta presença daqueles títulos nas bibliotecas universitárias, nossa 

iniciação à leitura se dava por meio dos textos policopiados; era ain-

da uma universidade do mimeógrafo.

Em meados dos anos de 1980, ingressei como docente na UFC 

e, no Curso de História, de início me coube a disciplina Introdução 

aos Estudos Históricos. Das aulas, em aprendizado com os estudan-

tes, lembro bem das traduções portuguesas de Pierre Vilar e Georges 

Lefebvre, para falar em alguns de influência segura em nossa traje-

tória. E a estes se juntavam originalíssimas percepções do historia-

dor francês Marc Bloch, Michael Lowy, entre tantos mais. O tempo 

andava, os estudos reclamavam leituras e nos traziam ao debate os 

argumentos da história social inglesa e, em destaque, a obra de Ed-

ward Thompson. Impossível esquecer o impacto da leitura de seu 

mais famoso Prefácio. E inúmeros outros livros de historiadores iam 

adensando nosso repertório. A leitura de trabalhos de historiadores e 

historiadoras brasileiras nos ajudava tanto! Uma rápida vista d’olhos 

nos programas de nossos cursos há de escrutinar os contributos dos 

vários livros que nos possibilitavam enxergar caminhos.

Na década de 1990, já como Departamento de História, criamos 

a revista Trajetos, e ali a recolha de artigos enfeixava os interesses de 

estudos e pesquisas. Estávamos empenhados em atualizar o debate 

sobre a história dos historiadores e sobre o ofício. O índice da Trajetos 

há de confirmar reconhecidas capacidades de pesquisa e largueza 

de vistas sobre um vasto repertório de fontes, dos arquivos... Por este 

tempo já se haviam realizado entre nós as primeiras iniciativas de 

pós-graduação, como o Curso de Especialização em História do Brasil 

e o Mestrado Interinstitucional com o apoio da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ). Tais empreitadas nos credenciaram à cria-

ção do Mestrado em História Social e, depois, o Doutorado. É nesta 

moldura intelectual que se vão criando as condições de realização 

de selos e projetos editoriais de feitio vário: NUDOC, MAUC, Museu 

do Ceará, APEC, SECULT, entre outros. Por meio do selo da Imprensa 
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Universitária e Edições UFC, teses de doutoramento dos docentes e 
outros estudos em coletâneas se ofereceram ao público leitor.

 Essa labuta pela difusão dos estudos e pesquisas deve ser apre-
ciada hoje em vista do desmanche criminoso que se opera no Brasil 
desde 2016 e, agravado, com a trava anti-intelectual do fascismo que 
nos ronda. Orçamentos em minguante. Universidades sob Interven-
ção, como é o caso da UFC. Um programa ultraliberal se instalando, 
como se pode ler e ver no famigerado mantra excogitado aqui e alhu-
res: inovação e empreendedorismo, formas de confisco da liberdade 
do conhecimento e não só. Aliás, pasmo e tristeza me pegaram em 
cheio neste outubro de 2020 com a notícia sobre o provável fim das 
Edições UFC. Assim é: os autoritários odeiam os livros e sua promessa 
de liberdade. Neste quadro, as editoras universitárias são devasta-
das em seu cerne e perdem, cada vez mais, seu lugar de cimeira na 
difusão do conhecimento por meio dos livros, nomeadamente nas 
humanidades. 

Uma reflexão de Milton Santos nos interpela e diz respeito a uma 
certa oficina do utilitarismo nas Universidades, configurando uma re-
ceita imposta — pela busca do ranking e aferição de produtividade 
— aos docentes e investigadores, medida em artigos nas revistas in-
dexadas, o que produz uma miríade de publicações sem repercussão 
para o trabalho acadêmico e docente, mas gerando uma diferencia-
ção interna — configurando hierarquias e estímulo à competitivida-
de — na comunidade acadêmica. Bons estudos sobre a “universida-
de da ignorância”, o “capitalismo acadêmico” e a “mercantilização do 
Ensino Superior” pedem nossa leitura e reflexão. Seria também o caso 
de aprovisionarmos nossos estudos em aliança com os movimentos 
sociais do campo e da cidade e nos inserirmos em outros possíveis 
formatos independentes de difusão editorial. E aqui pensando com 
Thompson, em Miséria da Teoria, “fora dos recintos da universidade, 
outro tipo de produção de conhecimento se processa o tempo todo”. 

Nosso compromisso com a difusão do livro e da leitura deve fa-
zer parte de nossa plataforma de lutas em defesa da universidade 
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pública. É um imperativo que a Universidade e as agências públicas 
de fomento à pesquisa definam orçamentos que afirmem a garan-
tia constitucional do direito ao livro, à leitura, às bibliotecas em sua 
provisão de acervos atualizados, conservação de arquivos e fundos 
documentais que estão em célere processo de destruição, sofrendo a 
corrosão do tempo e a incúria das administrações públicas, também 
aqui no Ceará.

Sabe-se que nas últimas décadas prosperam em velocidade de cru-
zeiro os grandes negócios em torno do livro como mercadoria. A Ama-
zon é seu símbolo mais nefasto. O negócio dos livros: como os grandes 
grupos econômicos decidem o que lemos, do editor André Schifrin, 
publicado pela Livraria Editora Letra Livre, de Lisboa, auxilia-nos a tra-
çar planos em defesa do trabalho editorial. Um belo comentário de 
Marisa Midori, a propósito do livro recém-lançado de Roberto Calasso, 
A Marca do Editor, pede nossa atenção. Passo a palavra à historiadora: 

Os elementos que corroboram sua análise podem ser tirados 
de experiências hodiernas, vivenciadas nas universidades 
brasileiras, a começar pelo processo de desqualificação dos li-
vros capitaneado pela Capes na última década. Quando seus 
êmulos mais habituados às famigeradas revistas científicas 
— cujo principal poder consiste em tornar obsoletas as des-
cobertas publicadas no número da véspera — se tornaram 
os primeiros cavaleiros do apocalipse da cultura entediante 
e modorrenta dos livros, não houve surpresas. Espanto maior 
foi a reação dos autodenominados humanistas, no sentido de 
rebaixar, também eles, as publicações em livros. E como se 
esses fatos já não parecessem suficientemente extraordiná-
rios, surgem os apóstolos de uma nova era, em que livros se 
tornam objetos de luxo. Ou, no extremo oposto, quando são 
relegados à condição de coadjuvantes de uma cultura digi-
tal pretensamente superior e mais democrática, ou a de me-
ros instrumentos de apoio à atividade didática, tão arcaicos 
quanto a velha lousa e o giz.

Contra tais dispositivos de desmerecimento ao livro, insubstituí-
vel suporte material da cultura universitária, este que ora nos chega 
às mãos tem seu distintivo como objeto de resistência ao sofrimen-
to imposto pela pandemia global e aumentado no Brasil pelo vírus 
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disseminado pelo governo fascista. Seca, Cultura e Movimentos So-
ciais: Ensaios em História Social Volume I é um livro que se nutre 
de temas e abordagens do repertório da história social. O livro nos dá 
a conhecer seus liames e parentescos em suas linhagens historiográ-
ficas, como se pode observar na generosa indicação bibliográfica em 
diálogo crítico em seus capítulos. Aqui os Autores e Autoras: Monyse 
Ravena, Juliana Linhares, Maria Ivanda, Assis Daniel, Frederico Neves, 
Lia Monnielli, Ana Cristina Lima e Berna Caroline Vasconcelos apre-
sentam seus estudos, que podem ser apreciados nas seguintes cha-
ves e noutras firmadas pela inteligência leitora: Infância, Sociabilida-
de e Trabalho.

O capítulo da lavra de Juliana Linhares é um primoroso exercício 
de pesquisa sobre Tutela, contratos de soldada e as relações de tra-
balho em Fortaleza no final do século XIX. A autora se move, e bem, 
compulsando censos, arrolamentos, livros de soldada das décadas 
de 1870 e 1880, por entre os fatos de uma conjuntura em que uma 
pedra-de-toque dos agentes públicos é a “manutenção da ordem e 
da moralidade pública na capital”. Atenção especial é dada às crian-
ças pobres, órfãs e sobreviventes da seca. Sem lugar na Cidade, vi-
viam na Rua; e enxergadas pelo olho do controle como parte da-
quela gente perigosa e tendendo logo mais ao crime por “vadias” 
e “vagabundas”. A terapêutica seria tangê-las ao trabalho, fonte de 
regeneração, segundo pensavam os doutos da lei e da ordem. Ao 
Juiz de Paz, competia “encontrar lares que tomassem conta da edu-
cação dos menores”. Outros seriam tangidos à Colônia de Órfãos, 
nos arredores de Fortaleza, donde só escapariam ao atingirem a “a 
maioridade ou se acompanhado de um tutor”. Seguindo os passos 
de outros estudos que se detiveram sobre o tema, a autora pontua 
o cerne de tais arranjos, assinalando-os como porta de entrada ao 
trabalho compulsório, à criadagem, à submissão, ao adestramento, à 
subordinação, à disciplina, dentre outros constrangimentos e formas 
coactivas impostas aos menores. Os arranjos, ademais travestidos de 
proteção, fixam condições de guarda aos menores: cuidar da educa-
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ção, tratar nas moléstias, vestir decentemente... Maria Cândida, Cla-
ra, Joaquina Maria, João e Maximo, Benedicto, Antonio José, Maria, 
Cecília, Francisco, as agregadas Delmira e Cezaria, vidas arquivadas 
às quais Juliana Linhares nos pede atenção. Alguns menores esca-
pam, resistem, fogem: Maria, Gaudêncio, Estevão, Vicência, Feliciana, 
Joaquim, Gregório, Maria do Espírito Santo. Os meninos servem de 
pau-para-toda-obra entre a Casa e a Rua, ou aprendizes de um ofício 
requerido pela vida na cidade: pedreiro, marceneiro... Alguns “esco-
lhem” sentar praça na Escola de Aprendizes de Marinheiros. Às me-
ninas, quase sempre, restava o serviço doméstico: criadas de servir, 
agregadas. Algumas “escolhem” o casamento. A leitura do estudo de 
Juliana Linhares nos ajuda, e muito, a aprender a ler o que está escrito 
nos documentos para não ser cumprido. Num dos contratos, como 
exemplo, o Juiz entrega a Dona Josefa o menino de nove anos Anto-
nio José e determina que ele seja tratado com solicitude e cuidado, 
seja curado nas moléstias, apresente-se decentemente vestido e que 
ao Antonio José fosse ensinado a ler e escrever. Será que Antonio 
José um dia teve um livro seu e terá lido e imaginado escrever outros 
futuros possíveis?

 Reflexões sobre a Experiência Órfã e Pobre no Cariri do século XIX, o 
capítulo de Maria Ivanda, já seduz a imaginação leitora desde a es-
colha da epígrafe, com um certeiro Bertold Brecht: “Se essas crianças 
não têm família, nem casa e estão sozinhas, podemos dizer que também 
estão em ruínas, não é?” E no fecho do capítulo, quase como um post 
scriptum, grava em itálico: Em memória de Benvenoto e Vicente. Lon-
ge do mero pormenor ou estratégia retórica, o começo e o fim do 
capítulo indiciam a escrita sensível de Maria Ivanda. E ela segue de-
monstrando como se nutre de seus mestres na poesia, na arte, como 
na vida. Comparecem narrativas literárias, pictóricas, do cinema, da 
música e nunca como ilustração, e sim como interpelação à sensibi-
lidade historiadora (e leitora). Também como desafio ao leitor, per-
guntando-nos por empatia e compaixão sobre os sofrimentos das 
crianças órfãs e esquecidas... Com Walter Benjamin, quer ser narrado-
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ra da vida de Benvenoto e seu irmão Vicente: uma vida miserável, de 
dores e aflições vividas em silêncio, como afirma Maria Ivanda. E nos 
pega pela prosa envolvente nos pedindo coautoria em firmar teste-
munho e compaixão ante o sofrimento dos dois meninos. A história 
de Benvenoto e Vicente, classificados pardos e marcados pobres, é 
a da labuta ao sol quente no rabo da enxada. Muito cedo perdem o 
pai e a mãe perde seus dois meninos para um arrematador em praça 
pública. Não se cumprem as promessas de vida nova — sem fome e 
com ceroulas novas —, nem com a ajuda dos santos de sua devoção. 
Pensavam até que aprenderiam a ler e escrever. E sonhavam com a 
liberdade, enquanto a barriga roncava de fome. Logo mais, o assento 
de óbitos da matriz do Crato registra o enterro de Benvenoto; vítima 
de morte cruel: defloração, estupro. O que seria de seu irmão Vicen-
te? Para não esquecer os Benvenoto e seus irmãos Vicente de hoje!

“Caixão de Anjinho”: Seca, Fome e Ciência, no Ceará, nos anos 
de 1950, de Assis Daniel, apresenta-nos um capítulo sobre as vidas 
ceifadas pela grande fome de outra seca devastadora — a de 1951/ 
1952 e a de 1958 — ou pela fome de todo dia que dizima as gentes, 
as plantas, os riachos, córregos, cacimbas e os bichos da pequena 
criação. O título do capítulo se deve ao jornalista Edmar Morel, em 
matéria-denúncia, datada de junho de 1958, sobre as condições ter-
ríveis da Hospedaria Getúlio Vargas, em Fortaleza. Atento às sendas 
abertas pelos estudos de Frederico Neves, o autor destrinça as redes 
sociopolíticas naquela conjuntura, atravessada pelos acesos debates 
em torno do pertencimento do Ceará ao Polígono das Secas, os fluxos 
de orçamentos, verbas e programas episódicos e, sempre, de cariz 
paliativo. O que é certo, da leitura dos documentos produzidos pelos 
senhores engenheiros, é sua crença na ciência como vetor capaz de 
superar a retórica em torno do flagelo das secas. Assis Daniel centra 
seu estudo sobre o Cariri, no Ceará, de oásis imaginado à lugar donde 
partem levas de camponeses em razão da seca de 1951-1952, como 
se pode ler no noticiário da imprensa de então, repercutindo o tom 
de sempre: a dolorosa crônica das secas e as medidas de contenção 
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da migração, inclusive via repressão policial aos pontos de fronteira 
com outros estados, querendo impedir o vai-e-vem de caminhões 
de transporte de trabalhadores em busca doutras paragens (ou se-
riam miragens?) — os cafezais do Paraná e as terras de São Paulo 
— e onde pudessem escapar à fome de tudo. O tom do periodismo 
é também acompanhado por outros cronistas do tempo contando 
sobre as agruras da fome e das “crianças morrendo à míngua”. Por 
meio de imagens fotográficas, o autor situa os camponeses em mul-
tidão em busca do alívio à fome, no rumo dos armazéns e feiras livres 
em Fortaleza e no interior — uma história dos saques em Itapipoca, 
Pedra Branca, Saboeiro, Iguatu, Mombaça... No meio de conjuntura 
tão atribulada, os agentes públicos sacam uma velha medida: levar 
para longe os trabalhadores e suas famílias. O que lhes oferecem? 
Uma passagem de navio. Só de ida. E que levassem suas redes. Em 
Fortaleza, a multidão se amontoava na Hospedaria Getúlio Vargas, 
onde morreram quatro mil crianças em 1958. O fotógrafo Leocácio 
Ferreira colhe o instantâneo: uma criança devorada por moscas va-
rejeiras na dita Hospedaria: o jornalista Edmar Morel testemunha a 
morte de outras crianças. De Fome e do padecimento da Pobreza. É 
nesta moldura de desolação e morte que a pesquisa de Assis Daniel 
nos traz, em visita à Hospedaria, Josué de Castro. Sim, nosso Josué, 
de Geografia da Fome, Geopolitica da Fome, Documentário do Nordes-
te e outros tantos incontornáveis estudos. Josué de Castro, olhos ma-
rejados ante o impacto do que avista em Fortaleza, afirma: “Nem na 
Índia vi coisa igual!”

Jornalista de ofício e Historiadora por escolha, Monyse Ravena em 
seu capítulo “A Luta por impresso e a Infância no MST”, atualiza-nos 
sobre o lugar e os argumentos da comunicação no Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra, para apresentar o específico da Infância. 
Para tal, conduz-nos à reflexão sobre a natureza e os conteúdos da 
comunicação na experiência dos movimentos populares e, em des-
taque, seus efeitos de mobilização e resistência. Neste passo, a auto-
ra nos situa face ao mosaico multifacetado da comunicação popular 
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durante as décadas de 1970 e 1980, e no período pós ditadura militar 

de 1964, com destaque para o fenômeno da comunicação sindical 

no Brasil. De relevo em sua pesquisa, a rede de comunicação que se 

forja por dentro da experiência das Pastorais Sociais, sob a centelha 

do Cristianismo da Libertação e seu modo singular de ser Igreja po-

pular, por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). No MST, a 

exigência de um vigoroso dispositivo de comunicação se impôs des-

de sua formação e se ampliou. Além de criar seus próprios meios, sua 

estratégia da comunicação como formação exigiu pensar vários su-

portes: Jornal, Revista, Cartilhas, Vídeos, entre vários. Doutra parte, é 

evidente que, ao longo de seus quarenta anos de existência, a mídia 

corporativa nunca deu trégua ao MST e disparou desde a Encruzilha-

da Natalina e, até hoje, uma campanha sistemática de criminalização; 

o que exigiu, na experiência da luta, forjar elementos de comunica-

ção com a sociedade envolvente, visando dar a conhecer a vida vivi-

da nos Assentamentos, as práticas agroecológicas, a experiência da 

Educação do Campo, entre outras dimensões de sua luta em coletivo 

por Reforma Agrária Popular. Como bem pontua Monyse Ravena, na 

“comunicação construída na trajetória do MST, é evidente a intenção 

articulada das dimensões organizativas, educativas e pedagógicas”, e 

para tal, a articulação interna entre os setores de comunicação, arte, 

cultura, educação, produção. O Teatro, a Música, a Memória Social, a 

Literatura são eixos que se articulam para pensar, por exemplo, a co-

municação como celebração coletiva e impulso às artes da resistên-

cia, animando o fazer da juventude, das mulheres, das crianças... De 

relevo também o espaço da comunicação radiofônica, ampliando a 

ação de suas rádios livres comunitárias em Assentamentos nas diver-

sas regiões do país. A comunicação realizada para a infância nasceu 

com a Jornada Nacional de Lutas dos Sem Terrinha, difundindo a luta 

por Escola, Terra e Dignidade! A partir de então, o estudo de Monyse 

cartografa as várias formas de comunicação dirigida à infância Sem 

Terra, o que certamente indicia uma ampliação da Pedagogia da Ter-

ra, a formação de professores(as), a criação de espaços próprios à in-
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fância nos ritos organizativos do Movimento: Congressos, Encontros, 
Jornadas de Lutas... 

Thomaz Pompeu de Sousa Brasil e a construção de seu argumento 
geográfico: o combate à seca como discurso científico é o capítulo 
escrito por Berna Caroline. Exercício também de história intelectual, 
o estudo nos aproxima de meados do século XIX, quando Thomaz 
Pompeu de Sousa Brasil se enfronha em suas lides intelectuais e po-
líticas. Diretor e lente de Geografia e História do Lyceu do Ceará, será 
na área da Geografia o destaque de sua contribuição, aqui analisa-
da a partir de três livros: Compêndio de Geografia, Memória sobre a 
conservação das matas e arboricultura como meios de melhorar o clima 
da província do Ceará e O Clima e as Secas do Ceará de 1877. Apoiada 
nos estudos de Manoel Fernandes, entre outros, a autora nos situa 
quanto às práticas de pesquisa e o ensino escolar da Geografia no 
período e, em conexão com os sistemas nacionais de ensino e a con-
solidação de um modelo próprio da modernidade: o Estado-Nação. 
Neste passo, a autora indicia em Thomaz Pompeu sua prática no ma-
gistério, a construção de um saber geográfico e de como lapidou um 
“argumento geográfico” repercutido na vida pública do intelectual 
e do político. Assim, a leitura deste capítulo, para além de abordar 
um quanto da História das Secas, traz algum contributo à História da 
Ciência e da Técnica, como ainda à História Ambiental, em vista dos 
conteúdos dos livros de Thomaz Pompeu aqui apreciados. O estudo 
de Berna Caroline aporta fontes de interesse a determinados veios 
de pesquisa: sobre o Liceu do Ceará e o Ensino Público no Brasil e no 
Ceará, em face também da produção e circulação dos compêndios e 
manuais didáticos, partindo tantas vezes das notas de aula ou mes-
mo de cópias de estudos canônicos. No campo da História do Livro e 
da Edição, bem vistos o lugar de distinção intelectual quanto à parti-
cipação de Thomaz Pompeu em diferentes projetos redatoriais, bem 
como os longos artigos ineditoriais em O Cearense sobre os livros pu-
blicados e sua destinação ao ensino, à instrução primária, uma forma 
de publicidade fora das páginas destinadas aos anúncios. No jornal, 
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publicita-se o conteúdo do livro e se estende o comentário prescri-
tivo ao professor primário e “a todo pai de família, que tiver filhos, 
que educar”, como se lê n’O Cearense, de janeiro de 1851 — jornal 
do Partido Liberal — cujo proprietário é Thomaz Pompeu, o autor do 
“elogiado” livro. Aliás, um caminho editorial, bastante em voga, será 
enfeixar no formato livro de autor os artigos publicados nos jornais; 
também visto em Thomaz Pompeu. Como se faz um livro e quais os 
caminhos de sua difusão, é pergunta de interesse ao pesquisador 
que destrinça as redes interprovinciais que se vão articulando e nes-
tas o lugar de prestígio intelectual de determinadas Instituições e 
seus suportes livreiros. Ter um livro adotado no “Colégio Pedro II, nos 
Lyceus e Seminários do Império” e manter correspondência com a 
Revista do IHGB, que, em 1852 recebe e difunde por meio do poe-
ta Gonçalves Dias, o primeiro volume de “Elementos de Geografia”, é 
um caminho para logo mais Thomaz Pompeu tornar-se sócio efetivo 
do IHGB. Também os escritos Ao Leitor, à maneira de Prólogo, dão-
-nos a conhecer tanto as estratégias editoriais quanto a súmula dos 
conteúdos que desejam alcançar seus leitores. Questões de interes-
se também se dirigem à História da Imprensa vista como “máquina 
política” para publicitação de projetos políticos ou como aglutinação 
das forças intelectuais, transmutando-se ainda em lugares sociais de 
convivialidade entre pares. 

Uma cidade à granel: meninos recolhidos, territorialidades e es-
paço urbano em Fortaleza nos meados do século XIX, o estudo de 
Ana Cristina Lima, convida-nos a conhecer a experiência vivida pelos 
cerca de quarenta meninos recolhidos ao Colégio de Educandos Ar-
tífices, em Fortaleza, entre 1856 e 1865. O Regulamento do Colégio 
nos dá a conhecer a rotina dos meninos, contados ao amanhecer e 
ao fim do dia. Visitas proibidas, sem férias, sem sair à rua sozinhos 
ou sem permissão do diretor e outros constrangimentos da vida em 
internato. Em sua certeira aposta de análise, sobressaem fortes mar-
cadores: “Entre muros, abrindo brechas”, “O que se via nas brechas: 
uma cidade perscrutada” e “De teimas e escapadas: o caso de Virgílio”, 
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oferecendo-nos um texto original, denso e de grande sensibilidade 
histórica. Ana Cristina nos apresenta como se projetava institucio-
nalmente uma arquitetura do isolamento, onde o Muro e as Grades 
prevaleciam. E se o bulício da Rua chegava aos meninos, era preciso 
caprichar na disciplina e no regramento à obediência plena: adver-
tências e repreensões em privado ou vexames públicos, exposição à 
chacota, privação da refeição.... Mais teimosos, mais castigados; lição 
haurida do Método Lancaster. Os castigos lancasterianos, detalhados 
por Ana Cristina, com base na recolha de Laís Olivato, por sórdidos 
e desumanos, pedem nossa atenção máxima. E saber que o roteiro 
de humilhação e vexames dos castigos “fizeram bastante sucesso nas 
salas de aula do Brasil Imperial” é um alerta para saber como funcio-
nam ainda hoje os tais métodos de contenção e disciplina aplicados 
nas instituições de confinamento de meninas e meninos pobres e 
pretos no Brasil. O fantasma de Padre Florêncio e o mal chamado “sa-
dismo pedagógico” atravessa os tempos e assusta; nomeadamente 
no caso das Fugas, este momento de recusa plena aos maus tratos 
e ao mando. A palmatória e a solitária eram a face mais evidente da 
punição em seu corolário de dor e medo, as faces do terror infligido 
aos meninos. Como falar em moderação das bordoadas da madeira 
da palmatória sob o braço furioso dos aplicadores do remédio disci-
plinar? Como falar em pedagogia do isolamento em solitária, senão 
como método desumano? Aos meninos-artífices em adestramento 
ao trabalho, inclusive para as obras públicas, o jornal sugere ao padre 
Braveza, diretor da instituição, uma cadeia dentro do Colégio para 
impor a “punição aos maus” meninos, conta-nos Ana Cristina. Moldar 
os corpos para o trabalho desde a infância, “administrar a pobreza” 
é também o objetivo do Colégio e Ana Cristina busca no espaço ur-
bano “os territórios condenados, os becos e os areais” — do Outeiro, 
a rua da Palha, a rua do Fogo, o Arraial Moura Brasil — o “reverso da 
cidade”. Perscrutar a cidade, ver e sentir o bulício, alvoroçava os me-
ninos, desejosos pelo contato com a Rua, até mesmo quando iam 
ao banho de mar, “sob recomendação médica, para combater a sar-
na que os atacava frequentemente”. Já o caso de Virgílio Marciano, 
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auxiliar do diretor, ganha as páginas do jornal mais lido na cidade: 
é a desmoralização pública e o falatório maledicente sobre a sífilis 
insinuando amores indiscretos e indecentes. E Virgílio escrevia versos 
“impudicos, indecentes e luxuriosos”, alvos da chacota dos meninos 
como vingança ao seu “algoz”. E Ana Cristina, com invulgar maestria, 
recupera do silêncio dos arquivos estas histórias sobre os meninos 
que querem ser artífices de outras resistências, na forja tenaz de “ter-
ritórios de dissidências”, os modos abertos ou sutis de recusa ao “en-
quadramento opressivo de sua infância e força de trabalho”. É como a 
escrita de Ana Cristina toca nossa sensibilidade para a história desses 
meninos pobres.

Em Subsistência no Piauí: perspectivas através da historiografia e 
da oralidade, Lia Monnielli esquadrinha os caminhos e os atalhos da 
migração desde o Ceará para a região do EntreRios, no Piauí, entre os 
anos de 1940 a 1970, observando a economia de autoconsumo, os 
meios de vida e as estratégias de sobrevivência das famílias campo-
nesas. As narrativas recolhidas, segundo a autora, “rememoram não 
apenas suas lembranças de infância, mas também herdam memó-
rias recontadas pelos seus pais”. Nesse passo, escutamos as vozes de 
Seu Damião e Seu Cosme, irmãos gêmeos de 86 anos, Seu Isídio, aos 
78 anos, Seu Francisco Manoel, aos 78 anos, Dona Cristina, aos 72 
anos, para quem “no interior toda terra tem patrão”. O capítulo de 
Lia examina com critério estudos vários do século XIX ao século XXI 
sobre a economia piauiense e, alguns, estribados em relatos de via-
jantes do século XVIII, para observar como se moldaram as teses de 
natureza vária, bem como as implicações dos estudos clássicos das 
interpretações do Brasil. Também se volta ao escrutínio dos discur-
sos caricatos, alguns descaindo ao anedótico, sobre os agricultores 
pobres veiculados na imprensa. Lia Monnielli nos conta sobre vidas 
provisórias, marcadas pela negação. Os narradores rememoram uma 
vida palmilhada de impossibilidades. A casa de morada não se po-
dia erguer de tijolos, que se contentassem com o barro, a taipa e a 
coberta de palha. Também não era permitido cultivar um pequeno 
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pomar; nada que configurasse criar raízes no lugar de chegada, pre-
sos à sujeição do pagamento de renda ao dono da terra e submeti-
dos aos “encarregados”, prepostos do proprietário, a quem recorriam 
ao “fiado” para prover as poucas mudas de roupa e um calçado para 
todo o ano. Aqui e ali, um e outro trabalhador tinha “um coquinho 
pra vender, um legume, quando a mandioca tava no ponto pra fazer 
farinha, agente arrancava pra se arrumar”.

Aos “irmãos do Norte”: Caridade e Crítica Social na Primeira Repú-
blica, ensaio de Frederico de Castro Neves, adensa seu reconhecido 
estudo sobre a história social das secas no Ceará, analisando aspec-
tos da seca de 1915 quando o fato mobilizou simulacros de cari-
dade pública no Rio de Janeiro e em Fortaleza. O cenário se repete 
de modo agravado e os agentes públicos e particulares seguem a 
mesma toada: recursos faltos para tão grande precisão de víveres 
e assistência social aos atingidos pelas doenças da grande fome. O 
que há de inusitado no contexto em exame? Às “victimas da secca 
e da guerra” no Rio de Janeiro, a Quinta da Boa Vista é palco, literal-
mente, de grandes festas. Os detalhes em profusão são descritos em 
seguidas reportagens do Jornal do Brasil. O público é contado aos 
milhares, saracoteando para ver e ser visto nas cenas de “grande gala 
e glamour”, também no serviço de chá por entre as récitas de “mo-
nólogos e cançonetas”. As senhoras da elite se esmeram e fazem a 
moldura à Sra. Wenceslau Braz. O programa é tão vasto como snob, 
da equitação às girândolas de fogos de artifício, tudo concorre para 
que em 17 de outubro se anuncie “um grande festival, imponente, o 
maior de quantos, em auxílio dos flagellados do norte”, e desta fei-
ta em fatiota de gala, a presença do presidente e do Prefeito, seus 
áulicos e o que “há de mais elevado pela distincção, pela elegância, 
intelligencia e fortuna”. Grandes festas públicas com o verniz da cari-
dade é o que se viu naquele ano de 1915. Em Fortaleza, a pirotecnia é 
logo imitada por suas elites e tudo é descrito vivamente pelo Correio 
do Ceará. Uma miríade de espetáculos, do Circo Flor da Praça, aos 
convescotes do Comitê Central Pro-Flagellados na Associação Com-



22

Seca, Cultura e Movimentos Sociais: 
Ensaios em História Social

mercial, ao Natal das crianças pobres, em festa promovida pela Socie-
dade das Damas Protectoras da Infancia, no Passeio Público. De tudo 
houve naquele ano: festivais, quermesses, cinema, teatro, partidas 
de futebol e quase tudo sob as vistas obsequiosas do presidente do 
estado, sua senhora e do Arcebispo de Fortaleza. O Correio do Ceará 
regalava seus leitores com a descrição em pormenor das tantas festas 
“em benefício dos flagellados cearenses”. É por dentro desta moldu-
ra que o estudo de Frederico Neves se move. De relevo no estudo 
em apreço, a recolha e o exame primoroso de sugestivas imagens e 
fotografias de impacto veiculadas no Jornal do Brasil em reforço aos 
“argumentos em prol da caridade”. Salta inclusive um verso de Guerra 
Junqueiro, a quem devemos o poema já publicado antes, em 1877, A 
Fome no Ceará, em sua exortação ao povo português por compaixão 
e auxílio aos “flagelados” da seca. O estudo sublinha com maestria as 
diferenças nas ações de caridade no contexto da seca de 1915 em 
relação às “comissões de socorros” organizadas no tempo do Império; 
e, nesta tópica, elucida questões de relevo quanto à crise do Império, 
trazendo à colação os argumentos críticos do pensamento liberal, 
José do Patrocínio e André Rebouças à frente. A arguta observação 
do autor nos dá a perceber também sobre o lugar e a função das 
“senhoras dos cidadãos respeitáveis” nas iniciativas da caridade pú-
blica naquela seca de 1915; sobre a Igreja e seu “reposicionamento 
social” aprende-se aqui, por meio das ações do Arcebispo do Ceará, 
D. Manuel Gomes, e suas diretrizes quanto às medidas e ações de 
socorros aos famintos; sobre a ação do Estado, em desfavor “de suas 
obrigações constitucionais de assistência à população atingida por 
calamidades”. Muitas outras entradas de leitura poderia sublinhar no 
estudo de Frederico: os campos de concentração; a crítica acerba de 
Leonardo Mota aos “nababos de S. Paulo”; as críticas ao desperdício e 
à ineficácia das obras empreendidas pelo IOCS (Inspetoria de Obras 
Contra as Secas); a incúria e a incompetência dos agentes públicos 
como estudadas a partir das charges e reportagens do periodismo 
de então; e outras mais. Mas a confiança na circulação ampla deste 
livro reservará aos seus leitores e leitoras suas próprias descobertas.
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Nosso agradecimento aos Autores e Autoras por nos cederem em 
livro parte de seus estudos que são começados por vezes a partir de 
um trecho assinalado de um poema, de um olhar mais arguto para 
uma fotografia, uma caricatura, um desenho, de uma visada mais da-
nada de um documento de palavreado enfatuado, feito para enga-
nar ou vexar os pobres, os trabalhadores ou aos incautos e crédulos. 
Este é um livro que se fez também da visita persistente e acreditadora 
aos arquivos, bibliotecas, hemerotecas. Estudos de zelosos e sempre 
amorosos aprendizes, teimosos em sua faina por cavoucar poços de 
memórias e encontrar sinais prometedores de vida, luta e esperança.

À leitura, pois, com muito gosto!
Fortaleza, fins de novembro de 2020.
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Aos “irmãos do norte”:  
Caridade e Crítica Social  

na Primeira República

Frederico de Castro Neves1

I

Em 1915, diversos “bandos precatórios”, formados por estudan-
tes, cidadãos e religiosos, percorreram as ruas do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, recolhendo, com a bandeira nacional estendida, víveres 
e dinheiro para os “irmãos flagelados do norte”. O país inteiro, mais 
uma vez, estendia seus olhares para a miséria associada à estiagem 
em uma região que, cada vez mais nitidamente, aparecia como de-
positária da pobreza e do atraso. Como em anos anteriores, a seca 
mobilizou a caridade pública em face da exposição da miséria e da 
fome dos retirantes que deixam suas terras em função da falta de 
chuvas2. Este artigo procura analisar alguns aspectos revelados pelas 
ações caritativas desenvolvidas no Rio de Janeiro e em Fortaleza no 
contexto da seca de 1915.

Diversas atividades são realizadas, por diferentes grupos sociais, 
em variados momentos, durante o tempo que a seca permanece 

1 Professor Titular do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará. Bolsis-
ta de Produtividade em Pesquisa CNPq.

2 Davis fala de três ondas de seca no final do século XIX que atingiram uma ampla área do 
planeta (por muitos anos denominada de “Terceiro Mundo”, com efeitos mais dramáticos 
na Índia, na China e no Brasil, com características semelhantes que associam desequilí-
brios climáticos (o fenômeno El Niño) com transformações econômicas (a expansão do 
imperialismo britânico). Cf. Davis, 2002.
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“abastecendo” as cidades com uma quantidade de pobres imensa-
mente superior à capacidade de assistência social do Estado e das 
inúmeras entidades particulares. O Jornal do Brasil noticia um “Direc-
torio Pro-Flagellados”, articulado pelo Dr. Castro Carreira, que realiza 
na capital da República uma série de atividades culturais em apoio 
às populações do Ceará e recolhe donativos em dinheiro que pos-
teriormente seriam enviados para o governo do estado. É possível 
acompanhar, pelas prestações de contas publicadas nos jornais da 
capital, sessões do diretório atuando em diversas localidades do país, 
revelando um campo bastante amplo de alcance dos significados re-
lacionados à pobreza e às formas de atuação dos cristãos diante de 
momentos extraordinários de crise social.

Em 25 de julho, uma grande festa é realizada em prol das “victimas 
da secca e da guerra” na Quinta da Boa Vista. Artistas apresentaram 
“monólogos e cançonetas” e uma comissão de senhoras “inglesas, 
americanas e brasileiras” serviu chá aos presentes com grande gala 
e glamour3. Outra festa estava sendo preparada para o dia 5 de se-
tembro, por iniciativa da Sra. Wenceslau Braz. No programa, apresen-
tações artísticas, parque infantil, esportes (equitação) e exposições, 
com fogos de artifício no encerramento4. No dia 17 de outubro des-
se mesmo ano, um “grande festival” é organizado na mesma Quinta 
da Boa Vista “em auxílio dos flagellados do norte”, contando com um 
“programma dos mais variados a que o povo tem assistido”. Espera-
va-se que o festival fosse “o maior de quantos se vêm realizando nes-
ta capital” e, de fato, com a presença do Presidente Wenceslau Braz 
e do Prefeito Rivadávia Correia, além de representantes de “todas as 
classes sociaes” e o que “há de mais elevado pela distincção, pela ele-
gância, intelligencia e fortuna”, veio a ser “uma festa verdadeiramen-
te imponente”5. Com efeito, observando o padrão dessas manifesta-

3 Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), 26/07/1915. O evento foi filmado, mas o material original 
pode ter se perdido, conforme informado no catálogo da Cinemateca Brasileira. A sinopse 
fala em 30 mil participantes.

4 Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), 24/07/1915.
5 O Paiz (Rio de Janeiro), 17-18/10/1915. Este mesmo jornal, em 14/07/1915, informa a pro-

gramação de um festival no Teatro Municipal, quatro dias depois, “em benefício das víti-
mas da seca”.
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ções, pode-se concordar com a afirmação de que a “seca despertou a 
caridade festiva das elites da capital da República”6.

O empenho das elites cariocas somava-se ao esforço dos cearen-
ses abastados em assistir, por meio de ações caridosas, os “irmãos” 
acossados pela seca. Em Fortaleza, o “Circo Flôr da Praça” apresen-
ta vários espetáculos “gymnasticos e acrobáticos” em favor dos fla-
gelados, com a presença de “grandes multidões”. O “Comitê Central 
Pro-Flagellados” se reunia regularmente na sede da Associação Com-
mercial, sob a presidência do desembargador Luiz Cabral. No natal 
de 1915, cerca de 500 crianças pobres receberam presentes e rega-
laram-se com as “sorprezas de papae Noel” em festa organizada pela 
“Sociedade das Damas Protectoras da Infancia”, no Passeio Público. O 
“Círculo Catholico de Trabalhadores e Operários S. José” dirige um fes-
tival destinado aos flagelados cearenses, composto de filmes, peças 
teatrais e outras atividades, contando com a presença do Presidente 
do Estado, de sua esposa e do Arcebispo D. Manuel. Em 19 de janeiro 
de 1916, o “Tiro Brazileiro do Ceará” promove uma festa no mesmo 
local, “em favor de nossos irmãos famintos”, quando arrecada uma 
quantia em dinheiro, que foi entregue diretamente ao Arcebispo de 
Fortaleza, D. Manoel. Em 5 de março, o “Hesperia Sporting Club” orga-
nizaria um “match” de “football” entre duas de suas equipes de sócios, 
“cujo produto reverterá em beneficio dos flagellados cearenses”7.

Se, para os diretórios sediados no Rio de Janeiro, as verbas arrecada-
das reforçariam o caixa do governo do Ceará, com o objetivo de apoiar 
as medidas de socorros públicos por ele implementadas, as entidades 
cearenses dividiam-se entre aquelas que apoiavam as políticas do Esta-
do e aquelas que preferiam fornecer suporte para as ações desenvolvi-
das a partir da iniciativa da Igreja Católica.

Como se pode ver, a princípio, o mesmo padrão de “caridade fes-
tiva” foi desenvolvido em Fortaleza. Inúmeras atividades reforçavam 
a corrente de apoio aos retirantes, reforçando ou reativando os me-
6 PINHEIRO NETO, 2014, p. 64.
7 Correio do Ceará (Fortaleza), 10/12/1915, 22/12/1915, 28/12/1915 e 04/03/1916 (respecti-

vamente).
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canismos de proteção aos pobres. A caridade, no interior do sistema 
cultural do Império, reafirmava os princípios básicos de manutenção 
da ordem política tradicional e, ao mesmo tempo, a despolitização 
do empobrecimento por meio da privatização da assistência social e/
ou sua vinculação aos valores cristãos defendidos pela Igreja Católi-
ca. Aos pobres, era oferecido um lugar definido na ordem social, que 
fornecia identidade e vínculo ao sistema dominante de poder e pro-
teção. O processo de empobrecimento, ao mesmo tempo, podia ser 
obscurecido pela naturalização da pobreza, elaborada nos sermões 
religiosos e nos programas de assistência pública8.

II

No Rio de Janeiro, as páginas dos jornais se tornavam espaços pri-
vilegiados de debates sobre essas ações e seus significados. No Jornal 
do Brasil, as imagens reforçavam os argumentos em prol da caridade.

Figura 1 - Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), 23/07/1915.
8 Para uma percepção do processo de produção da pobreza, como um movimento contra-

ditório das lutas de classes e dos conflitos sociais, é preferível utilizar a noção de “empo-
brecimento”. Cf. Polanyi, 1998.
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Figura 2 - Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), 06/07/1915.

A primeira ilustração apresenta uma mulher (com asas, como os 

anjos) segurando um coração dilacerado e um saco de donativos, 

sugerindo a arrecadação de esmolas em campanha “pelos flagella-

dos”. O sol inclemente ocupa, com seus raios ressecados, quase todo 

o espaço da imagem. Na segunda, os versos de Guerra Junqueiro 

reafirmam a sombra da morte rondando aqueles que “nem tem terra 

para dormir”. Um indefinido esqueleto e o aspecto de sofrimento da 

mulher (nas duas ilustrações) indicam a urgência das ações para com 

os pobres, cuja fragilidade estrutural não permite a reação diante das 

mudanças climáticas, entendidas como “forças da natureza” que se 

abatem sobre uma sociedade indefesa. Somente a caridade poderia, 

no limite, refazer o tecido social esgarçado pela seca (como o vestido 

da mulher que aponta para os ossos no terreno sem vida, com os 

urubus procurando os últimos restos de material orgânico). Caridade 

que se transmutaria em “socorros públicos”, quando assumida pelo 

Estado, ou em “assistência aos irmãos necessitados”, quando assumi-

da pelas entidades ligadas às Igrejas Cristãs.
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Cumpre assinalar, ao mesmo tempo, que as expressões “pelos 
flagellados” e “em prol do Norte” possuem chamamentos diferentes: 
enquanto a primeira assinala os destinatários da caridade (apesar do 
mapa esboçado ao lado da legenda), a segunda refere-se ao espaço 
a ser atendido pela ajuda — como se todos, no “Norte”, sofressem as 
consequências da seca da mesma maneira ou como se todo o “Norte” 
(neste momento, ainda não identificado ao “Nordeste”) possuísse a 
mesma configuração socioespacial.

As fotografias, neste momento, somam-se às imagens e textos 
na construção dessa rede de solidariedade baseada na caridade, for-
mando um novo campo de visibilidade sobre a questão da seca e da 
pobreza, como se pode ver nesta outra imagem9.

Figura 3 - Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), 21/07/1915.

9 Com a introdução da técnica do “clichê”, a combinação entre elementos fotográficos e 
textos narrativos ficou mais ágil e fácil de ser introduzida nas matérias jornalísticas. Cabe 
assinalar que, talvez, a primeira experiência fotojornalística no Brasil tenha sido realizada 
por José do Patrocínio, em 1878, quando estava em visita ao Ceará. Informando à socie-
dade carioca sobre a seca que impactava todo o país pela primeira vez, Patrocínio enviava 
crônicas para o jornal Gazeta de Notícias, escreveu um romance (Os Retirantes), enviou 
fotos e outros textos para o hebdomadário “satírico e humorístico” O Besouro, que pediu 
licença a seus leitores para tratar de um assunto tão sério. Cf. Andrade; Logatto, 1994.
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As carcaças do gado morto (supostamente pela fome), em Urubu-
retama, sobrepõem-se às imagens impactantes de crianças raquíticas 
esmolando nas ruas da capital do Ceará; ao mesmo tempo, são ima-
gens que se somam ao desenho publicado 15 dias antes, conferindo 
ares de realidade à imaginação do artista/jornalista. A superposição 
das fotos não é ingênua. A associação mortífera entre os meninos 
e o gado morto produz um efeito estético imediato e impactante, 
levando o leitor a refletir sobre a situação-limite a que podem chegar 
as crianças desamparadas.

Todas essas atividades e representações, entre muitas outras, 
apresentam-se como ações de caridade, que é seu elemento moia-
dor e legitimador10. Os diretórios, comitês e bandos precatórios, con-
tudo, diferem das “comissões de socorros” organizadas no tempo do 
Império. Para estas, cujas atividades assemelham-se formalmente às 
festas republicanas, embora a ênfase seja na arrecadação de gêneros 
e dinheiro (esmolas), a caridade assume uma função complementar 
à “caridade oficial” exercida pelo Estado, através da figura do Impera-
dor. Ao que parece, D. Pedro II encontrava-se no ápice de uma imensa 
rede imaginária de assistência aos pobres, configurando um amplo 
arco de pertencimento que a política imperial pretendia abarcar11. 
Sob sua imperial proteção, os pobres sentiam-se amparados e se-
guros de que nada de muito grave poderia lhes acontecer se o Rei 
estivesse atento às desgraças do povo. Essa posição parecia legitima-
da pelas ações das multidões de retirantes, quando saqueavam os 
alimentos indevidamente estocados, e pelas suas justificativas, pois, 
no relato de Theophilo, “muito convencidos estavam de que tudo era 
do Rei e por consequência lhes pertencia”12. Em 1877-80 e em 1889, 
as verbas arrecadadas eram diretamente enviadas ao governo das 
Províncias afetadas pela seca (principalmente Ceará, como em 1915), 
10 Comitês ou campanhas de arrecadação de benefícios foram organizados em inúmeras 

cidades, como São Paulo, Uberlândia, Montevidéu e Xapury (Acre), conforme informa-
ções no Correio do Ceará. O relatório do Presidente do estado inclui contribuições tão 
díspares como a de 150$000 “angariado por senhoritas de Taquari, Rio Grande do Sul” 
e de 1.206$000 da “Colônia Siria neste Estado”.

11 Cf. Pereira, 1998.
12 THEOPHILO, 1922, p. 194. Sobre a noção de “monarquismo ingênuo”, Cf. Scott, 2013, p. 

145-150.
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que as destinavam às suas políticas locais de assistência. O elemento 
central dessa política imperial era a esmola, como criticavam os libe-
rais (José do Patrocínio, André Rebouças e outros, inclusive o coronel 
Barroso, presidente do Ceará em 1915).

III

A crise do Império, todavia, era uma crise de legitimidade do pater-
nalismo centrado na figura do monarca. As críticas liberais à política 
imperial incluíam a negação das esmolas como relação prioritária com 
os pobres13. Com a seca de 1877 e sua extensão aos anos seguintes, 
mobilizando uma extensa população de retirantes por todo o país, 
a atenção aos pobres em momentos de calamidade, garantida pela 
Constituição de 1824, passou a ser regulada pelo trabalho e pelo crité-
rio dos “socorros públicos” - assistência em troca de serviços prestados.

Para alguns liberais, essa não era uma questão menor. José do Pa-
trocínio, em 1878, no curso de sua crítica à política imperial de assis-
tência, defendia que “o socorro em tempo de calamidade é lei, logo 
o Estado ao dal-o cumpre apenas com um dever”; para ele, em lugar 
da esmola - que designa “a caridade do Estado” - deveria ser generali-
zado o socorro, que se constitui em um direito14. André Rebouças re-
força essa ideia ao afirmar que “poderia parecer que pedimos esmola, 
quando estamos exigindo o cumprimento de um dever constitucio-
nal, acima do qual não conhecemos nenhum”. Para ele, “o governo 
imperial não pode deixar morrer uma só pessoa de fome sem faltar 
ao primeiro de seus deveres”15.

Muito embora essas críticas nem sempre atingissem o cerne do prin-
cípio monárquico de governo, uma mudança na estrutura de sentimen-
tos que regulava a relação entre a sociedade brasileira e os pobres estava 
em movimento durante esses anos, na qual o “favor” (elemento perten-

13 O Decreto nº 2.884, de 1º de fevereiro de 1862, já preconizava que os socorros em perío-
dos de calamidade pública deveriam ser prestados em auxílios diretos (medicamentos, 
roupas, gêneros alimentícios) e nunca em dinheiro.

14 Gazeta de Notícias (Rio de Janeiro), 12/09/1878.
15 Jornal do Commercio (Rio de Janeiro), 14 out. 1877; Rebouças, 1877, p. 39.
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cente à esfera privada, associado à esmola) deveria ser substituído pelo 
“direito” (elemento da esfera pública, garantido por uma lei universal). 
O Estado não deveria, segundo esses pensadores liberais, regular suas 
ações segundo padrões e critérios da vida familiar, rompendo assim com 
os parâmetros personalistas de caridade institucionalizada.

Em 1915, portanto, a caridade privatizava-se cada vez mais, e as ini-
ciativas caridosas estavam prioritariamente nas mãos de cidadãos res-
peitáveis e suas senhoras, que assumiam uma função destacada nes-
ses momentos de calamidade. Organizadas em entidades civis, muitas 
vezes ligadas à Igreja Católica, as mulheres transferiam para o espaço 
público as significações de cuidado e proteção que assumiam tradi-
cionalmente na vida privada e na família. Elas mesmas organizavam as 
festas, arrecadavam as contribuições e, muitas vezes, distribuíam-nas 
diretamente entre os pobres ou destinavam-nas às campanhas em-
preendidas por entidades ligadas à Igreja. Liga das Senhoras Católicas, 
Cruz Branca e outras entidades femininas assumiam a liderança políti-
ca da assistência aos pobres retirantes, ampliando o raio de ação des-
sas mulheres, na defesa de princípios cristãos de relacionamento com 
os pobres. Mesmo nas entidades dirigidas por homens, como o “Direc-
torio Pro-Flagellados” do Rio de Janeiro, as mulheres apareciam publi-
camente como líderes atuantes e organizadoras eficientes no sentido 
do controle da movimentação dos pobres pelos espaços públicos e da 
sua doutrinação conservadora.

Ao recepcionar os retirantes na Hospedaria da Ilha das Flores, as 
senhoras da Cruz Branca “dão-lhes alimentos, fornecem-lhes roupas, 
e empenham esforços no sentido de attenuar o horror da afflictiva 
situação de tantos desgraçados”. Esses esforços, divulgados pela im-
prensa, “propagam a caridade, incutindo no coração do povo o res-
peito aos infelizes e o amor aos que sofrem”16.

Em Fortaleza, a Sra. Elvira Pinho assumiu a função de “diretora dos 
trabalhos da Lagôa do Tauhape, onde por tantos mezes centenas de 
flagelados encontraram os meios de subsistência”, relatando direta-

16 Revista Careta (Rio de Janeiro), 28/08/1915, p. 28.
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mente ao Arcebispo D. Manuel da Silva Gomes a prestação de contas 
dos serviços realizados17. Quando a mortalidade no interior do Campo 
de Concentração do Alagadiço assumiu proporções assombrosas, um 
“hospital de campanha” foi instalado nas proximidades, “custeado e 
mantido pelo Governo”, mas “construído e preparado pelo illustre, dig-
no e humanitário D. Manoel da Silva Gomes, arcebispo deste estado, 
ficando sob a direcção da exma. Senhora doutor Eduardo Salgado, da 
Associação das Senhoras de Caridade”18. O líder religioso, por sua vez, 
publicava regularmente no Correio do Ceará as prestações de contas 
do dinheiro arrecadado em doações e campanhas realizadas pela Igre-
ja. Assim como ele, vigários de paróquias do interior faziam o mesmo19.

A Igreja reposicionava-se socialmente depois das crises decor-
rentes da Questão Religiosa (década de 1870) e da Proclamação da 
República, reassumindo lugares de proteção aos pobres e de edu-
cação dos órfãos — lugares perdidos com a separação entre Igreja e 
Estado em 1889. Procurando concentrar em suas mãos institucionais 
a assistência aos pobres, o Arcebispo do Ceará, D. Manuel Gomes, faz 
publicar no Correio do Ceará (19/02/1916) uma declaração proibin-
do “que qualquer confraria ou associação religiosa [...] peça ou faça 
pedir em público esmolas”. Essa “lei diocesana” buscava centralizar 
no arcebispado todas as medidas e ações de socorros aos famintos, 
deslegitimando as campanhas de arrecadação que não possuíam 
vínculos com o catolicismo. Por outro lado, instituições assistenciais 
administradas direta ou indiretamente pela Igreja recebiam verbas 

17 Correio do Ceará (Fortaleza), Fortaleza, 17/03/1916. Pelo menos uma parte (1.000$000) 
da verba para essa obra proveio dos cofres estaduais. Mensagem do Presidente do Esta-
do do Ceará Coronel Benjamin Barroso, 1916, p. 35.

18 Mensagem do Presidente do Estado do Ceará Coronel Benjamin Barroso, 1915, p. 8. A 
Associação das Senhoras de Caridade, “de que é thesoureira a Irmã Gagné”, ainda rece-
beu 46:482$000 dos cofres públicos, além de 3:355$700 de “roupas mandadas con-
feccionar” (rubrica na qual foram relacionadas ainda as Sras. Amélia Salgado, Maria da 
Conceição Ferreira, Joanna de Souza e Josepha Nogueira). Mensagem do Presidente do 
Estado do Ceará Coronel Benjamin Barroso, 1915, p. 35-36.

19 Prestações de contas publicadas quase diariamente em fevereiro de 1916 no Correio do 
Ceará. O próprio presidente do estado reconhece a atuação das mulheres e do Arce-
bispo: “Todos sabem quão assignalados foram os serviços prestados por D. Manuel á 
população flagellada [...] nem menores foram os serviços prestados por dignas associa-
ções, especialmente a das Senhoras de Caridade que fizeram brilhar o encanto de sua 
virtude reflectindo a bondade inexcedível da mulher brasileira” (Mensagem do Presiden-
te do Estado do Ceará Coronel Benjamin Barroso, 1916, p. 8).
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governamentais de socorros públicos, como a Santa Casa de Miseri-
córdia, a Associação de S. Vicente de Paulo, o Asilo de Alienados e o 
Asilo de Mendicidade20.

O Estado, por seu turno, desobrigava-se de muitas de suas obriga-
ções constitucionais de assistência à população atingida por calami-
dades, reafirmadas pela Constituição republicana de 1891. De modo 
geral, os governantes concordavam com o princípio básico de que 
“não pode ser função pública a alimentação do ócio e da preguiça, 
nem a fomentação da inercia, da imprevidência e da mendicância pela 
charidade official não temperada pela organização do trabalho”. Isso 
estaria de acordo com o “systema inglês” implementado na Índia por 
Lord Carnavon, durante as fomes de 1877, que recomendava “que todo 
e qualquer soccorro público fosse dado em combinação com alguma 
espécie de trabalho, e em retribuição delle, afim de manter no povo o 
sentimento da própria dignidade, e a confiança em suas forças para 
prover a subsistência”. Assim, os socorros seriam racionalizados como 
um sistema de “troca geral de serviços” que não depende do sentimen-
to da caridade, deixada, cada vez mais, à critério dos indivíduos21.

Neste contexto, os políticos, as mulheres abastadas e os religiosos 
procuravam novas posições para agir socialmente, estabelecendo 
novas configurações de poder no que se refere ao relacionamento 
com a pobreza, mobilizando para isso recursos variados, tanto mate-
riais quanto simbólicos.

IV

Essa nova configuração de poder, no entanto, não era pacífica 
nem sujeita a conflitos ou dissensos. Esperava-se, em 1915, uma ação 
mais contundente do governo federal em apoio aos estados acome-
tidos pela seca.

20 Mensagem do Presidente do Estado do Ceará Coronel Benjamin Barroso, 1915, p. 36.
21 Falla com que o exmo. sr. dr. José Julio de Albuquerque Barros, presidente da provincia 

do Ceará, abriu a 1.a sessão da 24.a legislatura da Assembléa Provincial no dia 1 de no-
vembro de 1878. Fortaleza, Typ. Brasileira, 1879, p. 44.
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As ações de “socorros” deveriam ser centralizadas no governo fe-
deral e caracterizadas como “um serviço systematizado de obras de 
defesa contra as seccas”22. Desta forma, a assistência aos pobres fica-
ria definitivamente vinculada ao trabalho em obras públicas, defini-
das segundo critérios racionais e científicos de utilidade e eficiência. 
Caberia ao Estado resolver o “problema das seccas” por meio da cons-
trução de uma infraestrutura básica de acumulação de água capaz de 
resistir aos anos de estiagem.

A questão, contudo, não era consensual. Desde 1877, quando o 
tema passou a ser debatido no Senado e no Instituto Politécnico, a 
intelectualidade brasileira se dividiu, de maneira geral, entre os “aquí-
feros”, que defendiam grandes obras de acumulação de água para 
compensar os tempos de estiagem, e os “pluvíferos”, que previam pos-
sibilidades de controlar os regimes de chuvas através de mecanismos 
de proteção ambiental. A fundação da Inspetoria de Obras Contra as 
Secas (IOCS), em 1909, representou a vitória dos que defendiam uma 
“solução hidráulica”, conectada a estradas e portos, que absorveria a 
mão de obra dos retirantes para obras de infraestrutura23. O andamen-
to das obras, contudo, sofria uma dupla inferência: de um lado, projeto 
racional e científico de construção de uma base infraestrutural para 
a modernização do país; de outro lado, medida assistencial de apoio 
material aos retirantes assolados pela fome e pela miséria. A caridade 
se insinuava, portanto, no interior mesmo dos programas de reforma 
econômica implementados pelo Estado republicano.

Em Fortaleza, o governo local empreendia medidas de controle 
social conforme um modelo estabelecido em períodos anteriores de 
seca. O Presidente do Estado, Coronel Benjamim Barroso, em vista 
disso, vangloriava-se de que o povo cearense “soffreu com coragem 
inimitável os horrores da secca sem commeter desatinos”. Essa con-
clusão era embasada na convicção de que as medidas implementa-
das para dar assistência aos retirantes da seca teriam sido eficazes 

no atendimento às milhares de famílias que necessitaram de auxílio 
22 Mensagem do Presidente do Estado do Ceará Coronel Benjamin Barroso, 1915, p. 5.
23 Cf. Neves, 2003; Cândido, 2012; Pinheiro Neto, 2014.
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governamental. A principal dessas medidas foi a criação do Campo 

de Concentração, “em um vasto terreno no Alagadiço, cercado, bem 

arborizado [...] em que foram feitas ligeiras instalações, inclusive de 

luz electrica”. O objetivo era retirar os que estavam acampados em 

pleno Passeio Público (“tres mil”, número que subiu assustadoramen-

te, chegando o campo a comportar “permanentemente mais de oito 

mil pessoas”), em condições precárias de higiene, e livrar o centro 

da cidade do contato com essas pessoas “esqueléticas, esfarrapadas, 

sujas”, que “exploravam a caridade pública” e cometiam atos “deses-

perados” que só a fome é capaz de estimular. A iluminação permi-

tia a “fiscalização á noite”, levando o governante à conclusão de que 

“não fossem registados actos de desrespeito ao pudor”. No campo, a 

assistência poderia ser controlada: atendimento aos idosos, crianças 

e doentes; trabalho para os válidos. Desta forma, o campo também 

sofria da mesma dupla inferência: em parte, um programa de forne-

cimento de mão de obra para as reformas urbanas e, em outra parte, 

um dos mecanismos da caridade semi-institucionalizada24.

Apesar de tudo, por meio de críticas ao lento processo de apro-

vação de novas verbas para os socorros públicos ou sarcásticas char-

ges que representavam a corrupção, os jornalistas cariocas tentavam 

interferir, assim, na formação de uma nova sensibilidade - liberal e 

republicana - que pudesse substituir a caridade institucionalizada do 

governo imperial. O Estado, porém, mostrava-se fraco, incapaz e cor-

rupto, cedendo aos desejos privatistas dos políticos e aos interesses 

econômicos dos empresários25.

Os jornais liberais da capital não perdiam a oportunidade para criticar 

o governo no momento em que novas situações de conflito mostravam 

a fragilidade dos mecanismos de legitimação social do novo regime.

24 Mensagem do Presidente do Estado do Ceará Coronel Benjamin Barroso, 1915, p. 7; Cf. 
Neves, 1995.

25 Cf. os inúmeros editoriais assinados por Gil Vidal no Correio da Manhã (Rio de Janeiro), 
28/03 a 19/06/1915.
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Figura 4 - Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), 04/08/1915.

Com essa charge, o jornal tocava em um ponto sensível nas rela-

ções federativas da República: as relações entre os estados pobres e 

São Paulo. Enquanto a morte aparece rondando o “Norte”, as esmolas 

seriam desviadas para a valorização do café, no “Estado de S. Paulo”. 

As fronteiras internas do Estado brasileiro estariam, nesse momento, 

sendo redefinidas em função das novas percepções da pobreza e da 

riqueza, ou seja, dos níveis de produtividade industrial e capitalista 

que estabelecem padrões de desenvolvimento e suas relações com 

o Estado. O “Norte”, antes identificado genericamente com as “Pro-

víncias do Norte” (o que significava tão-somente “ao norte da Corte”, 

durante o Império), passa, nesses anos, por um deslocamento sim-

bólico que define um conteúdo relacionado ao empobrecimento e 

à decadência26. A divisão da riqueza nacional passa a ser percebida, 

pelos “nortistas”, pela sua desigualdade e injustiça.

26 Cf. Albuquerque Jr., 1999.
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Leonardo Mota27, por exemplo, criticava acidamente os “nababos 
de S. Paulo” no processo de aprovação de verbas para “auxílio dos 
flagelados do nordeste”, em discussão no parlamento; no final, se-
gundo ele, prevaleceu o “egoísmo descommunal” dos paulistas, que 
conseguiram a aprovação de uma verba para fazer subir o preço do 
café que seria “trinta vezes superior” aos “cinco mil contos” concedi-
dos para as obras de assistência aos retirantes. Para ele, praticava-se, 
no Rio de Janeiro, uma “caridade nobilitante” baseada no “snobismo”, 
que se mobiliza por “infortúnios alheios” - “sempre que um terremoto 
infelicita qualquer região do planeta, logo no Brasil, philanthropos 
accodem com gordos obulos ás victimas desconhecidas”. Conclui 
que, ao contrário, “só pelos desamparados do nordeste jamais effer-
veceu o dos sulistas prurido de amor ao próximo”28.

Ao mesmo tempo, a crítica ao desperdício e à ineficácia das obras 
empreendidas pelo governo não é exclusividade dos intelectuais do 
“Norte”. A criação do IOCS (Inspetoria de Obras Contra as Secas), em 
1909, gerou uma enorme expectativa com relação à construção de 
uma infraestrutura resistente às estiagens, composta de açudes, es-
tradas e outras obras hidráulicas. Em 1915, contudo, o próprio go-
verno cria uma Comissão de Obras Novas, chefiada pelo experiente 
e conceituado engenheiro Aarão Reis, para, de forma complementar 
aos trabalhos da IOCS, acelerar e fiscalizar as obras de construção de 
açudes considerados prioritários para “combater a seca” e absorver a 
mão de obra deslocada das propriedades rurais29.

O Correio do Ceará ironiza o “luxo burocrático” da Inspetoria, ins-
talada “no Rio de Janeiro, em plena Avenida Rio Branco, no segundo 
andar de um prédio caríssimo e luxuoso, com engraxate á porta e 
elevador a subir e descer”. Critica também a nomeação de um novo 
“Inspector especialmente para as obras de socorro”, que igualmente 
“mantém-se lá mesmo”, no Rio de Janeiro, sem conhecer a realidade 

27 O folclorista, neste momento, ainda não era nacionalmente reconhecido e trabalhava 
como professor e advogado no norte do Ceará, escrevendo irregularmente para jornais 
da região. Cf. Neves, 2014; Hollanda, 2014.

28 A Lucta (Sobral), 18/08/1915 e 09/06/1915.
29 Cf. Lima, 2010.
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da seca no Ceará. Destaca que as obras dirigidas pela IOCS (“8 ou 
10 açudes”) de nada têm servido para melhorar a situação da região. 
Além disso, aponta que “os jornaes acusam irregularidades” e que 
“um inquérito oficial” certamente iria revelar fatos desabonadores da 
conduta dos dirigentes responsáveis30.

A incúria e a incompetência aparecem também em charges e re-
portagens de outros jornais da capital da República, apontando para 
a ideia de que o Estado seria incapaz de realizar o projeto liberal de 
progresso, eficácia e racionalidade. A caridade particular se afirma, 
mais uma vez, nas denúncias de corrupção e desvio de verbas, como 
o mecanismo mais eficiente para distribuir socorros e lidar com o so-
frimento da população pobre.

Figura 5 - O Malho (Rio de Janeiro), ano XIV, nº 665, 1915.

A “engenharia sugadora” se mostra especialmente generosa para 
com os intermediários (empreiteiras, comerciantes, cartórios, órgãos 
do governo encarregados de expedir autorizações e alvarás etc.) e 

30 Correio do Ceará (Fortaleza), 07/03/1916. A crítica não é neutra. O jornal acusa o enge-
nheiro Aarão Reis, responsável pelas “Obras Novas”, de nomear o filho e de receber salá-
rios indevidos. Ao contrário, o Superintendente da IOCS, o “digno chefe” Thomaz Pompeu 
Sobrinho, de tradicional família cearense, é “solícito sempre em servir ao público”. Correio 
do Ceará (Fortaleza), 21/12/1915.
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com a própria IOCS, mas os estados afetados pela seca permanecem 
à míngua, implorando por migalhas e sobras das verbas públicas 
destinadas a minorar o sofrimento da população. Supõe-se que as 
verbas foram de fato destinadas, mas desviadas pela corrupção ou 
pela ineficácia governamental31.

Os “intermediários” são representados por gordos senhores bem 
vestidos, que sugam a maior parte do que é despejado pela “União” 
(“Socorros e Obras Públicas”), enquanto os estados afetados pela 
seca aparecem como figuras magras e esqueléticas, quase nus, que 
aguardam ansiosamente, ao final do duto, algumas gotas que so-
bram depois da “engenharia sugadora” ter praticamente esgotado 
quase todos os recursos disponíveis.

As ações desenvolvidas pelo governo e pela caridade particular, 
assim, nesse novo contexto, respondem a pressões diferenciadas por 
parte dos jornais. Enquanto as festas e outras atividades organizadas 
pela iniciativa de particulares, em especial pelas mulheres das famí-
lias ricas, são apresentadas como dignas de elogios, pela caridade de-
sinteressada e piedade com os pobres que manifestam, o governo e 
os órgãos estatais destinados aos socorros públicos são diariamente 
criticados pela incompetência, pelo desvio de verbas, pela indiferen-
ça e pela incúria. As prestações de contas apresentadas nas páginas 
dos jornais (Correio do Ceará, em Fortaleza, A Lucta, em Sobral, e Jor-
nal do Brasil e O Paiz, no Rio de Janeiro), por órgãos ligados à Igreja 
ou às sociedades caritativas, não são questionadas; pelo contrário, 
aparecem como sinal da honestidade e respeito ao dinheiro arreca-
dado em campanhas públicas. Por outro lado, as contas da IOCS e do 
governo, assim como as decisões do Parlamento sobre a destinação 
de verbas, são permanentemente questionadas, pairando sobre elas 
suspeitas de corrupção, nepotismo e desvio.
31 No “balancete da receita da despesa feita com os flagellados da secca de 1915”, o pre-

sidente Benjamin Barroso informa que recebeu a quantia de 580:000$000 direta-
mente do “exmo. senhor Presidente da República em diversas parcellas”, de um total de 
766:670$910 arrecadados entre governos estaduais e municipais, colônias de estrangei-
ros e particulares (incluindo um “Vale postal do Grupo infantil, Estado do Espírito Santo” 
no valor de 50$000). Mensagem do Presidente do Estado do Ceará Coronel Benjamin 
Barroso, 1916, p. 33-34.
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A figura do Presidente Wenceslau Braz é, nesse sentido, emblemá-
tica. A sua presença nos festivais realizados na Quinta da Boa Vista é 
sempre destacada. Aqui, aparece em público o cidadão caridoso e 
cristão, que apoia as iniciativas de sua esposa - que organiza e dirige 
alguns desses festivais, arrecada verbas e as distribui entre entidades 
ligadas à Igreja Católica para mitigar o sofrimento dos pobres, espe-
cialmente os retirantes das secas. Como governante, ao contrário, é 
visto como descuidado e indiferente, que, em conluio com “os naba-
bos de S. Paulo”, impede a aprovação de verbas suficientes para dimi-
nuir os efeitos das secas e não valoriza os órgãos criados pelos seus 
antecessores para realizar obras de proteção contra as estiagens. Seu 
nome, segundo Leonardo Mota, “passará á História anathematizado 
pelos nortistas” e os cearenses do futuro “quando se referirem a 1915 
será amaldiçoando a Wenceslau Braz Pereira Gomes”.32

V

Mudanças nas estruturas de sentimentos que regulavam as rela-
ções entre a sociedade e os pobres podiam ser percebidas após as 
grandes ondas de secas entre 1877 e 1915. O lugar da caridade, em 
contraste com a assistência pública, concentrou-se nas entidades 
filantrópicas privadas. Na seca de 1915, inúmeras iniciativas ocupa-
ram o espaço público em campanhas de arrecadação de donativos 
e dinheiro, utilizando diversos mecanismos de mobilização (festivais, 
espetáculos, pedidos, listas publicadas em jornais), buscando atrair 
o interesse individual dos cristãos para uma causa envolvida em ele-
mentos clássicos da caridade: a fome, a defesa da família, a exposição 
da miséria, as crianças sem cuidados.

As críticas ao governo e às instituições criadas para o “combate às 
secas” faziam parte desse conjunto de argumentações que coloca-
vam a atuação do Estado como ineficaz e perdulária, quando se trata-
va de questões ligadas ao trabalho e à assistência à pobreza. Assim, o 
lugar do Estado deveria se concentrar na organização de obras cada 

32 A Lucta (Sobral), 18/08/1915.
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vez mais gigantescas, que agregavam milhares de trabalhadores em 
condições análogas à escravidão, e que poderiam servir de trampo-
lim para o progresso e para a modernização econômica, assim como 
de palanque para o espetáculo eleitoral que se instaurou na chama-
da Primeira República no Brasil.

A presença desses trabalhadores na instalação de uma ampla in-
fraestrutura de acumulação de água, assim como na construção de 
prédios públicos e igrejas, nem sempre foi notada pelos apologistas 
da modernidade. Na constituição de um discurso de legitimação da 
caridade privada, portanto, a exposição pública dos corpos miserá-
veis combinava-se aos festivais e às festas de arrecadação33, nos quais 
o desfile das elegâncias oferecia um quadro de autorreferência para 
elites que procuravam se posicionar politicamente em um ambiente 
republicano, mas, ao mesmo tempo, recuperar socialmente os luga-
res aristocráticos da condescendência para com os pobres e de des-
caso para com o estado.
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“Leva para sua companhia a orphã Maria 
Candida Vieira, parda de quinze annos de 
idade”: tutela, contratos de soldada e as 

relações de trabalho em Fortaleza no final 
do século XIX

Juliana Magalhães Linhares1

No final do século XIX, as questões acerca da organização do tra-
balho livre se articulavam ao fim gradual da escravidão. O contexto 
cearense de trabalho demonstra que essa articulação antecedeu em 
alguns anos a tentativa de organização dos trabalhadores. Na capital 
cearense, tendo em vista um projeto mais amplo que tinha como ob-
jetivo disciplinar a população pobre ao trabalho, são perceptíveis al-
gumas medidas para solucionar o que eram considerados problemas 
de comportamento e maus hábitos, como o desrespeito aos patrões 
e a falta de disciplina laboral.

Chama atenção no censo de 1872 que o número de pessoas classifi-
cadas em categorias como “sem profissões”, “jornaleiros” e “serviços do-
mésticos” no espaço urbano era maior que os outros ofícios. Ainda no 
início da década de 1880, a conformação social da população de For-
taleza não era diferente da de outras províncias, composta por pessoas 
livres, escravas, libertos e ingênuos. A partir de 1883, com a abolição 
em Fortaleza, os cativos naquele momento passaram a ser classifica-
dos como ex-escravos e continuavam a fazer parte dessa configuração.

1 Mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará. 
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Em Fortaleza, nesse período, a polícia se dedicava a manter a or-
dem e a moralidade pública na capital; aos jovens foi dada uma aten-
ção especial. Logo que aumentou o contingente órfão após a seca, 
somados aos ingênuos libertados pela Lei do Ventre Livre, havia uma 
difusão do discurso de disciplinarização do povo para o trabalho. Em 
sua pesquisa, José Weyne aponta que:

As crianças percorriam na cidade as suas ruas, becos, taver-
nas, quiosques, praças, quintais e os logradouros erguidos 
pela Intendência Municipal, como chafarizes, lagoas e jardins, 
rompendo sua estranheza, e sujeitando-se a sua presença. 
Entretanto, essas crianças não passaram imunes pelo espaço 
urbano, pois foram afetadas no seu sentimento de infância, 
pela emergência da vadiagem, de modo que paulatinamen-
te, passaram a fazer parte da paisagem urbana.2

As crianças citadas pelo autor acima eram, sobretudo, órfãs e so-
breviventes da estiagem; viviam nas ruas numa tentativa constante 
de sobreviver no espaço urbano. Para as autoridades, esses jovens 
eram potencialmente perigosos, posto que a vida que tinham os 
colocava nas mesmas categorias de “vadias” e “vagabundas” usadas 
para prender pessoas adultas. A solução encontrada para evitar que 
esses jovens se tornassem um problema maior para a sociedade, au-
mentando a “vadiagem” na cidade, foi obrigá-los ao trabalho. O cami-
nho encontrado pelo juiz de paz, responsável por esses adolescentes, 
foi encontrar lares que tomassem conta da educação dos menores. 
Muitos deles foram encaminhados para uma Colônia Orfanológica 
próxima à capital. A saída da colônia só era possível ao completar a 
maioridade ou se acompanhado de um tutor.

Isso aconteceria através de um termo de responsabilidade ou de 
tutela, o que nos interessa por anteceder aos contratos de soldada 
mantendo algumas características semelhantes, que serão mostradas 
mais adiante. Acreditamos que uma das formas encontrada para orga-
nizar e disciplinar a população ao trabalho foi a utilização de contratos. 
Sabemos que os termos de tutela não tinham um caráter contratual, 

2 SOUSA, 2004, p. 146.
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mas sua importância para compreendermos esse processo está nas 
condições que implicavam a utilização do trabalho dos menores e dos 
cuidados dispensados a eles. Os termos de responsabilidade ou de tu-
tela encontrados no Arquivo Público do Estado do Ceará nos dão uma 
amostra de como isso acontecia. Um dos termos foi assinado por Anto-
nio José de Miranda, que, no dia trinta de julho de 1882,

[...] por seu procurador Alfredo Rangel, residente na capital 
[...] leva para sua companhia a orphã Maria Candida Vieira, 
parda de quinze annos de idade, natural de S. João do Princi-
pe, filha de José Patricio Vieira e Maria Ferreira da Conceição 
e matriculados sob nº 116 na nossa matricula; ficando o mes-
mo Miranda sujeito: - as obrigações de tutor, continuando a 
educação da mesma orphã, não competindo que a mesma 
seja empregada em serviços externos e utilizando-se dos ser-
viços seu somente no interior de sua habitação; á fornecer a 
mesa portadora no fim de cada semestre informação acerca 
das condições phisica e moral de sua tutelada. Ficando isento 
de contribuição pecuniária [...].3

No caso acima, chama-nos a atenção a ausência de contribuição 
pecuniária, ou seja, pagamento. As obrigações do tutor eram claras, 
devendo ele continuar com a educação da menor, fornecendo infor-
mações a respeito dela a cada seis meses. A menor Maria Cândida 
Vieira poderia trabalhar para o tutor, contanto que seu trabalho ficas-
se restrito ao interior da casa, provavelmente nos serviços domésti-
cos. A ausência da família passava as responsabilidades como saúde 
e educação para o Estado, nesse caso, o juiz de órfãos, que, por con-
veniência, entregava-os a outros que se tornariam seus tutores. Con-
tudo, essa conveniente relação escondia os demais interesses dessas 
autoridades. Para Gislane Campos Azevedo,

[...] no imaginário de parte da população, indicar uma pessoa 
para ficar com o menor era, na maioria das vezes, uma questão 
de “humanidade”, pois, além de tirá-la do sofrimento da rua evi-

3 APEC - Secretaria da Agricultura. Grupo: Colônia Cristina. Ala 03. Es-
tante 05. Livro 02. Lançamento dos termos de tutela dos órfãos. Data 
1881.
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tava-se que essa criança entrasse em categorias irrecuperáveis 
do convívio social, como a marginalidade ou a criminalidade.4

O objetivo central desses termos não era humanitário, mas sim 
evitar que esses menores se tornassem, como Azevedo fala, crimino-

sos ou marginais. O caminho trilhado era o do trabalho compulsório, 

mesmo porque a casa dos tutores não era sinônimo de segurança; 

daí o motivo dos casos de fugas de menores, em jornais do período, 

e a exigência de informações sobre o menor a cada semestre. Esses 

termos revelam ainda uma incipiente preocupação com a educação 

dos menores; o cuidado com a educação do tutelado é uma das con-

dições para levá-lo para casa, como é possível observar abaixo:

Termo de Tutela ou responsabilidade que assigna o Dr Rufi-
no Antunes de Alencar, por seu procurador Capitão Antonio 
Cyrilo Freire, para levar para sua companhia a orphã Clara 
Gonçalves da Costa.
[...]
sujeitando-se o mesmo Dr Rufino: — ás obrigações de tutor, 
continuando a educação da dita orphã não consentindo que 
a mesma seja empregada em serviços externos e utilizando-
se os serviços d’ella somente no interior de sua habitação; 
— á fornecer á Mesa Protetora, no fim de cada semestre, 
informações acerca das condições phisica e Moraes de sua 
tutelada, ficando isento da contribuição pecuniária marcada 
pela mesma Mesa em sessão de 28 de dezembro do anno fin-
do [...].5

É possível observar algumas semelhanças entre o termo citado 

anteriormente e o de Clara Gonçalves da Costa. Notamos que essas 

menores estavam sendo tuteladas para trabalhar no serviço interno 

das casas, havendo preocupação com suas condições físicas e morais, 

em que os tutores deveriam manter o juiz informado sobre esses as-

pectos. Nos dois casos, os tutores aceitaram as condições e assinaram 

o termo, levando-as para suas residências. Não sabemos em que me-

4 AZEVEDO, 1996.
5 APEC - Secretaria da Agricultura. Grupo: Colônia Cristina. Ala 03. Estante 05. Livro 02. 

Lançamento dos termos de tutela dos órfãos. Data 1881, p. 20.



49

“Leva para sua companhia a orphã Maria Candida Vieira,  
parda de quinze annos de idade”: 

Tutela, contratos de soldada e as relações de trabalho em Fortaleza no final do século XIX

dida essas informações sobre as condições das tuteladas foram envia-

das ao juiz, ou se havia outro livro para registrá-las, logo que não há, 

nos termos, registro algum sobre essas meninas depois da assinatura. 

Apenas um registro apresentou anotações posteriores; tratava-se do 

termo de responsabilidade assinado por João Barbosa Pinajé no dia 30 
de outubro de 1881, que seria responsável pela menor Joaquina Maria 
dos Anjos. No termo, estão presentes as seguintes informações:

[...] em vista da petição apresentada com o respectivo des-
pacho, levar para sua companhia a menor Joaquina Maria 
dos Anjos, de treze annos de idade, parda, natural de Maran-
guape e filha de José Felippe e Anna Clara de Jesus; ficando 
o dito Pinajé sujeito as obrigações de tutor, continuando a 
educação da dita menor e não consentido que a mesma seja 
empregada em serviços externos, e utilizando-se dos servi-
ços d’ella somente no interior da habitação.
Caso, porém, se desgoste da dita menor fica obrigado a apre-
sental-a a Mesa Protetora ou a quem tiver o governo da Co-
lonia, para providenciar a respeito. E como a tudo se sujeitou, 
foi-lhe entregue a dita menor e se lavrou o presente termo 
[...].6

O termo envolvendo João Barbosa Pinajé e Maria Joaquina dos 
Anjos durou apenas 3 meses, pois Pinajé apresentou a menor de vol-
ta à Colônia, como era previsto no termo, caso ele, por algum motivo, 
desgostasse da dita menor. Poucos meses depois da assinatura, foi 
feita a seguinte anotação no registro: “O tutor não querendo sujeitar-
-se as condições impostas pela mesa conforme a resolução da mes-
ma em sessão de 28 de dezembro de 1881 entregou a orphã nesta 
colônia em 12 de Fevereiro de 1882[...]”7.

Este foi o único caso registrado de devolução de menores tutela-
dos. Em todos os casos, os tutelados foram meninas em idades que 
variavam entre 9 e 23 anos de idade. Assim como Maria Joaquina, 
todas elas foram tuteladas a fim de servirem no interior da casa, 
esse era o caminho mais comum para elas, o serviço doméstico. Para 
6 APEC - Secretaria da Agricultura. Grupo: Colônia Cristina. Ala 03. Estante 05. Livro 02. 

Lançamento dos termos de tutela dos órfãos. Data 1881, p. 4.
7 APEC - Secretaria da Agricultura. Grupo: Colônia Cristina. Ala 03. Estante 05. Livro 02. 

Lançamento dos termos de tutela dos órfãos. Data 1881, p. 4.
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Azevedo, a ausência de pagamentos tornou a tutela um “amplo me-
caismo de constituição da criadagem”8. O serviço doméstico, na ca-
pital, funcionou como porta de entrada para muitos que não tinham 
acesso à educação e egressos do cativeiro, principalmente para as 
mulheres. Por outro lado, foi um dos serviços que mais sofreu com a 
criação de mecanismos de manutenção das relações paternalistas e 
de submissão do final do século XIX.

Como a prática de classificar e registrar tornaram-se comuns nes-
se período, censos e arrolamentos foram formas encontradas para 
contar os habitantes. Para tanto, havia alguns livros de registros rela-
cionados ao trabalho. Em Fortaleza, na década de 1880, além do livro 
de termos de tutela, havia também o livro de contrato de soldada e 
o livro de registro de criados. Nos dois primeiros, eram inscritos jo-
vens que seriam dados a terceiros com consentimento dos pais, caso 
estivessem vivos, ou do juiz de órfãos, para prestarem algum tipo de 
serviço, sob a condição de cuidar deles e educá-los. Dessa forma, as 
autoridades teriam mais controle sob essas pessoas.

Nos contratos de soldada, encontramos uma outra forma de coer-
ção que demonstrava a preocupação das autoridades com a inser-
ção dos jovens em um mercado de trabalho, principalmente aqueles 
egressos da escravidão, realizada através de contratos. Ao analisar os 
contratos de soldada na cidade de São Paulo, Gislane Azevedo ob-
serva que essa foi mais uma das formas para tratar o problema dos 
menores abandonados9. A origem da soldada no Brasil também é 
apresentada pela autora como surgida no período imperial com o 
objetivo de “legalizar o trabalho de crianças filhas de imigrantes, a 
soldada era um contrato de locação de serviço de menores estrangei-
ros para serviços domésticos intermediado pelo juizado de órfãos10”.

A soldada apresentava características semelhantes com a tutela. 
Até o final do século XIX, o objetivo central desse tipo de contrato 
não havia sido modificado, mas houve uma ampliação dos meno-
8 AZEVEDO, 1996, p. 22.
9 AZEVEDO, 1996, p. 22.
10 AZEVEDO, 1996, p. 22
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res alcançados pela lei, atingindo qualquer menor, independente 
de condição social. O juiz de órfãos manteve seu papel e mediava a 
assinatura desses contratos, já que envolvia um menor sob sua guar-
da, entregando-o a terceiros, que aceitariam uma série de condições 
que envolviam cuidar da educação do menor, tratá-lo nas moléstias, 
vesti-lo decentemente e, a característica que o difere da tutela, o pa-
gamento pecuniário depositado em uma conta e que seria entregue 
ao menor quando esse fosse maior de idade.

O livro de soldada encontrado compreende os anos de 1883 até 
1888, contendo no seu interior 97 contratos referentes a jovens sen-
do entregues mediante pagamento da soldada. Nos 97 contratos, en-
contramos 105 menores, sendo 48 meninas e 57 meninos. Eles foram 
classificados nos contratos como órfãos, libertos ou ingênuos. Alguns 
jovens foram classificados como órfãos e filhos de mulheres libertas, 
porém não temos informações suficientes para questionar se eram 
também libertos ou ingênuos. Assim, encontramos no livro 23 libertos, 
80 órfãos e 2 ingênuos. As idades variavam entre 5 anos e 18 anos; os 
valores pagos em soldada também variavam de acordo com cada con-
trato, assim como o período estabelecido, indo de 2 a 3 anos o acordo.

O contrato era estabelecido entre o juiz de órfãos da cidade e o in-
teressado no jovem. Em alguns casos, é possível observar ex-senho-
res tomando seus ex-escravos ou os filhos de seus ex-escravos para 
o serviço em sua casa. No acordo assinado, o juiz definia uma série 
de obrigações por parte do contratante ao contratado, além do pa-
gamento mensal da soldada. As obrigações daqueles que se respon-
sabilizavam por um menor o contratando através da soldada eram 
semelhantes àquelas que tinham os senhores de escravos, mantendo 
alguns dos termos de tutela, mas diferindo com relação à soldada.

 Podemos considerar esses contratos como uma forma de coer-
ção desses jovens ao trabalho disciplinado mediante um pagamento, 
logo que era o juiz, e não eles, quem assinava o acordo. Para Azevedo, 
esse era “um momento em que se procurava higienizar e moralizar 
os costumes das populações pobres visando produzir trabalhadores 



mais adestrados e submissos” e, portanto, as ações dos juízes centra-
lizaram-se no que foi considerado uma “arma” para a valorização da 
infância e o resgate da dignidade, essa arma foi o trabalho11.

Esse direcionamento, do qual a autora fala, foi justamente essas 
relações baseadas nos termos de tutela e contratos de soldada. Ao 
obrigarem os jovens ao trabalho desde cedo, criariam adultos disci-
plinados ao mercado de trabalho que estava se constituindo. A par-
tir do momento em que escolhia pela soldada e não pela tutela, o 
contratante institucionalizava um contrato de trabalho, com tempo 
determinado e valor do pagamento12.

Para José Weyne, em Fortaleza na década de 1880, a preocupação 
das autoridades policiais era com relação às crianças nas ruas da ca-
pital, fossem órfãs ou não, porque “As crianças desvalidas vítimas da 
seca entravam na categoria vagabundos por não terem um ofício, não 
possuírem domicilio, e sobreviverem na rua furtando ou se prostituin-
do”13. Diferentemente dos adultos, que eram presos ou chamados a 
assinarem um termo de bem viver, para essas crianças foi pensado o 
trabalho como o caminho para a organização do trabalho livre. Será 
interessante então observar alguns contratos e suas anotações poste-
riores, que permitem acompanhar a trajetória de alguns jovens.

No dia 19 de maio de 1883, os libertos João e Maximo, de 14 e 
13 anos, respectivamente, foram dados a soldada ao seu ex-senhor 
Vicente Alves Biserra. Nesse contrato, o que nos chama atenção é o 
fato de os dois jovens serem ex-escravos do contratante. O início do 
contrato diz o seguinte: “1883. Maio 19 - Libertos João e Maximo de 
14 e 13 annos de edade dados a soldada a seu ex-senhor Vicente Al-
ves Biserra, vencendo cada um a soldada annual de 20$000”. Os me-
nores foram entregues mediante o pagamento da soldada ao seu an-
tigo senhor pelo Juiz de órfãos da capital, Joaquim Olympio de Paiva. 
Fora o pagamento em dinheiro, o ex-senhor, Vicente Alves Biserra, 

11 AZEVEDO, 1996, p. 15.
12 AZEVEDO, 1996, p. 25.
13 SOUSA, 2004, p. 71.
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representado por seu fiador, seu filho Joaquim Alves Biserra, aceitou 
também, como era comum nestes contratos,

tel-os em sua companhia e serviço doméstico, pagando-lhes 
a soldada annual de vinte mil reis a cada um, conserval-os 
decentemente vestidos; cural-os nas moléstias e dar contas 
a este juiso sempre que lhe for exigido, dando a tudo fiador 
idôneocomo a tudo se obrigou e prometteu cumprir, offere-
ceu por seu fiador seu filho Joaquim Alves Biserra, que o juis 
aceitou e mandou fazer este termo em que assignou, assig-
nado a rogo do locatário [...].14

A partir da análise do contrato acima, observamos que algumas das 
obrigações que antes os senhores tinham com seus escravos passaram 
a tê-las contratualmente acordadas. Em parte, isso seria um reflexo das 
novas relações de trabalho, que deveriam se tornar impessoais; contu-
do, o que vemos é uma adaptação dessas novas relações a uma nova 
dinâmica social que via no trabalho assalariado e livre o progresso.

Ainda sobre João e Máximo, foi possível acompanhar um pouco 
das suas trajetórias no decorrer da década de 1880. Em 1883, já como 
libertos, foi dada a soldada ao seu antigo senhor. Na folha do con-
trato, o juiz prestou conta das vezes em que o locatário, assim cha-
mado o responsável pelos dois, pagou a soldada. Aparentemente, o 
pagamento foi feito regularmente, como atestam as notas do juiz. O 
primeiro pagamento é do ano de 1884, onde o escrivão afirma que 
“O locatário entregou hoje 40$000 de soldadas do 1º anno destes 
órphãos que foi recolhido ao cofre [...]”15.

Já em cinco de janeiro de 1886, ano em que o contrato se encer-
raria, o menor João deixa à casa do seu locatário para sentar praça na 
Escola de Aprendizes de Marinheiro, como afirma a seguinte anotação:

O orphão João sentou praça na Compª de Aprendizes Ma-
rinheiros com ordem do Juis, pelo qº o locatário fica, a seu 
respeito, desobrigado tendo pago as suas soldadas vencidas 
em 1 anno 7 meses e 15 dias na importancia de 32.500 que os 
recolhe ao cofre como do Lº 7º de Entrada a f 8.

14 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5 (Livro não catalogado).
15 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5 (Livro não catalogado).
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Fort.ª 9 de janeiro de 1886
O escrivão [...].16

João, o mais velho dos dois, deixou então a casa de seu antigo 
senhor sentando praça na Companhia de Aprendizes de Marinheiro, 
enquanto Máximo continuava servindo o senhor Vicente Alves Biser-
ra até o fim do contrato, em 21 de maio de 1886. Mas, no mesmo dia 
21 de maio, o contrato do órfão Maximo foi renovado com o seu ex-
-senhor, então locatário. As condições de pagamento se mantiveram: 
a soldada no valor de 20$000 anuais e curá-lo nas moléstias. O novo 
contrato teria validade de 3 anos. Maximo, agora sozinho, continua-
ria servindo seu ex-senhor por mais algum tempo no que fosse preci-
so, mas principalmente nos serviços da casa. A última notícia que há 
do liberto Maximo é o pagamento das soldadas referentes aos dois 
primeiros anos do contrato, ou seja, 1887 e 1888.

João e Máximo faziam parte de um grupo maior, uma série de jo-
vens, entre meninos e meninas que, assim como nos termos de tute-
la, foram entregues a terceiros para serem cuidados moralmente e, 
de certa forma, disciplinados ao trabalho. Esse encaminhamento ao 
trabalho acontecia de diversas maneiras. O objetivo era cuidar des-
ses jovens, dando-lhes uma ocupação diária ou lhes ensinando um 
ofício. Então, ficar sob os cuidados de alguém, mesmo que estranho, 
com a condição de cuidar de sua educação e ainda lhe pagar uma 
quantia em dinheiro pareceu uma boa saída para o juiz de órfãos da 
capital. Os serviços em que os menores eram empregados seriam os 
mais diversos; no entanto, o mais comum era o serviço doméstico, 
exercido principalmente pelas meninas e em menor número por me-
ninos a quem, geralmente, era destinado o aprendizado de um ofício.

A exploração de menores se dava com certa frequência; era uma 
mão de obra barata conseguida facilmente, já que o juiz buscava 
uma finalidade para o crescente número de jovens órfãos “desocu-
pados”. Se o objetivo inicial é que fossem inseridos no mundo do tra-
balho, alguns casos demonstram os percalços encontrados tanto por 

16 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5. p. 2v (Livro não catalogado).
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contratados quanto para os contratantes, como foi o caso do menor 
“Orphão Benedicto de 6annos de idade, preto, filho de Rosa Barbosa, 
entregue ao mestre pedreiro Raimundo Gomes Ribeiro para ensinar-
-lhe officio de pedreiro”17. O contrato de Benedicto se destaca dos 
demais por causa do pagamento. Ao invés de receber uma soldada 
no final do contrato, o menor aprenderia o ofício com o mestre em 
um período de dez anos, como afirma o acordo final;

[...] Raimundo Gomes Ribeiro [...] official pedreiro e morador 
nesta capital no Boulevard da Jacarecanga ao qual o dito Juiz 
entregou o menor orphão Benedicto acima mencionado 
com as condições seguintes, tel-os em sua companhia, tratal-
-o com brandura; concerval-o decentemente vestido; cural-o 
nas moléstias e encinar-lhe o officio de pedreiro; devendo 
apresental-oprompto quando ele tiver a edade de desesei-
sannos e na falta do cumprimento desta obrigação pagará 
uma multa de dezoito mil reis em favor do dito orphão [...].18

O contrato de Benedicto, realizado em 1886, é um dos únicos em 
que há esse tipo de acordo. Vale destacar a idade em que a ele está 
sendo entregue a soldada, ou seja, seis anos de idade. Nesse caso, 
não há um valor a ser recebido pelo menor, mas sim, um ofício a 
ser aprendido, no caso, pedreiro, em um período de dez anos, sob 
a penalidade de multa, caso o menor não o aprendesse ao final do 
contrato. No entanto, o locatário Raimundo Gomes Ribeiro, mestre 
pedreiro, manteve o menor sob seu jugo apenas até o ano de 1891, 
quando ele o devolve ao juiz de órfãos, com a seguinte alegação: 
“O locatário entregou este orphão ao juis visto não poder obter que 
aprendesse o officio q se obrigou encinar-lhe, pelo que o juis man-
dou dar baixa neste termo. Vide a petição archivada. Fortª 20-2-9119”.

No contrato, o locatário mestre de pedreiro deveria ensinar ao me-
nor o ofício de pedreiro, contudo, antes de o prazo acabar, Benedicto 
é devolvido ao juiz de órfãos por não ser possível ensinar-lhe. O que 
nos chama atenção é que o senhor Raimundo Gomes Ribeiro ficou 

17 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5, p. 40 (Livro não catalogado).
18 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5, p. 40 (Livro não catalogado).
19 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5, p. 40 (Livro não catalogado).
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com Benedicto durante cinco anos sem pagamento algum, quando 
faltava ainda metade do período acertado no acordo, tendo o menor 
como mão de obra gratuita. O interessante é que, no contrato, o acor-
do seria lhe ensinar ou lhe pagar uma quantia referente ao tempo 
trabalhado, caso ele não aprendesse. O que houve foi uma quebra de 
contrato, já que o menor foi devolvido antes do período acertado. O 
caso de Benedicto demonstra um pouco da situação destes menores 
e como, em alguns casos, o acordo não era cumprido.

Houve outros casos de descumprimento do contrato por parte 
do locatário que foram mais graves, pois havia uma preocupação de 
inserção destes menores no mundo, mas havia também uma preo-
cupação com sua educação e saúde. Umas das características desses 
contratos era o seu caráter paternalista20 por parte dos contratantes 
ou locatários. Mas, em alguns casos, observamos claramente o des-
caso com relação aos cuidados que deveriam ser dispensados aos 
menores. Foi o caso do contrato feito por Dona Josefa Carolina de 
Castro, que recebeu, em maio de 1884, o menor Antonio José Poncia-
no, de nove anos, com as seguintes condições:

[...] Dona Josefa Carolina de Castro a qual o dito Juiz entregou 
a orphã digo o orphão Antonio, acima mencionado com as 
condições seguintes: tel-o em sua companhia e serviço do-
méstico, por tempo de dois annos, pagando-lhe a soldada 
annual de vinte e cinco mil reis (25$000); cural-o nas molés-
tias; trasel-o decentemente vestido; encinar-lhe a ler e escre-
ver; tratal- o com solicitude e cuidado [...].21

No entanto, o que se vê no livro de contratos é a Dona Josefa Ca-
rolina de Castro devolver o menor dois meses após a assinatura, pois, 
“Tendo este órfão adoecido e não podendo prestar serviços, como 
a locatárias provou com atestado medico o Juiz mandou dar baixa 
no presente termo, o que consta da petição arquivada”.22 Podemos, 
então, a partir do contrato do menor Antonio José Ponciano, fazer 

20 THOMPSON, 1998.
21 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5. p. 21v (Livro não catalogado).
22 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5. p. 21v (Livro não catalogado).
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alguns questionamentos, como: a locatária não deveria curá-lo nas 
moléstias? É citado um atestado médico apenas como justificativa 
para dar baixa no contrato; não se fala em cuidados médicos dispen-
sados ao menor. Há ainda outro agravante na justificativa da locatá-
ria. O atestado prova a incapacidade do menor para prestar serviços, 
ou seja, foi devolvido porque estava incapaz de exercer aquilo para 
que foi contratado. Contratos como o de Benedicto e Antonio Pon-
ciano demonstram que o interesse nos menores estava longe dos 
cuidados exigidos.

Percebemos que, para a sociedade, isso só seria possível com a 
disciplinarização ao trabalho, em que os locatários aparecem não 
como exploradores do trabalho infantil, mas sim, como benfeitores. 
Ações como essas mascaravam o que acontecia no dia-a-dia desses 
menores, muitos deles ingênuos ou órfãos de mães escravas, que 
continuavam sob a tutela do seu ex-senhor, possivelmente manten-
do as mesmas relações de trabalho escravo e sendo tratados como 
tal. O trabalho compulsório infantil levou muitos deles a uma das for-
mas de resistência mais conhecidas dos escravizados: a fuga.

As fugas foram uma constante entre os menores entregues a sol-
dada. Alguns deles fugiram poucos dias após a assinatura do con-
trato ou até no mesmo dia. Como foi o caso da liberta Maria, que, 
ao ser dada a soldada, fugiu no mesmo dia. O fato de ser entregue a 
soldada, possivelmente, não mudaria suas condições de trabalho. O 
contrato dizia que as obrigações de Portella com a menor eram:

1883. Junho 12 = Liberta menor Maria de 13 para 14 annos 
escrava que foi de Felizardo digo de MelFelismino d’Oliveira 
dada a Antonio Portella por 3annos vencendo no 1º 25$, no 
2º 30$ e no 3º45$000.
[...]
Compareceu Antonio Portella, ao qual o dito Juiz entregou 
a menor liberta Maria, preta, acima declarada com as condi-
ções seguintes; tel-a em sua companhia e serviço domestico, 
por tempo de três annos pagando-lhe de soldada no primei-
ro anno vinte mil reis, no segundo trinta e no terceiro quaren-
ta e cinco mil reis; tratal-a decentemente vestida cural-a nas 
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moléstias, cuidar de sua educação e dar contas a este juízo 
sempre que lhe for exigido [...].23

Maria possuía a experiência da escravidão; a liberdade conquis-
tada seria obstada por um contrato que a manteria submissa a outro 
senhor. Mas a anotação ao lado do seu contrato indicava que “Esta 
menor fugio, no mesmo dia do poder do locatário, pelo que mandou 
o Juiz dar baixa neste termo [...]”24. Maria não era mais escrava e o 
vínculo de pertença a alguém não existia mais; a fuga, então, repre-
sentaria o fim da relação de submissão. Weyne afirma que as fugas 
estavam relacionadas à luta contra a escravidão e eram “uma forma 
recorrente das meninas resistirem às obrigações domésticas a que 
eram submetidas, muitas vezes sem o recebimento de um soldo, 
apenas pelo abrigo, a comida [...]”25.

Assim como Maria, outros menores, como Gaudêncio, Estevão, 
Vicência, Feliciana, Joaquim, Gregório, Maria do Espírito Santo, tam-
bém fugiram da casa dos seus locatários. Os contratos de soldada re-
presentavam, portanto, uma relação de trabalho baseada muito mais 
no trabalho do que na preocupação com a educação das crianças, 
tornando-se uma das formas coercitivas ao trabalho voltado para os 
jovens, como uma das formas de discipliná-los desde muito cedo.

Se o objetivo das autoridades políticas naquele momento era que 
houvesse uma manutenção das relações de submissão entre patrões 
e empregados após o fim da escravidão, esses contratos são repre-
sentações dessa busca. Para as autoridades, esses menores deveriam 
ter uma ocupação até ficarem maiores de idade, por isso muitos de-
les tiveram seus contratos renovados. Além de continuar trabalhan-
do na casa do locatário, havia ainda a possibilidade do casamento 
para as meninas e de sentar praça nas Companhias de Aprendizes de 
Marinheiros para os meninos.

23 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5, p. 8v (Livro não catalogado).
24 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5, p. 8v (Livro não catalogado).
25 SOUSA, 2004, p. 106.
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O serviço doméstico para o qual foi contratada Maria era algo 
comum nesses contratos, principalmente para as meninas. Ao que 
parece, nesses contratos, somente a obrigação do trabalho dos me-
nores era cumprido e, das obrigações dos locatários, apenas o pa-
gamento da soldada. Para jovens como Maria, esse tipo de contrato 
de trabalho poderia não ser tão atrativo, se a ideia era inseri-los no 
mercado de trabalho, preocupando-se com sua educação, de fato, 
algo estaria errado nestas relações de trabalho.

Para a maioria desses jovens, o trabalho forçado não era novida-
de, principalmente para os libertos e ingênuos; trabalhar por tempo 
determinado sabendo que receberiam o pagamento muito tempo 
depois não parecia ter nenhuma vantagem. O diferencial entre a fuga 
de um órfão liberto ou não estava no fato de que ele não pertencia 
a alguém, então a busca pelo “fugitivo” teria um caráter diferente da 
dos escravos. Em 1885, outra órfã, também chamada Maria, não fu-
giu, mas utilizou suas soldadas com outro fim:

casou com Sebastião Gomes da Sª, em 07 de julho PP. O lo-
catário teve ordem do Juiz pª despender com os arranjos do 
casamento as soldadas ganhas por ella nos annos de 85 a 87, 
deste termo [...].26

Esse foi o caminho seguido pela liberta Maria, que foi dada a sol-
dada ao seu ex-senhor Aprígio Fortuna, mas foi o de muitas outras 
também; o casamento representaria uma saída da casa do locatário, 
que, nesse caso, também era seu ex-senhor. Não significa, no entan-
to, o fim das relações de trabalho, já que ela poderia continuar traba-
lhando como doméstica, mas sem as amarras de uma condição social 
ou um contrato.

Já a Companhia de Aprendizes Marinheiros parece ter sido me-
lhor do que a casa de José da Rocha e Silva para o menor Manuel 
Rodrigues da Silva, de apenas 8 anos de idade, que “fugiu da casa do 
locatário, logo depois de ser dado a soldada sendo apresentado pelo 

26 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5. p. 31v (Livro não catalogado).
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locatário ao Juiz, este em vista do desejo do dito órfão, o mandou 
para a Compª de Aprendizes marinheiros”27. Chama-nos a atenção 
não só a idade do menor, mas também o seu pedido para ser enviado 
à Companhia. Manuel Rodrigues, que era órfão de pai desconhecido, 
insatisfeito com a situação de ser entregue a alguém, decidiu fugir, 
assim como tantos outros já citados. O interessante é ele ser devolvi-
do ao juiz e ser enviado à Companhia a seu pedido.

Possivelmente, as condições dos menores nas casas dos locatários 
eram conhecidas por muitos. O tipo de serviço prestado pelos meno-
res, a maioria como domésticos, significava ter uma certa circularida-
de na cidade, o que ocasionava contato com outras pessoas e, princi-
palmente, outros menores contratados. Além de Manuel Rodrigues, 
aqui citado, muitos outros menores seguiram para a Companhia de 
Aprendizes Marinheiros, inclusive muitos ingênuos sentaram praça 
na Companhia. Contudo, essas fugas, assim como outras formas de 
resistências revelam que

Os contratos não são, assim, necessariamente evidências de 
uma subordinação ou um consentimento passivo. Eles la-
vram e dão fé pública a uma solução de compromisso, ao re-
sultado de uma negociação ativa a partir da qual se articula-
vam e construíam novas formas de organização social, novos 
vínculos de dependência e interdependência.28

Como é possível observar em Fortaleza, nesse momento, a preo-
cupação com o trabalho estava voltada não só para aqueles egressos 
do cativeiro, mas adultos, jovens e crianças foram alvos de medidas 
coercitivas ao disciplinamento ao trabalho. A abolição e a organiza-
ção do trabalho aconteceram de forma ordenada, ressaltando a im-
portância do trabalho para a classe subalternizada.

No que se refere ao trabalho compulsório e à extinção da escra-
vidão, podemos pensar ainda que, nos contratos de soldada, alguns 
dos jovens contratados apresentavam o nome da mãe. Não foram in-

27 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5. p. 26v (Livro não catalogado).
28 LIMA, 2005, p. 23. 
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comuns casos como o seguinte ocorrido em 13 de maio de 1883, que 
trata da Cecilia, menor de idade liberta “filha da liberta Margarida que 
foi escrava do finado Francisco Santabaia, de 13 annos de edade da a 
soldada a João Pinto da Silva, por 3 annos por, 100$000, pelos ditos 3 
annos, que neste acto recolho.29”. O trabalho compulsório desses jo-
vens não foi a única característica. Consideramos que contratos como 
o da liberta Cecilia caracterizavam uma tentativa de perenizar as rela-
ções entre libertos e ex-senhores. Cecília era liberta, assim como sua 
mãe; a sua idade e a data do contrato revelam que a menor nasceu um 
ano antes da Lei do Ventre Livre, portanto, ela não seria uma ingênua.

Contratos como esse e outros em que jovens foram dados a sol-
dada aos seus ex-senhores, mantidos na execução dos serviços da 
casa, ou serviços domésticos, revelam de que maneira tanto patrões 
quanto os empregados, fossem menores ou não, compartilhavam 
essas novas relações de trabalho baseadas na manutenção das rela-
ções já existentes. A continuidade desses vínculos pode ser observa-
da também no arrolamento da população de Fortaleza. O número de 
pessoas classificadas como criados e agregados morando nas casas 
revela que houve uma requalificação destas novas relações de tra-
balho, nos quais senhores se transformaram em patrões e, por outro 
lado, escravos e pobres livres ligados ao serviço doméstico transfor-
maram-se em criados ou agregados.

No centro da capital, em 1887, em uma casa na Rua Major Facun-
do, morava o capitalista Comendador Antonio Theodoro da Costa, 
de 59 anos, junto com sua mulher Hygina de C. Sampaio Costa, de 55 
anos; além deles, estavam na mesma casa duas agregadas: Delmira, 
com 20 anos, e Cezaria, com 40 anos. Foram arrolados ainda dois in-
gênuos, o primeiro era Francisco, de 12 anos, e a segunda era Maria, 
de 14 anos. Tanto as agregadas quanto os dois ingênuos trabalhavam 
no serviço doméstico da casa. Essas informações nos fazem pensar 
ainda se Delmira, Francisco e Maria seriam filhos de Cezaria.

29 APEC - Livro de contratos de soldada, Livro nº 5. p. 3 (Livro não catalogado).
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São experiências como a de Cezaria e todas as outras crianças 
citadas aqui que nos fazem pensar sobre o impacto da busca pela 
organização do trabalho livre na vida da população mais vulnerável. 
Analisando essas formas de coerção, requalificadas no pós-abolição, 
nota-se que elas passam pelas novas formas de relações de trabalho 
concretizadas nos contratos vistos aqui, mas também nos registros 
de criados citados anteriormente. Escravos, livres e libertos comparti-
lharam experiências de vida e de trabalho, em que a perenização das 
relações manteve, além da subordinação, os conflitos entre patrões e 
empregados desde muito cedo.
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órfã e pobre no Cariri no século XIX

Maria Ivanda da Silva2

Introdução 

Se essas crianças não têm família, nem casa e estão sozinhas, 
podemos dizer que também estão em ruínas, não é?3

Refletir sobre orfandade, hoje, leva-nos a um universo descrito 
na literatura, no cinema, nos quadrinhos e em tantos outros espa-
ços. Contudo, a imagem da orfandade segue sempre associada ao 
sofrimento e ao amadurecimento, como visto no personagem Luke 
Skywalker, da saga Star Wars4, que após ficar órfão de seus tios, cami-
nha entre as trevas e a luz, solitariamente, até encontrar o seu lugar 
no “mundo”. Outro personagem órfão marcante é Bruce Wayne5, que 
após presenciar a morte de seus pais, torna-se um anti-herói, se res-

1 Ver “Childhood’s End” - Pink Floyd, 1972.
2 Historiadora e mestranda em história social na Universidade Federal do Ceará - UFC.
3 “A Cruzada das Crianças”, de Bertold Brecht é um poema narrativo de 1948 que conta a 

história de crianças órfãs que fugiam das mazelas da Segunda Guerra Mundial, lutando 
contra a fome, a miséria e o frio da Polônia no inverno, procurando paz.

4 Star Wars é uma franquia de ficção científica de filmes estadunidenses cujo estilo é ‘ópera 
espacial’, lançada em 1977 pelo cineasta George Lucas, que narra batalhas e dramas in-
terplanetários, tendo como um dos personagens principais o órfão Luke Skywalker.

5 Identidade secreta do personagem Batman, dos quadrinhos da DC Comics, criado por 
Bob Kane e Bill Finger em 1939.
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ponsabilizando ainda pela vida de outros órfãos que ficam sob a sua 
tutela ao longo da história.

Ainda há personagens como Simba, Naruto, Peter Parker, Chaves 
e Pedro Bala, que vão narrando histórias aflitas, demonstrando o 
amadurecimento em suas vidas após se tornarem órfãos, sejam eles 
heróis ou não; mas sempre o sentimento de orfandade se apresenta 
de uma maneira que nos provoca a comoção. Segundo Lapa, “órfãos 
ocuparam maior espaço no teatro, ficção e poesia, envoltos numa 
aura romântica e infinda melancolia”6.

Entretanto, na vida real, esse sentimento de empatia não se apre-
senta tão facilmente. Segundo a UNICEF, existem no Brasil cerca de 
3,7 milhões de crianças órfãs7, sendo que, neste artigo, os números 
não estão atualizados com a pandemia da Covid-19, quando estudos 
apontam crescimento exponencial da orfandade.

Quis assim apresentar que esse é um problema existente tanto na 
arte como na vida real. Por que os órfãos presentes nas narrativas ci-
nematográficas e/ou literárias acarretam compaixão nos dias de hoje 
e as crianças largadas em orfanatos e/ou nas ruas têm a sua miséria 
naturalizada? Seria por causa do distanciamento com as nossas vidas 
pessoais ou seria parte de um processo histórico em que as crianças 
órfãs continuam esquecidas?

Caberia a mim escrever sobre a vida de crianças outrora esqueci-
das pela historiografia? Segundo Walter Benjamim, “os escritores não 
escrevem porque são pobres, mas porque estão insatisfeitos com os 
livros que poderiam comprar e que não lhes agradam”8. Envolvida 
pelo sentimento expresso por Benjamin em relação à historiografia 
da infância, seguirei no decorrer deste artigo narrando e investigan-
do a vida de Benvenoto e seu irmão, que de forma miserável viveram 
suas dores e aflições em silêncio. 

6 LAPA, 2008, p. 97.
7 Dados retirados de Brasil Sem Órfãos. Disponível em: https://bit.ly/33AUvzp. Acesso em: 

10 nov. 2020.
8 BENJAMIN, 1994.

https://bit.ly/33AUvzp
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Tentarei, através da história de Benvenoto e de seu irmão Vicente, 
levantar algumas questões sobre a orfandade e pobreza das crianças 
órfãs na segunda metade do século XIX, na região do Cariri Cearense, 
levando em consideração que:

Essas crianças pobres cujo universo não conseguimos pene-
trar, assim como os órfãos dos quais não conseguimos lobri-
gar alguma coisa, têm a vida dura, nascem e crescem tendo o 
sofrimento como companheiro, são carentes de amor e cari-
nho, sem os cuidados maternos, sendo para elas inatingível o 
universo das outras crianças, que são preparadas para o que 
aquela sociedade pode oferecer de bom, para as crianças po-
bres, a mesma sociedade reserva o mundo do trabalho, que 
se inicia em plena infância, o mundo da disciplina e da sub-
missão, que se tornam mais onerosas porque são compassa-
das pela fome, pelo frio, pelas privações de toda ordem que 
compõem o território para elas reservado.9 

Foram elas as vítimas de diversas violências e processos de esque-
cimento, restando-lhes pequenos esboços na historiografia, que a pas-
sos lentos tentam erguer uma História da Infância que consiga abraçar 
as distintas vulnerabilidades e particularidades. Enquanto isso, elas fo-
ram e são despejadas no mundo do trabalho, visto que, atualmente, de 
acordo com o censo agropecuário, 587,8 mil crianças estão em situa-
ção de trabalho infantil no campo, e a maioria se encontra no Nordeste 
brasileiro, totalizando “cerca de dois milhões e setecentas mil crianças 
e adolescentes em situação de trabalho infantil” no país10. A principal 
causa para isso acontecer é a concentração e manutenção de terras 
e a pobreza, que empurra famílias para situações de trabalho, muitas 
vezes, análogas à escravidão, e consigo suas crianças.

Vicente e Benvenoto são sujeitos de uma trama histórica que 
determinou seus futuros, e, apesar de suas histórias terem acontecido 
durante o século XIX e atualmente existirem leis de proteção da in-
fância, a exploração infantil ainda existe, é recorrente e deve ser de-

9 LAPA, 2008, p. 98.
10 SOUSA, Nathália; MONTEIRO, Felipe; CASTRO, Giovanna. A pobreza como base para a 

exploração da mão de obra infantil no campo. Repórter UNESP. 21 maio 2019. Disponível 
em: https://bit.ly/3fVEEjP. Acesso em: 15 jan. 2020.

https://bit.ly/3fVEEjP
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nunciada e questionada porque existe uma normalização dos corpos 
infantis pobres. Compete a nós, pesquisadores da Ciências Humanas, 

problematizar e provocar incômodos e inquietações, uma vez que:

O historiador é, por definição um investigador para quem as 
experiências, no sentido rigoroso do termo estão vendadas. 
Reproduzir uma revolução é impossível, não só na prática, 
como no princípio, para uma disciplina que estuda os fenô-
menos temporalmente irreversíveis enquanto tais.11 

Não se trata de reproduzir os acontecimentos históricos, mas tra-
zê-los em pequenas apresentações com recursos da ficção, fazendo-
-se necessário o descarte da frieza e da imparcialidade para “escovar 
a história a contrapelo”12, ou seja, enxergar pela perspectiva “dos ven-
cidos”, visto que, “enquanto os sofrimentos de um único ser humano 
forem esquecidos, não haverá libertação”13 .

Em suma, o meu objetivo é apresentar a história desses dois ir-
mãos, que me lembram um quadro do pintor britânico Thomas Ben-
jamin Kennington, intitulado Orphans, de 1885. Nele está a represen-
tação de duas crianças; a mais velha encontra-se escorada na parede, 
enquanto seu irmão mais novo está com a cabeça deitada em seu 
colo. Nas proximidades dos pés (em frente) dessas crianças existe um 
prato com um pedaço de pão velho, e do lado esquerdo há um pini-
co. O lugar onde elas estão lembra um depósito, talvez o depósito de 
seus sonhos e esperanças. Suas roupas são trapos e seus olhares es-
tão perdidos na fome, no frio e na solidão, ainda que tenham um ao 
outro. Apesar do distanciamento das realidades entre a obra e a vida 
de Benvenoto e seu irmão, os olhares dessas crianças se entrecruzam 
de alguma forma, e transbordam os sentimentos de compaixão, re-
volta e obrigação de narrar suas vidas, mesmo com as limitações nas 
fontes. As crianças têm seu próprio mundo, mesmo estando nessas 
situações de exploração e sofrimento.

11 GINZBURG, 1991, p. 7-8.
12 Ver Walter Benjamin na Tese VII em as Teses da História - sobre o conceito de História. 
13 LÖWY, 2005, p. 54.
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“Yo era huérfano y pobre... ¡el mundo estaba 
desierto... Para mí!”14

Benvenoto sentia os respingos da água sagrada, enquanto o latim 
ecoava as paredes da igreja e o incenso ia se apresentando diante 
de si. Os óleos benziam sua cabeça enquanto toda a ritualização de 
seu batizado acontecia. Agora ele estaria protegido das bruxarias e 
das maldades dessa terra. Seu corpo fora benzido e agora o Espírito 
Santo fez morada.

Criança parda e pobre seguia em companhia do seu irmão Vicente, 
transformando os ofícios do dia em brincadeira. Calejados da enxada, da 
pobreza e do sol quente, todo dia marchavam em direção às suas obri-
gações matinais: o trabalho. O tempo foi passando, o corpo da pequena 
criança começa a apresentar uma musculatura mais resistente e, junto 
com os acontecimentos da puberdade, a desgraça de perder o pai.

Ainda no luto, a sua mãe teve de entregar suas crianças à justiça 
para que fossem expostas como mercadorias em praça pública para 
um leilão. Assustadas e confusas, as crianças fazem preces para que 
aquele pesadelo acabe, mas Deus não escuta seus clamores. De mãos 
dadas, as crianças amedrontadas são arrematadas por um homem 
desconhecido, que agora prometia a elas, diante daquele tribunal ar-
ranjado na praça, uma vida nova.

Uma casa nova. Trajes novos. Uma vida nova. Uma rede nova. Novas 
ceroulas. Uma nova vida. Quem diria que Deus atenderia as preces da-
quelas crianças desgraçadas, que agora ganhariam dinheiro por capi-
nar, arar a terra, fazer fogo, moer cana ou qualquer outro labor que lhes 

14 Poema Rima LXV do romancista Gustavo Adolfo Bécquer. 

 “Llegó la noche y no encontré un asilo,

 ¡y tuve sed...!, Mis lágrimas bebí;

 ¡y tuve hambre! ¡los hinchados ojos

 cerré para morir!

 ¡estaba en un desierto! aunque a mi oído

 de las turbas llegaba el ronco hervir,

 yo era huérfano y pobre... ¡El mundo estaba

 desierto... Para mí!” 
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fossem destinados. Os dias de pobreza acabariam assim que atingis-
sem a maioridade. Só alguns anos os separariam da liberdade. Aquele 
homem bondoso garantiu àquelas crianças que não passariam fome, 
não ficariam mais doentes e agora aprenderiam a magia das letras.

Com saudades da mãe, as crianças se apegavam uma à outra e 
prometiam proteger-se de qualquer mal, sob o olhar dos santos que 
eles rogavam todas as noites. Eles seguiam, horas incessantes de tra-
balho, que não era mais tão divertido quanto pensavam. O sol quei-
mava, assim como os chicotes bradavam em suas peles. A barriga 
roncava em todas as noites de fome. E assim as crianças seguiam dia 
após dia, na amargura de uma infância roubada.

Indefeso, assustado, sem ter para onde correr, Benvenoto é pego 
como uma presa por seu predador. As garras o apertam, a angústia pulsa 
em seu coração, as lágrimas banham seu rosto infantil, e o sangue escor-
re em suas pernas... A vida se esvanece, enquanto seu irmão permanece 
naquele lugar sozinho. A servidão matou Benvenoto. Roubou sua infân-
cia e assassinou seus sonhos. E deixou a solidão como companhia de 
Vicente, que perambula tendo a tristeza como companhia.

Benvenoto da Silva pardo idade de quise annos solteiro mo-
rador nesta cidade faliceo devido presente defloração em 
oito de janeiro de mil oito centos cincoenta quatro compen-
çado foi sepultado no dia de quintha nesta matris de Crato de 
grades abaixo envolto abito branco encomendado por mim 
paroco abaixo assignado do que para mandei faser este as-
sento em que assigno.15 

A violência que Benvenoto sofreu estava presente no cotidiano 
mais do que imaginamos. Vários processos criminais de defloração 
e estrupo têm como vítimas as crianças, principalmente as pobres, 
que se encontravam, em sua maioria, à deriva. Podemos analisar vá-
rias violências sofridas por crianças nas edições do Jornal O Araripe16, 

15 Assento de óbito, Livro 11, f. 23 in “Crato, Ceará, Brasil Registros”, imagens, FamilySearch 
(Disponível em: https://bit.ly/3qcvkwV. Acesso em: 3 ago. 2020), imagem 1987 dos 3169; 
Igreja Católica. Diocese de Crato (Ceará).

16 Jornal O Araripe foi o primeiro jornal do Cariri, fundado em 1855 por João Brígido.

https://bit.ly/3qcvkwV
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por exemplo, mas o meu objetivo neste artigo não é me aprofundar 
nessas crueldades, e sim apresentar as violências/ameaças/maus tra-
tos às/aos quais Benvenoto esteve exposto após ser tutelado pelo 
processo de soldada, que supostamente garantia proteção ao órfão.

“Foi arrematado a soldadas dos dois orffãos”

Benvenoto foi uma das tantas crianças retiradas de casa para se-

rem tuteladas ou arrematadas por outrem sob uma justificativa de 

vida nova. Narrado aqui de forma mais poética, apresentei a trajetó-

ria de Benvenoto, que “aos trez de junho de mil oito cento quarenta 

um baptizei fiz os santos olleos ao pardo Benvenoto”17. A sua história 

nos sensibiliza e mostra as distintas brutalidades vivenciadas pelas 

crianças órfãs. Ele e outras crianças passaram pelo contrato de solda-

da, que era um “contrato de locação de serviços entre duas partes - 

menores e famílias de posses - intermediado pelo poder judiciário”18.

O termo soldada, segundo o vocabulário jurídico, vem da 
palavra soldo. Tem o significado de “paga” ou salário devido 
a locação de serviços. De acordo com as leis, os assoldados 
eram “criados de servir, pessoas de um ou outro sexo, que se 
alugarem para serviços domésticos, dentro ou fora das Cida-
des, Villas ou povoações.19

Perante a lei, esse contrato designava a locação de órfãos pobres 

e livres para terceiros com a finalidade de habilitar tais crianças no 

aprendizado de um ofício estipulado pela classe dominante. Median-

te sua força de trabalho, o órfão deveria receber de seu tutor alimen-

tação, moradia, saúde, educação e o pagamento, que seria resgatado 

após os 21 anos de idade. De acordo com essa lei, o processo de arre-

matação de soldada deveria funcionar de tal forma:

17 Assento de batismo Livro 4, f. 35 in “Crato, Ceará, Brasil Registros”, imagens, Family-
Search (Disponível em: https://bit.ly/33B1V5E. Acesso em: 3 ago. 2020), imagem 410 
dos 3169; Igreja Católica. Diocese de Crato (Ceará).

18 AZEVEDO, 1995, p. 54.
19 AZEVEDO, 1995, p. 47.

https://bit.ly/33B1V5E
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Constando-me que no sítio Burity tem dois órffãos de nome 
Vicente e Benvenoto filhos dos falicidos Francisco José da Sil-
va e de Rosa Maria de Jesus moradora do dito sitio e se achão 
nas cirscunstancias de serem dadas a soldada.20

Quando a criança se tornava órfã de pai, ou então esse era con-
siderado ausente, era encaminhada ao juiz de órfãos que nomearia 
um tutor. Esse processo ocorria mesmo se a criança ainda tivesse a 
mãe, como no caso dos irmãos Vicente e Benvenoto, visto que ela era 
impossibilitada juridicamente de assumir a responsabilidade sobre 
seus filhos. Sendo assim, logo que o juiz era informado sobre a orfan-
dade de alguma criança pobre, ordenava:

Mando a qualquer official de justiça que diante mim serve va 
ao sitio Burity e notifique a Rosa Maria de Jesus para apresentar 
em juizo perante mim seos filhos orffãos Vicente e Benvenoto 
vindo logo em companhia do mesmo official assim o cumpra.21

A forma como o processo de arrematação acontecia era bem simples. 

Quando o juiz tomava conhecimento da existência de um ór-
fão com idade superior a sete anos, ele deveria promover, no 
final de suas audiências, um leilão. Quem tivesse interesse em 
contar com essas crianças e jovens trabalhando em suas ofici-
nas ou residência deveria apresentar ao juiz uma proposta de 
soldada. Aquele que oferecesse mais pelo trabalho do menor 
firmaria o contrato por meio de escrituras públicas.22

 A criança pobre, assim que se tornava órfã, de forma imediata, 

já passava por uma avaliação que determinaria o valor do seu soldo 
- que variava entre sua idade e provavelmente suas capacidades físi-
cas - o qual, segundo a lei, seria resgatado após a maioridade, sendo 
“depositado numa conta da Caixa Econômica mensal ou trimestral-
mente”,23 na qual a quantia seria acumulada para o resgate. Contudo, 
o soldo não tinha a obrigatoriedade de ser pago, visto que “quem 
deles se serviam não era obrigado a retribuir-lhes com um soldo, mas 

20 BR. CECEDOCC, FHP; Cv, At, Arrematação de soldada, Caixa I, Pasta 5, f. 3.
21 BR. CECEDOCC, FHP; Cv, At, Arrematação de soldada, Caixa I, Pasta 5, f. 5.
22 AZEVEDO, 2007, p. 05.
23 LAPA, 2008, p. 114.



71

“Childhood’s End”: 
Reflexões sobre a experiência órfã e pobre no Cariri no século XIX

simplesmente alimentá-los, vesti-los e dar tratamento médico, con-
forme previa a lei”24.

Os órfãos eram encaminhados para a arrematação a partir dos 
sete anos de idade, podendo permanecer até os 21. Contudo, o prazo 
da soldada findava-se em três anos e poderia ser renovado pelo mes-
mo tutor, que seria avaliado pelo juiz de órfãos, ou outro processo de 
contrato de soldada aconteceria. Segundo Lapa:

Dado ao longo período da menoridade, pelo menos dos 7 
aos 21 anos, portanto compreendendo uma fase da vida em 
que se formam a racionalidade e a capacidade produtiva, os 
abusos dos trabalhos infantil e adolescente eram também 
comuns em relação ao órfão, colocados sob tutelagem ou 
curatelagem, naturalmente em benefício dos responsáveis, 
que, ajudados ou não pelo Estado, conseguiam compatibi-
lizar seus deveres em relação ao órfão com o trabalho que 
este devia prestar-lhe, ou até mesmo burlavam a lei e apenas 
exploravam o trabalho.25 

É preciso destacar que as relações de trabalho se encontravam 
presentes ao longo do século XIX. Segundo Thompson, a criança 
foi parte fundamental da economia familiar e agrícola, sendo suas 
funções relativas às atividades domésticas: “a forma predominante de 
trabalho infantil era a doméstica ou a praticada no seio da economia 
familiar” e as “crianças que mal sabiam andar podiam ser incumbidas 
de apanhar e carregar coisas”26.

Por outro lado, o “trabalho de crianças era importantíssimo na eco-
nomia doméstica, ainda mais quando as mães assumiam as funções 
provedoras”27. Tais atividades domésticas eram variadas e não compro-
metiam a musculatura das crianças com trabalhos repetitivos; a intera-
ção no mundo do trabalho se dava de forma gradual, sendo respeitada 
a capacidade da criança, e, “acima de tudo, o trabalho era desempe-
nhado nos limites da economia familiar, sob cuidado dos pais”28.

24 AZEVEDO, 1996 apud LAPA, 2008, p. 114.
25 LAPA, 2008, p. 111.
26 THOMPSON, 2002, p. 203. 
27 LIMA, 2019, p. 83.
28 THOMPSON, 2002, p. 25.
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Isso não acontecia necessariamente nos casos de contratos ou tu-
telas, ou da própria escravização infantil. O que foi pontuado aqui é 
sobre a relevância em destacar o conceito de trabalho infantil que 
se dava no decorrer do século de XIX, e que era resultado de uma 
prática comum entre as famílias, que mudara totalmente com os pro-
cessos de arrematação de soldada, nos quais a criança se encontrava 
à disposição de seu tutor sob a justificativa de aprender um ofício. 
Vale ressaltar que, “embora a lei fosse uma só, a pratica dos juízes de-
monstra a existência de dois tipos de tutelas, a do menor rico e a 
do menor pobre, tendo sido esta última utilizada na maior parte das 
vezes como forma de legalizar o trabalho infantil”29.

O processo de Vicente e Benvenoto nos aponta como o problema 
da orfandade se fazia presente na região do Cariri, visto que, no de-
correr da segunda metade do século XIX, vários processos de tutelas e 
arrematação de soldada foram realizados, bem como a criação da Casa 
de Caridade. De fato, a mão de obra barata estava ali naqueles órfãos. 

[...] sendo ahy em audiencia publica mandou o dito juis a 
(ilegivel) pelo porteiro Mathias Mendes asoldas dos orffãos 
Vicente e Benvenoto por João Bizerra de Carvalho foi arrema-
tado a soldadas dos dois orffãos cada hum ofereci pela quan-
tia de doze mil reis annoais descontando a ropa e as custas 
destes autos sobre afiança tudo isto de Luis Ignacio da Cunha 
negociante proprietário moradores nesta villa.30

Como podemos perceber no processo de Benvenoto, qualquer 

indivíduo poderia tutelar ou assoldar um órfão, bastava que os autos 

dos processos fossem pagos, que, em muitos casos, tinham de ser os 

fiadores para conduzir o final dos processos, prosseguindo com as 

práticas paternalistas. Todavia, o discurso do tutor em relação ao ór-

fão baseava-se na preocupação com o bem-estar do menor, que con-

sequentemente camuflou o real interesse, o de ter posse da criança 

trabalhando gratuitamente.

29 AZEVEDO, 1995, p. 43.
30 BR. CECEDOCC, FHP; Cv, At, Arrematação de soldada, Caixa I, Pasta 5, f. 11-12.
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No decorrer do século XIX, diversas leis foram implementadas 

para a regulamentação do contrato de soldada, para que assim mais 

crianças foram assoldadas e retiradas da sua condição precária. Por 

exemplo, os menores de cor que foram criados longe de estabele-

cimentos, quando alcançassem a idade determinada, dar-se-iam à 

soldada. Aos menores tidos como indigentes e aos filhos de estran-

geiros poderiam também ser dados à soldada.

Quer dizer que, a partir das mudanças da lei do contrato de solda-

da, uma parcela considerável de crianças se encontrava passível de ser 

arrematada, visto que a condição de orfandade não era mais uma pre-

missa. Bastaria ser de cor para ser assoldadado, assim como ser aban-

donado, ou seja, o universo da arrematação de soldada estava empe-

nhado na obtenção de crianças para serem tuteladas e submetidas ao 

trabalho compulsório. Não obstante, devemos levar em consideração 

que, “nos censos e levantamentos populacionais realizados a partir do 

século XIX, já estava marcada a existência de uma população miscige-

nada que se formava no Ceará, e, em particular, no Cariri”31. Isso acen-

tuava ainda mais os processos de arrematação de soldada na região.

Os senhores aproveitavam-se, portanto, da lei que determinava 

ser necessário encontrar tutor a todos os órfãos menores de 21 anos. 

Mediante a necessidade de mão de obra, as crianças órfãs acabavam 

por se tornar mais uma peça para a manutenção da criadagem, em 

momentos em que o sentimento abolicionista embriagava o país e “a 

questão da orfandade e do abandono das crianças pobres adquiriu o 

significado de grave problema a ser solucionado pelas intervenções 

dos poderes públicos”32. 

Em meio a esse impasse, pontuado pela classe dominante, me-
canismos de obtenção de mão de obra iam sendo instituídos sob a 
justificativa do “combate a ociosidade dos pobres, a prevenção da 
violência, a diminuição da criminalidade, as necessidades da lavoura, 

31 IRFFI, 2015, p. 57.
32 SOUZA, 1999, p. 27.
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a diminuição de mão de obra escrava, a realização de obras públicas, 
a urgência em diminuir os problemas causados pelas secas e demais 

calamidades, entre outras”33.

No meio de toda essa situação, encontravam-se as crianças livres, 

pobres e em situação de orfandade, submetidas aos contratos de sol-

dada. Vale ressaltar que, segundo Lapa, órfão “é aquele que resume, 

em tese, os problemas da criança pobre”, que “sofreu um crescente 

processo de marginalização no Ceará”34. O naturalista Freire Alemão, 

chefe da expedição feita ao Ceará, destacou em seu diário de viagens 

que na região do Cariri:

[...] uma das coisas que mais aqui nos atormenta é a quanti-
dade de pobres, de órfãos, de aleijados, de cegos, de presos 
em cadeia, que nos vem pedir esmolas, de joelho e chorando. 
É uma miséria terrível e nós não podemos satisfazer a todos e 
nos achamos em grande embaraço.35

Como já foi mencionado, o problema da orfandade era patente, 
buscando-se no recolhimento dessas crianças a “vontade de neutra-
lizar os indesejáveis, mas muito maior era a sua mensagem de corre-
ção da pobreza”36.

Os órfãos eram, ao mesmo tempo, seres desamparados, 
desprotegidos e miseráveis que necessitam, portanto, da 
piedade e caridade pública, mas são também inúteis, sem 
importância ou valor, uma espécie de “peso morto” para a so-
ciedade daquela época.37

Cuidar e acolher órfãos acobertava o sentimento de repulsa e cau-
tela com a pobreza, visto que “nem sempre os sentimentos de pie-
dade e caridade foram os únicos a nortear as práticas assistenciais 
dirigidas a essas crianças”38. Não esqueçamos também que, para a 

33 REIS JR, 2014, p. 173.
34 SOUSA, 2004, p. 68.
35 ALEMÃO, 2007, p. 14.
36 LIMA, 2019, p. 51.
37 SOUZA, 1999, p. 43.
38 SOUZA, 1999, p. 27-28.
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classe dominante, “a pobreza seria gerada a propensão à vadiagem e 
à ociosidade por parte dos trabalhadores”39.

O “povo era visto como naturalmente vocacionado para a ocio-
sidade e o trabalho aparecia como uma forma de prevenir os danos 
morais provocados por essa índole vagabunda”40. Como solução para 
a vadiagem infantil, aplicava-se a soldada para que as crianças órfãs 
executassem um trabalho sob o discurso oficial embasado na apren-
dizagem de um ofício. 

Recolher um órfão desamparado, educar-lhe o espírito e cora-
ção, dar-lhe uma profissão honesta e útil, são os mesmo tempo 
actos de beneficência, dignos de um paiz civilizado, e precisa-
mos de garantias contra os perigos que a miséria e ignorância 
expõe entre essas tenras vergônteas da nova geração.41

Num momento em que a infância é repensada e a vadiagem é um 
problema, vários mecanismos são instituídos para controlar os pobres. 
Para as crianças órfãs e pobres, davam-lhe a tutela e/ou contrato de sol-
dada, e, juntamente com isso, o trabalho. Existiam três tipos de tutelas: 
a testamentária, processo já determinado pelo pai antes de falecer, po-
dendo assim escolher o tutor e gerente dos bens do menor (esse tipo de 
processo destinado às crianças advindas das classes abastadas); dativa, 
processo determinado pelo juiz na ausência ou falta de um tutor testa-
mentário; e legítima, determinada pelo juiz de acordo com a existência 
de pessoas próximas à criança, como parentes ou vizinhos.

A condição da criança tutelada implicava numa relação com 
o tutor que se aproximava de uma relação de exploração e 
paternalismo. A escravidão compunha socialmente as re-
lações entre brancos e negros e se estendia aos lares onde 
havia crianças tuteladas. As meninas colocadas sob a custo-
dia de seus tutores não eram transformadas em escravas no 
sentido jurídico do termo, porém na tessitura do lar elas não 
eram recebidas como uma filha ou filho, mas aproximavam-
-se da figura da criada.42

39 REIS JR., 2015, p. 18.
40 SOUZA, 1999, p. 37.
41 (Falla com que o excellentissimo senhor barão de Ibiapaba abrio a 1.a sessão da 22.a 

legislatura da Assembléa Provincial do Ceará no dia 1 de julho de 1874. Fortaleza, Typo-
graphia Constitucional), 1874.

42 SOUSA, 2004, p. 104.
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A mentalidade escravista predominante, por um lado, submetia 
à criadagem, quando em outras ocasiões escravizava livres ou liber-
tos, tornada uma prática comum nos sertões caririenses, bem como a 
manipulação de documentos de crianças ingênuas e a facilitação nos 
processos de arrematação de soldada e tutela.

Considerações Finais

Pensar infância e pobreza no século XIX, nos sertões, é ter con-
sigo uma ideia de infância permeada pela seca, atravessada pela 
criadagem e perpetuada no modelo patriarcal. No discurso oficial, as 
crianças necessitam do amparo da figura do patriarca, que proverá 
suas necessidades; caso ele não esteja presente, automaticamente, 
a criança era considerada incapaz e deveria se encontrar sob a tutela 
do Estado, esse que, como vimos, organizou diversas formas de reco-
lher essa orfandade pobre, principalmente utilizando os processos 
civis, como a tutela e a arrematação de soldada.

As violências eram e são diversas - digo que são porque não pode-
mos esquecer as crianças que se encontram nos dias de hoje subme-
tidas ao trabalho, pois assim como Benvenoto e seu irmão Vicente, 
são silenciadas, trancafiadas, violentadas e, em alguns casos, assassi-
nadas. A realidade para algumas dessas crianças ainda é a violência, 
a ausência de seus pais e o árduo trabalho sob o couro de um chi-
cote. Neste capítulo, quis apresentar os irmãos Vicente e Benvenoto 
para que não esqueçamos as crianças que estão nas ruas pedindo es-
molas, que estão limpando o vidro de seu carro enquanto você está 
parado no semáforo, que perderam suas digitais enquanto tranqui-
lamente você consome sua castanha de caju, as crianças abusadas 
sexualmente enquanto você normaliza a pornografia, ou as crianças 
mortas pelo tráfico enquanto você romantiza o uso de drogas, igno-
rando a teia de relações que envolve as crianças. 

Todas essas crianças têm um pouco da história de Benvenoto e 
Vicente, carregam consigo o sentimento de uma infância perdida 
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e seus corpos miúdos calejados. Como canta Baiana System, “Você 
já passou por mim. E nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo 
atenção (acha). Engana o seu coração”43.

Não falo isso para que soe romântico, mas para que possamos nos 
atentar para o fato de que, em muitas situações, nós somos respon-
sáveis indiretamente por múltiplas violências que várias crianças so-
frem, tanto nas favelas, como nos sertões, nas fazendas, em casa etc. 
É de nossa responsabilidade as micro ações, e, apesar de estarmos 
corrompidos por um sistema doentio, temos a capacidade de escre-
ver, denunciar, ajudar os outros. Ajudar nossas crianças.

Em memória de Benvenoto e Vicente. 
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A luta por impresso e  
a infância no MST

Monyse Ravenna1

Brilha no céu, a estrela do Che Nós somos Sem Terrinha do MST

(palavra de ordem dos Sem Terrinha) 

 O lugar da comunicação no Movimento Sem Terra 

 Como assevera Regina Festa, os movimentos sociais “têm origem 
nas contradições sociais que levam parcelas ou toda uma população 
a buscar formas de conquistar ou reconquistar espaços democráticos 
negados pela classe no poder2”. 

Os movimentos sociais se constituem como sujeitos políticos que 
lutam por mudanças sociais. Individualmente, cada homem, mulher 
e criança que se organiza na luta por direitos vai construindo marcas 
identitárias e aspirações comuns em torno de projetos que destacam 
a qualidade social enquanto sujeitos coletivos, como é o caso, no Bra-
sil recente, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 
do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), entre outros. Em torno da refle-
xão de matriz sociológica, Eder Sader afirma: 

Constitui-se um novo sujeito político quando emerge uma 
matriz discursiva capaz de reordenar os enunciados, nomear 

1 Jornalista e doutoranda em história social na Universidade Federal do Ceará - UFC.
2 FESTA, 2010.
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aspirações difusas ou articulá-las de outro modo, logrando 
que os indivíduos se reconheçam nesses novos significados. 
É assim que, formados no campo, comum no imaginário de 
uma sociedade, emergem matrizes discursivas que expres-
sam as divisões e os antagonismos dessa sociedade3 

A percepção do que vem a ser um direito varia no tempo e no 
espaço. Tende a avançar em qualidade, dependendo do grau de or-
ganização e da força mobilizadora da sociedade civil para forçar sua 
legitimação e consecução por parte do poder do Estado, do poder 
Legislativo e do capital. Nesse sentido, os movimentos sociais repre-
sentam um determinado grupo social que luta por direitos não res-
peitados ou ainda não conquistados.

É sabido que as diferentes expressões de poder, do capital ou do 
Estado, não concedem benefícios aos pobres ou desprovidos da 
possibilidade de desfrutar de condições adequadas para a realização 
plena dos direitos humanos. Na história, são muitas as demonstrações 
de luta, revelando as distintas formas de articulação, consciência social 
e resistência política. É nesse quadro de autopercepção dessas condi-
ções que os movimentos sociais se organizam, ampliam suas formas 
de luta e ressignificam historicamente um vocabulário da luta social.

No âmbito dos movimentos sociais de natureza e conteúdo popu-
lar, a comunicação tende a atuar como lugar social catalizador, com 
efeitos de mobilização e resistência. Por meio de seus próprios ins-
trumentos de comunicação, os movimentos se ressignificam simbo-
licamente, comunicando-se com a sociedade ao evidenciar seu voca-
bulário de luta social e suas conquistas historicamente construídas. 
Assim, a comunicação contribui como força mobilizadora interna e 
externamente aos movimentos sociais. Como esforço de compreen-
são da natureza sócio-histórica dos movimentos sociais populares, é 
esclarecedora a abordagem de Cicillia Peruzzo:

Os movimentos sociais populares, como forças organizado-
ras conscientes e dispostas a lutar, são artífices de primeira 
ordem no processo de transformação social, embora um con-
junto de fatores (liberdade, consciência, união) e de atores 

3 SADER, 1988. 
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(pessoas, igrejas, representações política, organizações) se 
soma para que elas se concretizem.4 

A comunicação é parte constitutiva dos processos de mobilização 
dos movimentos sociais em sua história e em conformidade com os re-
cursos disponíveis em cada época. No Brasil, como em outras realidades, 
a construção de meios próprios de comunicação, além de uma aspira-
ção e um projeto de autorganização, impõe-se também em face da per-
sistente repressão desde o Estado e seus agentes, bem como pela impo-
sição de diferentes formas de cerceamento da liberdade de expressão, 
atingindo picos insuportáveis de censura, aberta ou velada5. 

A comunicação construída como parte da vida dos movimentos 
sociais de base popular se confunde à sua própria origem e formas 
de ação ao longo da história, sendo, portanto, características do pro-
cesso de reação ao controle político, às condições degradantes de 
vida e ao desrespeito aos direitos humanos, práticas instauradas no 
Brasil ao longo do tempo, em sucessivas conjunturas autoritárias. Já 
nas primeiras décadas do século XX, como prosseguimento de rico 
percurso já observado em meados do século XIX, observa-se o vigor 
do periodismo e outros meios de comunicação impressos, consoan-
tes aos interesses de luta e organização dos trabalhadores.

No início do século XX, uma imprensa libertária formada por jor-
nais anarquistas e socialistas circula como parte de grande significa-
do no esforço histórico de formação e organização do movimento 
operário no Brasil. Essa imprensa dos trabalhadores circula em diver-
sos lugares, alargando seu raio de ação para além dos trabalhado-
res imigrantes, recém-chegados da Europa. Esses jornais circulavam 
graças ao esforço coletivo desenvolvido na cultura associativa do pe-
ríodo, sem esquecer o protagonismo dos tipógrafos e gráficos, com 
forte atuação na difusão da palavra impressa.

No adiantado do século XX, outros agrupamentos políticos de ex-
tração à esquerda no espectro partidário e político em geral, movi-

4 PERUZZO, 2008. 
5 MENDONÇA, 2010. 



82

Seca, Cultura e Movimentos Sociais: 
Ensaios em História Social

mentos camponeses e sindicatos de trabalhadores urbanos também 

elaboram seus instrumentos de comunicação, com os jornais em pri-

meiro plano. É de destaque observar que já na primeira metade do 

século XX também os trabalhadores rurais desenvolviam meios pró-

prios de comunicação através de seus sindicatos, da ULTAB e das Li-

gas Camponesas. Nesse período, merece destaque o jornal Terra Livre, 

periódico ligado ao Partido Comunista do Brasil (PCB), e as rádios, que 

já aí exerciam forte papel de mobilização entre os camponeses pobres.

Mesmo nos períodos de aberto controle do Estado, do estabele-

cimento da censura e outras práticas de negação da liberdade de ex-

pressão, é possível constatar o esforço comunicativo de diversos mo-

vimentos populares no Brasil. Recorro ainda à observação de Cicillia 

Peruzzo, analisando a conjuntura da ditadura militar no pós 1964:

Mesmo sob o controle e o poder de coação do Regime Militar 
— em sua fase de declínio e correndo todos os riscos decor-
rentes da conjuntura política de então, o estado de exceção 
e seus mecanismos de repressão, os movimentos sociais e 
outras organizações progressistas ousaram criar meios alter-
nativos para se comunicar.6

 Ao final da década de 1970 e durante os anos 1980, a comunica-
ção popular no Brasil é marcada por dezenas de experiências que in-
fluenciaram e foram influenciadas pelo contexto das lutas sociais no 
período e da organização dos movimentos sociais rurais e urbanos, 
reagrupando sujeitos coletivos em busca de direitos historicamente 
renegados. O período de redemocratização é também de ascenso da 
luta reivindicatória no campo e na cidade, favorecendo a articulação 
de grupos populares organizados e com eles uma comunicação po-
pular como elemento de aglutinação, difusão de bandeiras de luta 
e conclamação organizativa. Dentre os exemplos amplamente estu-
dados, encontra-se o fenômeno da comunicação sindical no Brasil. 
Neste recorte específico, um dos estudos pioneiros é o de Maria Na-

6 PERUZZO, 2008.



83

A luta por impresso e a infância no MST

zareth Ferreira, inclusive localizando historicamente esse processo 
comunicativo no século XIX: 

A comunicação voltada aos trabalhadores industriais é uma 
das mais antigas práticas de comunicação popular organi-
zada. O mais antigo jornal que pode ser considerado como 
fruto da imprensa operária data de 1847; fundado por um 
grupo de intelectuais do Recife, denominou-se O Proletário.” 
Com mais de um século e meio de existência, de modo geral, 
a história da imprensa operária pode ser dividida em diversos 
períodos, de acordo com as características predominantes 
em cada época, mas vive nos anos 80 o auge de sua eferves-
cência política e repercussão.7 

 Longa e diversa é a rica história da imprensa dos trabalhadores 
no Brasil, como em outros países. Aqui, a referência é breve em razão 
da delimitação deste artigo, que se dirige à conjuntura sociopolítica 
dos anos 1980 e seguintes. De todo modo, é necessário destacar a 
ascensão organizativa do movimento sindical brasileiro, tida nos es-
tudos de sociologia do trabalho e de história política recente como 
um marco do chamado novo sindicalismo. Um ponto de inflexão é 
observado no momento em que eclodem as greves, sobretudo no 
ABC paulista, quando o movimento operário constrói dimensões co-
municativas inovadoras e, em destaque, sua imprensa sindical. Aqui 
se verifica uma significativa alteração qualitativa na forma e conteú-
do e, inclusive, nos modos de veiculação, periodicidade e alcance: os 
suplementos diários, distribuídos a partir dos sindicatos, em porta de 
fábrica, de mão em mão. Isso se verifica, como exemplo, no exame da 
pesquisa junto ao Tribuna Metalúrgica, jornal do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema (SP), circulando a par-
tir de 1979 com uma tiragem que varia entre 20 e 30 mil exemplares. 
Também em São Paulo, o Sindicato dos Bancários, ligados à Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), mantém um jornal com circulação 
diária com milhares de exemplares.

Como breve exame comparativo, para aquilatar a força da pala-
vra impressa como potencializadora da ação sindical, veja-se que nos 

7 FERREIRA, 1995. 
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dias de hoje os jornais diários que circulam em Fortaleza e no esta-
do do Ceará têm em média 30 mil exemplares por dia. Vale salientar 
que esses jornais, circunscritos ao campo da mídia empresarial, têm 
por natureza e características o suporte da publicidade e dos interes-
ses econômicos associados, além do feitio empresarial, o que inclui 
uma rede de assinantes, propaganda, promoções pontuais visando o 
aumento de circulação e rede de distribuição. Já a imprensa sindical 
alcançava essa tiragem baseada no esforço coletivo de seus organis-
mos dirigentes, comissões de fábrica e ao forte conteúdo mobiliza-
dor de uma militância que se aglutina a partir do seu sindicato e se 
coaduna nas comissões de mobilização, fundo de greve e outros me-
canismos de organização verificados no período.

No âmbito dos movimentos progressistas de base popular, orga-
nizados no interior das pastorais sociais da Igreja católica e impreg-
nados do espírito da teologia da Libertação, observa-se também um 
vasto esforço no campo da comunicação popular, extrapolando um 
fazer jornalístico específico e alargando seu escopo em direção ao 
trabalho pastoral de educação popular, amplamente realizado por 
meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Os jornaizinhos, mui-
tas vezes escritos à mão ou mimeografados, eram os mais comuns 
instrumentos das Pastorais Sociais que atuavam, principalmente, no 
campo e na periferia das cidades8.

Alargando seu alcance, do exclusivo urbano ao campo, essa co-
municação não adota a prevalência do impresso como veículo de 
comunicação popular, utilizando em vários casos a comunicação ra-
diofônica e as recentes conquistas dos meios audiovisuais.

 Em um grande número de experiências de comunicação popular 
dos anos 1980, nos vários suportes utilizados, percebem-se alguns 
traços marcantes. Um deles é a luta pela liberdade de expressão e 
democratização dos meios de comunicação, consequência do vizi-
nho contexto da ditadura militar, quando tantas experiências de co-
municação foram alcançadas pela força da repressão. Interessante 

8 PERUZZO, 2008. 
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observar que as pesquisas historiográficas têm recuperado um rico 
manancial de fontes para o estudo do período, principalmente jun-
to aos processos instaurados desde o DOPS, entre outros, nos quais 
se verifica grande quantidade de impressos apensos aos processos, 
como prova material daquilo que a ditadura e seus órgãos de repres-
são configuram como crimes de subversão e contra a segurança na-
cional - o marco ideológico do período. Outro traço marcante nes-
sas experiências de comunicação popular é em relação à dimensão 
política dos conteúdos produzidos e disseminados sem que o argu-
mento da qualidade técnica ou gráfica constituísse prioridade. Isso 
não significa que não estivessem presentes elementos significativos 
e inovadores do ponto de vista editorial, apenas parece que o fetiche 
da tecnologia não se sobrepunha ao argumento do conteúdo em sua 
carga simbólica politizada.

A década de 1990 apresenta mudanças significativas nessa cami-
nhada dos movimentos sociais, quando ainda há pouco pareciam tão 
próximos de participar de um projeto popular no Brasil. A globalização 
dos mercados, a financeirização da economia e o avanço tecnológico, 
inclusive no campo das comunicações, geram impactos drásticos no 
mundo do trabalho. As indústrias demitem massas de operários que 
não são absorvidos em outros setores produtivos. Aumenta a massa 
dos desempregados e cresce o subemprego, a precarização, o trabalho 
dito informal. Adquire larga proporção a prática continuada de traba-
lho escravo, no limite da carga de exploração e negação de mínimos 
direitos sociais e trabalhistas. Os tempos neoliberais, largo receituário 
internacional de efeito draconiano na economia e na política, alcan-
ça o mundo do trabalho e suas organizações de modo devastador. A 
diferença abissal entre pobres e ricos é evidente, como consequência 
também da concentração da terra, do poder e da riqueza.

Também é do período a emergência das organizações não-gover-
namentais (ONGs), atuando em distintas áreas da vida social e, mui-
tas vezes, assumindo o papel do Estado, que se retirara progressiva-
mente de sua função no campo da proteção social, cumprindo uma 
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das diretivas do aludido receituário neoliberal, em seu programa do 
“Estado Mínimo”.

Embora não se amplie aqui o espaço de análise, o tema se destaca 
em razão da atividade de ONGs também em projetos ligados à comu-
nicação. Em muitas ocasiões, as ONGs voltam sua ação preferencial-
mente ao argumento técnico, de inovação no desenho gráfico, não 
parecendo ser o conteúdo e as experiências de sujeitos populares e 
comunitários a principal pauta de reflexão nos temas abordados nos 
diversos experimentos em jornais, rádios, sites, entre outros mecanis-
mos de comunicação.

Quanto mais definido estiver o público-alvo da comunicação po-
pular, maiores são as chances de se produzir um material que atinja 
seus objetivos. Ou seja, dificilmente um mesmo argumento de co-
municação vai cumprir seu papel para públicos muito diferentes, e 
com intencionalidades distintas.

No entanto, quando o assunto é pautar a comunicação na dinâmi-
ca organizativa do movimento social e popular, com vistas ao estabe-
lecimento de uma política de comunicação efetiva, e mesmo investir 
recursos e esforços para a realização de produções comunicativas, 
têm-se verificado que a disposição e a convicção não são as mesmas. 
Constantemente, a comunicação acontece de maneira espontânea 
podendo, inclusive, comprometer a conquista dos objetivos propos-
tos pelas mais diversas ações políticas dos movimentos.

Contudo, percebe-se no Movimento Sem Terra a construção de 
uma política de comunicação cujo foco é a simultânea elaboração 
de seus próprios veículos. A importância do estabelecimento dessa 
política para os movimentos sociais se deve ao fato de que a comu-
nicação precisa ser compreendida como parte do projeto político da 
organização, vista como um instrumento na luta por reivindicações 
específicas e gerais e mesmo pela incorporação de uma noção am-
pliada e contemporânea de direitos fundamentais. No caso do MST, 
isso é irrefutável, inclusive no alargamento da pauta de lutas pela 



87

A luta por impresso e a infância no MST

Reforma Agrária - como se observa neste artigo derivado de uma 
pesquisa no âmbito do mestrado, quando da leitura dos documen-
tos relativos aos seus Congressos, cujas resoluções ampliam o raio 
de atuação e a compreensão da luta social em escala nacional e in-
ternacional. Para o caso da comunicação construída na trajetória do 
MST, é evidente a intenção articulada das dimensões organizativas, 
educativas e pedagógicas.

Cacia Cortez, da direção nacional do MST, afirma sobre a comu-
nicação no Movimento que “Os principais aspectos são o caráter in-
formativo da produção comunicativa e a comunicação no sentido 
de formar consciência, de construir novas interpretações9”. Nesse 
sentido, a comunicação construída internamente à trajetória do MST 
combina o duplo objetivo de transmitir informações e de atuar como 
agente formador de sua base social.

Nesse processo, é significativo o dimensionamento acerca do pa-
pel dos trabalhadores na apropriação de seus instrumentos de co-
municação, como é assinalado por Cortez: “Os trabalhadores têm que 
ser os agentes desse processo de construção da comunicação. Eles 
têm que também ser os produtores da informação e da comunica-
ção, não só a fonte”10. Tal afirmação representa um constante desafio 
ao Setor de Comunicação do MST e ao Movimento em seu conjunto.

Ainda que este estudo não se volte às diversas formas de comuni-
cação do MST, é necessário destacar alguns elementos de significação 
vistos ao longo da pesquisa. Aqui me refiro ao teatro também visto pelo 
MST como forma de comunicação. A Brigada Nacional de Teatro Patativa 
do Assaré é evidência deste esforço em aliar a palavra impressa e falada 
aos argumentos da dramaturgia, um modo também de se voltar à recu-
peração de determinadas matrizes da cultura popular no Brasil.

Cartazes, marchas, exposições, palestras e debates nas escolas, 
músicas, propagandas, fotografia, artesanato, teatro, danças, filmes, 
encontros, festas, vendas de produtos da Reforma Agrária também 

9 Cacia Cortez em entrevista ao Jornal Sem Terra em junho de 2008.
10 CORTEZ apud FESTA, 2010.
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são formas de comunicação utilizadas comumente. Em muitas oca-
siões, manifestações desse tipo e formato tentam construir e ampliar 
seu diálogo com a sociedade.

No campo da cultura musical, se percebe que, ao mesmo tempo 
em que possibilita a alegria e celebração coletiva, também propicia 
o fortalecimento da identidade como sujeito social coletivo pela 
autoidentificação e internalização das mensagens das letras e das 
melodias. O recurso comunicativo dos hinos e das canções de luta 
aparecem em quase todos os momentos organizativos do MST, esta-
belecendo uma marca de sua cultura associativa. Desde as ocupações 
de terra, passando por assembleias em órgãos públicos, marchas, 
atos públicos ou internos, parecem ser as escolas do movimento os 
lugares de significativa aprendizagem da luta cantada. Ali, as canções 
e hinos são aprendidas e cantadas pelas crianças desde muito cedo, 
atuando também como um instrumento de propagação dos ideais 
do movimento. Percebe-se ainda uma intencionalidade pedagógica 
na poesia cantada observando o seguinte trecho da canção “A Edu-
cação do Campo”, de Gilvan Santos: 

Dessa história
Nós somos os sujeitos

Lutamos pela vida
Pelo que é de direito

As nossas marcas
Se espalham pelo chão

A nossa escola ela vem do coração11

 Os poemas “em forma de canção” se referem muitas vezes à dura 
realidade vivida pelos homens e mulheres do campo e seus versos 
simples, em tom político, soam como um grito de protesto contra 
tantas e tão seculares formas de opressão. Os poemas e canções 
difundem também a crença na educação como forma de superar 
o quadro de desigualdade e injustiça social. Um exemplo disso é a 
lavra poética de Zé Pinto, “Para Soletrar a Liberdade”, quando canta: 

11 MST, 2006. 

 153 MST, 2006. 
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“Alternativa pra empregar conhecimento/o Movimento já mostrou 
para a nação desafiando dentro dos assentamentos/ Reforma Agrária 
também na Educação153”.

Devido às suas características peculiares, o rádio é considerado o 
meio de comunicação de massa mais popular e com maior alcance 
de público. O rádio consegue chegar até as regiões mais longínquas 
do país, muitas vezes desconsideradas na geografia da comunicação 
corporativa. Como se vê, regiões que se encontram geográfica, cul-
tural e economicamente distantes ou em descompasso com a lógica 
de comunicação dirigida aos grandes centros, ou ao mercado, são 
consideradas inviáveis.

No caso do MST, o uso da comunicação radiofônica se observa 
desde seus primeiros momentos organizativos. Já em 1987 e 1988 
havia um programa de alcance nacional que ia ao ar toda semana, na 
Rádio Aparecida, em São Paulo, no horário do amanhecer. Por ser um 
veículo de comunicação rápido e que chega a um público ampliado, 
ao mesmo tempo, esse meio é também utilizado em diversos esta-
dos por meio da aquisição de espaços em rádios comerciais, veicu-
lando programas produzidos no âmbito do MST.

Ampliando o raio de difusão radiofônica, o programa Vozes da 
Terra é exemplo desta experiência comunicativa no MST:

Agora também estamos produzindo o programa de rádio Vo-
zes da Terra, que é distribuído todo mês para rádios do MST, 
católicas, universitárias, comunitárias e algumas comerciais 
de todo o país. Ao todo são mais de 2 mil rádios que recebem 
o nosso material.12

 Quase todas as rádios localizadas nos assentamentos e acam-
pamentos ligados ao MST não possuem concessões. Atuam como 
rádios livres comunitárias. Romper com o atual sistema de comuni-
cação, cujos veículos servem aos interesses privados ou do Estado, 
parece ser o caminho daqueles que lutam de maneira mais direta 

12 MST, 2001.
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pela democratização da comunicação, pois percebem os limites da 
luta institucional ou da democracia representativa.

Segundo José Arbex Jr, as rádios livres e comunitárias deveriam 
representar um campo de construção de contra-hegemonia no país, 
assim como um espaço para a formação de cidadania13. Segundo o 
autor, na América Latina, as rádios livres se multiplicaram principal-
mente nas décadas de 1960 e 1970, no período dos regimes autoritá-
rios. A rádio Rebelde, criada na Revolução Cubana, e a rádio Vencere-
mos, da Revolução Sandinista da Nicarágua, são exemplos pioneiros. 
A primeira experiência de rádio livre que se tem registro no Brasil é a 
da Rádio Paranóica, de Vitória, no Espírito Santo, em 197014.

No MST, entre as linhas políticas reafirmadas em seu Quinto Con-
gresso Nacional15 está a democratização da comunicação e, entre os 
instrumentos, as rádios livres e comunitárias têm destaque. Uma equi-
pe de comunicação, organizada nacionalmente, é responsável por ar-
ticular o trabalho com os estados e garantir a edição do Jornal, do site, 
do programa Vozes da Terra e ainda da assessoria de imprensa.

Como parte do planejamento do setor de comunicação do MST, 
em determinados momentos é definido um tema unificador de re-
portagens produzidas em vários estados. Essas reportagens estão 
articuladas à agenda das lutas e ao calendário de mobilizações e jor-
nadas encaminhadas pelo Movimento e disponibilizadas no sítio da 
internet sob o conteúdo geral de Especiais. Em destaque, as Mulheres 
em Luta, a discussão sobre os Transgênicos e o Agronegócio, o papel 
da Educação e a Jornada Nacional de Lutas dos Sem Terrinha 2009. 
Naquele ano, o tema da Jornada era: Viva as Crianças Sem Terrinha! 
Por Escola, Terra e Dignidade!

Ainda neste breve esforço de apresentação do site do MST, ob-
serva-se o lugar da solidariedade internacional, no Amigos do MST no 
exterior, possível conexão com entidades de apoio em nove países. 

13 ARBEX apud Revista Sem Terra, abr. 2001 [a], p. 67. 
14 ARBEX apud Revista Sem Terra, abr. 2001 [a], p. 67. 
15 MST, 2007.



91

A luta por impresso e a infância no MST

Encontram-se também disponíveis os sites recomendados, entre 
eles, do Jornal Brasil de Fato e da Agência Notícias do Planalto, de-
monstrando assim o esforço articulado de um projeto de comunica-
ção popular no Brasil.

No ano de 2013, uma nova seção foi criada no site: Sem Terrinha. 
Elementos lúdicos, traços infantis e cores fortes marcam o desenho 
da página, que é destinada às crianças Sem Terrinha. Lá estão dis-
poníveis os Jornais e as Revistas Sem Terrinha; músicas, desenhos, 
cartas, jogos nos quais as crianças são convidadas a ler e a interagir. 
Há ainda, de modo permanente, sugestões de leituras para os Sem 
Terrinha e também para os educadores.

Os cadernos de desenhos e redações produzidos a partir dos con-
cursos nacionais também estão todos disponíveis na página dos Sem 
Terrinha, além de fotos e vídeos das Jornadas de Lutas e Encontros das 
crianças. Indicações de outros sítios com conteúdos infantis também 
têm lugar, entre eles: Povos indígenas do Brasil Mirim, Portal Cultura 
Infância, Palavras Cantadas, Grupo Encantar e O Menino Maluquinho. 
Na página temos a informação de que ela é elaborada coletivamente 
pelos setores de Educação, Cultura, Comunicação e Juventude do MST. 
Situamos essa página como mais um esforço do Movimento Sem Terra 
nas tarefas de educação e formação das crianças Sem Terrinha.

A consulta ao sítio dos Sem Terrinha apresenta informações sobre 
a construção de identidade baseada na origem social, na geração, no 
pertencimento, “conferindo à luta, um jeito de infância”:

As crianças Sem Terrinha são meninas e meninos que têm na 
sua formação a identidade da classe trabalhadora, são filhos 
e filhas da luta que inspiram o 
próprio Movimento. As Jornadas dos Sem Terrinha, realizadas 
desde 1996, integram as jornadas nacionais de lutas do MST e 
têm se constituído em um importante espaço de visibilidade 
à realidade vivenciada pelas crianças acampadas e assenta-
das. São também momentos que as colocam, em primeira 
instância, como as condutoras das ações realizadas, conferin-
do à luta um “jeito de infância16”

16 www.mst.br 

http://www.mst.br
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  Essa luta com jeito de infância é apresentada como vivida nos 
Encontros dos Sem Terrinha, mobilizadora das sensibilidades das 
crianças para a luta por escolas e pelo direito de serem reconhecidas 
como sujeitos de suas próprias histórias17.
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Ana Cristina Pereira Lima1

A história do recolhimento de meninos no Colégio de Educandos 
Artífices contém muito trabalho, diversos castigos e uma enorme lis-
ta de proibições. Instalado para promover a qualificação de trabalha-
dores para a província do Ceará em meados do século XIX, o Colégio 
recebia meninos órfãos, que, internados, tinham aulas de primeiras 
letras e aprendiam um ofício (sapateiro, alfaiate, carpinteiro ou fu-
nileiro). Na imposição de uma norma para o trabalho, que envolvia 
condutas do corpo e vigilância dos comportamentos, as crianças 
nessa instituição de recolhimento foram inseridas na lógica do tem-
po útil, voltado à produção, foram punidas em suas desobediências 
e vigiadas em seus momentos de não-trabalho. Nas condições do 
recolhimento, encontraram formas de burlar suas rotinas de aluno-
-operário. Aprenderam, partilharam e testaram cotidianamente mui-
tas maneiras de insurgir, subverter, danificar e desprezar as estruturas 
disciplinares do recolhimento.

Havia no Colégio de Educandos Artífices, criado em 1856, cerca de 
quarenta meninos que ingressavam com sete anos de idade. Alguns 

1 Doutora em História pela Universidade Federal do Ceará e Professora do Instituto de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
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viveram ali por todo o tempo de existência do Colégio, extinto em 
1865. Outros, que ingressavam um pouco mais velhos, saíram ao com-
pletar vinte e um anos. Estudavam, rezavam, trabalhavam, comiam e 
dormiam juntos, sob os olhares do diretor - normalmente um padre 
- que também morava nas dependências do internato. Apresentavam-
-se para chamada ao despertar, às cinco e meia da manhã, quando 
passavam pelo exame de asseio. Eram novamente contados depois da 
ceia, ao serem conduzidos aos dormitórios. Não podiam sair sozinhos 
ou sem a permissão do diretor. As visitas eram proibidas e não existiam 
férias2. Mesmo assim, o isolamento jamais definiu as experiências de 
vida e trabalho dos garotos que moravam no Colégio de Artífices.

Este texto é dedicado à análise do recolhimento em diálogo 
com a cidade, com os espaços extramuros, demonstrando que os 
pequenos artífices construíram e comunicaram entre si usos e 
desejos fora do internato.

Entre muros, abrindo brechas

Quando criado, o Colégio de Educandos Artífices de Fortaleza ocu-
pou uma estrutura antes pensada como hospital para tratamento do 
cólera e, pouco a pouco, o espaço foi sendo redefinido para abrigar 
os órfãos e “desvalidos” da província em contexto de crescente insti-
tucionalização da infância em todo país, conforme demonstraram as 
irmãs Rizzini3. Ainda que internamente o Colégio de Artífices preci-
sasse de muitas adequações para instalar as oficinas e dormitórios, a 
primeira grande obra - quase interminável e bastante criticada pela 
imprensa cearense - foi a construção dos muros e o gradil do edifício. 
As oficinas eram insalubres, os dormitórios úmidos, não havia latri-
nas, a enfermaria era precária, mas o muro foi prioridade. Mais tarde, 
acompanhando o crescimento das habitações no Outeiro - região em 
que se localizava o Colégio -, outras intervenções foram solicitadas 
na planta do edifício a fim de isolar fisicamente a instituição. O diretor 

2 Regulamento do Colégio dos Educandos. Pedro II, ed. 1640, p. 1, 12 dez. 1856.
3 RIZZINI; RIZZINI, 2004.
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de então, padre Antônio de Braveza, pedia que fosse aprovada entre 
as posturas municipais a proibição de construir qualquer edificação 
nas proximidades do Colégio, que era antes rodeado principalmente 
por vegetação e algumas palhoças e passou a ter vizinhos com fren-
tes de tijolos no início dos anos 1860. Ele entendia que “um estabele-
cimento dessa ordem devia se conservar sempre separado das ruas 
e do rebuliço do povo”. Sua recomendação não foi acatada e pouco 
depois a área onde se situava o colégio estava totalmente integrada 
ao Centro da cidade. Por conta desse vislumbre com o rebuliço que 
formava a “vida de fora” contemplada pelos garotos internados, os 
instrumentos disciplinares foram aperfeiçoados, já que estreitamen-
te ligados ao combate à vadiagem, à curiosidade, à liberdade indivi-
dual, à desobediência.

Os delitos mais combatidos no Colégio de Educandos Artífices eram 
a saída sem permissão e a negação ao trabalho. Aqueles que se recusa-
vam a obedecer ao mestre nas oficinas ou que estragavam proposital-
mente o material de trabalho eram chamados pelo diretor e advertidos 
individualmente, sendo o mau comportamento registrado em livros de 
ocorrência. Se fossem reincidentes, a repreensão era pública seguida 
de exclusão da mesa por até três refeições. Para tomar essa dimensão 
pública, servir de exemplo e ainda virar chacota entre os colegas de 
recolhimento, os aprendizes mais teimosos eram postos a servir a mesa 
e observar os outros comendo, sem ter direito à sua porção.

Punições exemplares desse tipo foram bastante comuns nas esco-
las brasileiras do período, especialmente com a difusão do Método 
Lancaster, cujos fundamentos privilegiavam a educação moral, a par-
tir da repetição, da memorização de conteúdos e do respeito à hie-
rarquia, além da distinção por mérito. Nessa perspectiva, os castigos 
lancasterianos desestimulavam a punição física, como a palmatória 
- que vigorou no Colégio de Educandos e em muitas outras escolas 
da província durante todo o século XIX. Laís Olivato apresentou um 
documento publicado na província de Minas Gerais que detalhava 
os castigos lancasterianos, a forma como deveriam ser empregados 
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e o resultado que, por suposto, geraria no cotidiano escolar. Trata-
va-se de um panfleto distribuído aos professores de primeiras letras 
em 1829, no qual a intimidação, a vergonha e a exposição das crian-
ças em circunstâncias vexatórias deveriam ganhar dimensão pública 
para servir de exemplo. Havia, portanto, a ridicularização do aluno 
desobediente. Castigos como amarrar um pão nas pernas do menino 
e fazê-lo caminhar desajeitado na presença dos colegas, colocar o 
menino dentro de um saco e pendurar no teto para que todos vis-
sem a “gaiola do passarinho”, colocar um barrete na cabeça e tiras 
no corpo do menino teimoso para que todos conhecessem sua falta, 
prender os preguiçosos dentro de um galinheiro para que ficassem 
com cheiro de titica visavam “fatigar o culpado até que se humilhe e 
peça perdão, dizendo que para o futuro se comportará melhor”. Além 
disso, assegurava o panfleto, “as vantagens que as variações dos cas-
tigos produzem são que eles se podem aplicar dando muita aflição 
aos cúmplices, sem incomodar o mestre”4.

Como explicou Amarílio Ferreira Júnior, nem todos os princípios 
funcionais do Método Lancasteriano (referência ao britânico Jose-
ph Lancaster, um dos seus difusores) foram incorporados à Educação 
Brasileira, especialmente com relação ao alcance populacional que o 
modelo piramidal (um professor no topo, alguns monitores bem ins-
truídos para intermediar o ensino e grande quantidade de alunos na 
base) propunha, ancorado numa racionalidade técnica ambientada na 
Revolução Industrial europeia. Entretanto, os castigos - acompanhados 
de um caráter mnemônico de ensino-aprendizagem - fizeram bastante 
sucesso nas salas de aula do Brasil Imperial. Mesmo tendo diminuído os 
castigos corporais, o ambiente escolar “ainda ficou sujeito à manifesta-
ção do sadismo pedagógico”, aplicado por mestres e monitores5.

Indícios nos relatórios da direção do Colégio de Educandos apon-
tam para o uso dessas modalidades de “sadismo pedagógico”, cujo 
efeito desmobilizador da humilhação punia os rebeldes ao passo que 
inibia a propagação da rebeldia. O padre Florêncio acreditava na ad-
moestação moral para “destruir e banir” dos espíritos dos colegiais o 

4 OLIVATO, 2017, p. 855.
5 FERREIRA JR., 2010, p. 43.
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acanhamento, o terror, a falta de comunicação que encontrou no Co-
légio e que, segundo ele, tornava os meninos “intratáveis, insociáveis 
e grosseiros”6. O castigo público pareceu ser a tônica disciplinar mais 
acentuada nas instituições de ensino e recolhimento oitocentistas.

 As fugas, por sua vez, escancaravam a insubordinação e amea-
çavam o poder de mando da direção. Por isso, eram tratadas com 
extrema severidade. Os artífices que saíssem sem permissão eram 
castigados com palmatória na presença de todos e podiam enfrentar 
a solitária7. A palmatória era permitida em uso moderado, tanto nas 
aulas de primeiras letras quanto nas oficinas. A moderação ficava a 
cargo da força e do ânimo dos professores. A solitária era apresen-
tada no regulamento como o meio disciplinar mais ostensivo, que 
deveria ser usado apenas nas transgressões mais graves. Era uma 
medida de punição extrema e apavorante para os meninos, já que o 
isolamento, o silêncio e o tédio funcionavam como uma privação real 
da liberdade das crianças. Se o trabalho orientado no recolhimento 
era um combate preciso à ociosidade, na solitária, o ócio e a solidão 
se transformavam em dor e medo, potencializando o castigo.

Afirmava-se que as saídas poderiam corromper os meninos, visto 
que o convívio com seus familiares pobres oportunizava, no entendi-
mento dos governantes e da gestão das instituições de recolhimento, 
a transferência de “vícios” e condutas condenadas. Assim, a tentativa 
de “isolar” era, pois, uma ferramenta pedagógica. Essa era uma visão 
difundida entre senhores ricos da capital cearense, que apostavam, 
inclusive, no vigor físico dos professores para impor a disciplina. Em 
1863, o padre Antônio de Braveza pediu licença do Colégio de Edu-
candos para tratar da saúde, ausentando-se por três meses. Na épo-
ca, já se discutiam os ajustes no regulamento da Casa para agilizar a 
formação de artífices necessários nas obras públicas. Aproveitando 
o ensejo, o jornal O Sol criticou o desânimo dos meninos, explicando 
que o diretor Braveza, já em “idade avançada”, foi perdendo o pul-

6 Relatório do diretor do Colégio dos Educandos Artífices do Ceará Pe. Florêncio Almeida 
Pinto. In: Relatório do Presidente de Província do Ceará Lafayette Rodrigues Pereira. For-
taleza: Tipografia Brasileira de J. Evangelista, 1865, p. 4 [Anexos].

7 Regulamento do Colégio dos Educandos. Pedro II, ed. 1640, p. 1, 12 dez. 1856.
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so no comando do Colégio, “deixando afrouxar a obediência a seus 
mandos, o costume e a boa ordem foram decaindo”8.

O mesmo jornal sugeria que no Colégio de Artífices fosse urgen-
temente criado um sistema penitenciário, “providência indispensável 
para castigar os indóceis, duros de condição e malignos”. O que cha-
mou a atenção no meio dessa proposta, até então sem novidade, foi 
a afirmação de que, “em uma comunidade desse tipo, o exemplo do 
superior não basta para conter as paixões desordenadas, por isso é 
mister que haja penas e penas severas para os maus”9.

Quando voltou da licença, Braveza solicitou a construção de um 
quarto para servir de prisão, “já que ninguém negará a conveniên-
cia de haver aqui uma prisão para a punição dos maus”. A “solitária” 
que existia no Colégio era pouco solitária, já que, mesmo de castigo, 
os garotos ainda conseguiam ver e falar com os colegas10. Acentua-
vam-se os mecanismos disciplinares à proporção que se exigia maior 
volume de trabalho.

Garotos internados forjaram suas relações com o espaço urbano 
e, continuamente, impossibilitaram o isolamento. Depois de cinco 
anos na direção do Colégio de Educandos Artífices, padre Antônio 
de Braveza, desejando combater as críticas a ele dirigidas por alguns 
jornalistas e tentando convencer o presidente da província a investir 
mais na Casa, afirmou que “a prova mais evidente sobre a moralidade 
e bom comportamento dos educandos artífices é que na estatística 
criminal da província não tem até hoje figurado o nome de um só 
educando!”11. Entretanto, seus escritos faziam notar um estado per-
manente de suspeição quanto aos garotos internados.

No início de sua atuação como diretor, padre Braveza fez pesqui-
sa de campo no Colégio de Educandos Artífices do Maranhão, enviou 

8 Colégio de Educandos. O Sol, ed. 349, p. 2, 4 out. 1863.
9 Colégio de Educandos. O Sol, ed. 349, p. 2, 4 out. 1863.
10 Relatório do padre Antônio Nogueira de Braveza. In: Relatório do Presidente de Província 

Lafayette Rodrigues Pereira. Fortaleza: Tipografia Brasileira de Paiva, 1864, p. 15 [Ane-
xos].

11 Relatório do padre Antônio Nogueira de Braveza. In: Relatório do Presidente de Província 
Lafayette Rodrigues Pereira. Fortaleza: Tipografia Brasileira de Paiva, 1864, p. 1 [Ane-
xos].
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uma longa lista de solicitações para o Governo Provincial - quase toda 
ignorada - e parecia bem empolgado. Em 1861, o presidente de pro-
víncia Nunes Gonçalves parabenizava “o respeitável ancião que exerce 
o cargo de diretor”, e reconhecia os grandes esforços de Braveza para 
“extirpar os atos de turbulência e os vícios ali enveredados”12. Embora o 
padre comemorasse a inexistência de ocorrências policiais entre seus 
alunos, jamais deixou de mencionar as dificuldades disciplinares. A or-
dem, dizia no relatório de 1864, “está mais ou menos plantada, se não 
quanto era para desejar, pelo menos tanto quanto permitem nossas 
acanhadas circunstâncias”. Braveza temia que os meninos vendessem 
os utensílios das oficinas e, como se viu, insistia em aumentar muros e 
tampar janelas. Substituindo Braveza na direção, padre Florêncio Pin-
to expunha seus esforços para “regularizar as relações dos educandos 
com os externos”13. Como as poucas saídas eram permitidas apenas 
para os monitores e componentes da banda de música em serviço, 
as crianças burlavam a vigilância e mantinham contatos com pessoas 
externas e com seus parentes, já que muitos entre eles eram órfãos e 
“desvalidos” dos areais de Fortaleza. Não foi detectado nenhum regis-
tro de fuga ou desaparecimento no Colégio de Artífices, mas as saídas 
sem permissão e as conversas com estranhos foram repetidamente 
combatidas. No recolhimento, a cidade era perscrutada.

O que se via nas brechas: uma cidade perscrutada 

O Colégio de Educandos Artífices não foi criado apenas para re-
tirar as crianças da rua; seu propósito era institucionalizar a qualifi-
cação de trabalhadores para a cidade desde a infância. Daí a impor-
tância do recolhimento. Todavia, o Colégio também cumpria com a 
finalidade de “administrar a pobreza”. Na segunda metade do sécu-
lo XIX, o ideário de modernidade das elites agrárias e da burguesia 
brasileira postulava mudanças expressivas nos costumes e hábitos, 

12 Relatório do Presidente de Província do Ceará Antônio Marcelino Nunes Gonçalves. For-
taleza: Tipografia Brasileira de Paiva & Cia, 1861, p. 10.

13 Relatório do diretor do Colégio dos Educandos Artífices do Ceará Pe. Florêncio Almei-
da Pinto. In: Relatório do Presidente de Província do Ceará Lafayette Rodrigues Pereira. 
Fortaleza: Tipografia Brasileira de J. Evangelista, 1865, p. 11 [Anexos].
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impondo uma nova relação com o natural, com o urbano e com o 
trato interpessoal. Conforme José Roberto do Amaral Lapa, quanto 
mais ganhavam força os discursos e medidas de modernização, mais 
empenho demostraram o Estado e os intelectuais (incluindo médi-
cos, advogados e jornalistas) em “reciclar o indivíduo e a coletivida-
de”. Para Lapa, os asilos para órfãos, leprosos, mendigos e inválidos 
foram, desde a metade dos oitocentos e em grande parte do século 
XX, instrumentos de administração da pobreza, cuja função era a de 
incluir os excluídos colocando-os em seus devidos lugares, que, fun-
damentalmente, significava impedi-los de atrapalhar o progresso14.

Não é novidade para a historiografia o tratamento e as formas de 
organizar discursos de exclusão camuflados de embelezamento ur-
banístico próprios do poder público quando a questão é a presença 
do pobre, repetidamente rotulado como sujeito do desvio. Sandra 
Pesavento tratou do espaço urbano como construção de diferentes 
sujeitos sociais, considerando as apropriações e representações vi-
vidas e elaboradas nas disputas internas de cada cidade. Há, nesse 
sentido, muitos territórios demarcados na feitura do urbano, sendo 
visíveis material e simbolicamente. A autora chamou de lugares de 
alteridade os espaços estigmatizados pelas representações que os ri-
cos conferiam à urbanidade e ao citadino. Os territórios condenados, 
os becos, os areais fora do núcleo central e ordenado da cidade, bem 
como seus moradores e frequentadores foram comumente descritos 
(na legislação e nos jornais) com uma linguagem que criava o perigo 
e a segregação. Essa operação valorativa sobre o belo urbano passou 
a evidenciar no outro aquilo que era feio e mau. Não à toa os jornais 
identificavam os lugares de alteridade condenada, construindo ima-
gens de desorganização e contravenção. Para Pesavento, essas repre-
sentações geraram uma topografia social e moral do espaço urbano, 
que fabricou a exclusão15.

Os “lugares de alteridade condenada” em Fortaleza no período 
estudado - os areais do Outeiro, a rua da Palha, a rua do Fogo e, no 

14 LAPA, 2008.
15 PESAVENTO, 2001.
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final do século XIX, o Arraial Moura Brasil, por exemplo - nos quais 
se concentrava grande parte das choupanas e casas de palha, foram 
atrelados aos delitos e às ofensas à ordem urbana, aparecendo nos 
jornais como palco de bebedeiras, assassinatos, estupros, infanticí-
dios, jogos de azar e toda sorte de transgressão das posturas urbanas 
idealizadas pelos dominantes para a cidade. Circulava nos jornais a 
certeza de que ali estava o reverso da cidade, o povo que precisa-
va de disciplina, as crianças “moralmente abandonadas”, os meninos 
para quem o recolhimento no Colégio de Artífices seria o melhor 
destino. Exatamente por isso se construía, na institucionalização das 
crianças, a ideia de uma cidade proibida.

Animados pela noção de isolar para não “contaminar”, os idealiza-
dores do Colégio tentaram impedir o contato dos educandos com a 
dinâmica da cidade, o que incluía seus moradores, ocupações e des-
vios. Um conjunto de medidas para controlar as crianças mostrava 
que as formas de burlar a vigilância eram um aprendizado constan-
te. Suas interações com o mundo externo aconteciam dentro e fora 
do recolhimento: os meninos tentavam comercializar instrumentos 
de trabalho, tentavam se aproximar de transeuntes, quituteiras, me-
ninos ambulantes, obtinham informações sobre o movimento das 
ruas, capturavam pedaços da cidade por entre grades e janelas e nos 
pequenos trajetos que percorriam para executar atividades próprias 
de manutenção da Casa.

O movimento da cidade adentrava o Colégio. O contato com o ex-
terno se dava também através dos funcionários (artesãos, mestre de 
música, cozinheiro), além das saídas dos artífices que compunham a 
banda de música. Às vezes, faltava lenha e a água potável atrasava. 
Nessas ocasiões, eram designados alguns grupos de confiança da di-
reção para recolher achas de lenha ou abastecer os potes no chafa-
riz. Os meninos tomavam banho de mar, sob recomendação médica, 
para combater a sarna que os atacava frequentemente. Aos sábados, 
renovavam a areia dos dormitórios e da enfermaria, uma atividade 
que também envolvia movimento externo. Assim, mesmo com limi-
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tes geográficos bem demarcados, as crianças ouviam e viam a cidade 
de dentro do recolhimento.

O padre tentava regular as ações dos criados e mestres de ofícios 
do Colégio. Quando assumiu a direção depois de Braveza, Florên-
cio de Almeida Pinto substituiu o cozinheiro, despediu o barbeiro e 
anunciou nos jornais a contratação de um novo criado, “preferindo 
estrangeiro ou escravo”16. Esses ajustes tinham a intenção de romper 
redes de troca já estabelecidas pelos meninos e empregados à reve-
lia da direção. A opção por estrangeiro ou escravo também era um 
jeito de inibir a entrada de pessoas que já fizessem parte do convívio 
dos garotos internados. Embora vários meninos viessem do interior 
da Província, a maioria era mesmo de Fortaleza. Assim, o padre evi-
tava que algum familiar ou conhecido dos garotos participasse do 
cotidiano do recolhimento, numa clara tentativa de suprimir alguma 
cumplicidade ou empatia entre criados e educandos.

Essa atitude de prevenção por parte da direção da escola faz no-
tar, paradoxalmente, o conhecimento de redes de interação, prote-
ção e resistência das camadas populares no uso e ocupação do espa-
ço urbano. As marcas que os trabalhadores iam deixando na cidade 
- seus trajetos, seus fazeres, seus próprios corpos tornando fluidas 
as fronteiras entre as ruas calçadas e os arrabaldes, além da rejeição, 
medo ou pena que conseguiam provocar amiúde - atraíam a atenção 
das autoridades, que entendiam essa presença como perigosa ou de-
sajustada, tendo em vista as noções excludentes de embelezamento 
dos espaços. Por isso, reforçava-se, ao longo do século XIX, a vigilân-
cia sobre os trabalhadores sem ocupação definida, sobre os mendi-
gos e sobre as crianças, que não escaparam das regulamentações 
municipais. Segundo o minucioso estudo de Eylo Rodrigues, tratan-
do dos criados e da composição da classe trabalhadora em Fortaleza 
em fins do século XIX, o espaço urbano não foi vivido ou meramente 
utilizado pelos pobres apenas em seus deslocamentos entre a casa 
e o trabalho, como desejava a normatização burguesa. “A existência 

16 Anúncios. A Constituição, ed. 119, p. 3, 23 jun. 1866.
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na cidade é por definição uma experiência política”, nas palavras de 
Rodrigues17. Fazem parte dessa feição política as táticas de usufruto 
e/ou intervenção cotidiana no tempo e nos lugares da cidade. Dessa 
forma, as aspirações das crianças recolhidas com relação às ruas, aos 
comércios, às sociabilidades e aos trajetos dentro da urbe, mais que 
uma curiosidade, era uma vontade de experiência.

De teimas e escapadas: o caso de Virgílio 

Quando E. P. Thompson escreveu sobre o fazer-se da classe operá-
ria inglesa nos séculos XVIII e XIX, deu especial atenção às relações de 
exploração no longo processo de formação da consciência de uma 
identidade de classe, ou da organização de diferentes grupos de tra-
balhadores contra os interesses de patrões, empregadores, açambar-
cadores. Fez notar que “a relação de exploração é mais que a soma de 
injustiças e antagonismos mútuos. É uma relação que pode ser en-
contrada em diferentes contextos históricos sobre formas distintas, 
que estão relacionadas a formas correspondentes de propriedade e 
poder estatal”18. A percepção das injustiças pelos grupos oprimidos 
é importante pauta no estudo sobre a classe trabalhadora. Particu-
larmente sobre a realidade inglesa, Thompson entendeu que muitos 
conflitos foram gerados muito mais por choques e mudanças nos 
padrões culturais durante a Revolução Industrial (como a perda de 
costumes, a ameaça a alguns valores ou tradições populares) do que 
pelas questões materiais simplesmente (baixos salários, alimentação 
precária). Ou seja, as resistências mais enfáticas giravam em torno 
dos sentimentos de justiça, dignidade, respeito. Nesse sentido, en-
tende-se que é relevante para o estudo das crianças em instituições 
de recolhimento abordar esses sentimentos de exploração não arrai-
gados nas condições óbvias de desigualdade material, mas próprios 
das elaborações partilhadas sobre dever/direito, aceitável/insuportá-
vel, autoridade/autonomia.

17 RODRIGUES, 2018, p. 187.
18 THOMPSON, 1987, p. 28.



106

Seca, Cultura e Movimentos Sociais: 
Ensaios em História Social

Sob estes argumentos, é possível fazer uma análise das resistên-
cias sutis que geravam as tensões e suspeições mútuas no cotidiano 
do Colégio de Educandos Artífices. Entre meados de 1860 e o início 
de 1862, padre Braveza conseguiu aprovar, junto à Presidência da 
Província, o contrato de Virgílio Marciano Pereira, educando do Co-
légio de Artífices do Maranhão e engajado no Colégio de Fortaleza 
como auxiliar do diretor, recebendo para isso um pequeno ordena-
do. Padre Braveza, ao solicitar a renovação de contrato do ajudante, 
em 1861, escrevera que seus serviços eram indispensáveis ao anda-
mento da instituição, principalmente porque fazia uso de suas expe-
riências na organização do ensino profissional em estabelecimento 
semelhante. Virgílio cuidava da escrituração, tinha liberdade para su-
gerir alterações na logística da Casa e, junto com o diretor, implantou 
um novo regimento interno, com horários estabelecidos, grupos de 
trabalho, atividades de desporto e ocupações “sadias” do tempo livre. 
Sua atuação no Colégio foi tão significativa que, no mesmo ano em 
que seu contrato foi renovado, um decreto aprovado pela Assem-
bleia Provincial aboliu o cargo de vice-diretor do Colégio. Possivel-
mente, porque o jovem Virgílio fazia o mesmo trabalho por um custo 
bem menor. Contudo, alguns fragmentos de jornais deixaram trans-
parecer a animosidade causada pelas medidas do novo funcionário.

Os educandos se queixaram das “sevícias, caprichos e vontades 
do moço”, que teria se instalado na Casa “com honras de diretor su-
plente”. Essa informação foi encontrada no relato de uma visita ao Co-
légio publicada no jornal O Cearense em julho de 1861. “O Visitante”, 
que escolheu não se identificar, ficou impactado com a situação do 
Colégio, onde, segundo ele, encontrou um pátio imundo, um quintal 
cheio de mato, uma cozinha péssima e empregados mal vestidos e 
“em tudo o mais que se chama governo doméstico não parece haver 
o menor gosto”. Resolveu, então, conversar com os internos, que te-
riam revelado sobre Virgílio “muitas faltas por demais desconvenien-
tes [sic] ao Colégio”. Concluiu de sua audiência com os garotos que 
o rapaz maranhense não era “o espécime que possa contribuir para 
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a honra do estabelecimento”19. O Visitante não esclareceu quais ti-
pos de sevícias Virgílio estaria cometendo com os meninos artífices. 
Mas sua publicação teve repercussão inesperada, inserida que estava 
numa intricada discussão sobre os cargos no Colégio de Educandos.

Antes, porém, de tratar dos comentários que se seguiram, a ação 
dos meninos vale uma nota: como é desconhecida a identidade do 
visitante, não é possível saber se fazia ou não parte do convívio do 
Colégio; se era alguém em que os artífices podiam confiar para fazer 
tais denúncias. No entanto, ainda que correndo o risco de serem pu-
nidos por essa “delação”, os meninos entenderam que aquele era um 
canal possível de fala. Como esse diálogo se processou, é impossível 
dizer. Mas o que os garotos aproveitaram foi uma oportunidade de 
tornar públicas condições e vivências do âmbito privado do Colégio, 
do regimento que não contrariava o Regulamento aprovado pela As-
sembleia, mas que inseria formas de fazer o recolhimento, inferindo 
diretamente na vida dos educandos. Essas formas de fazer considera-
das, pois, abusivas, foram atreladas à presença de Virgílio.

Os empregos públicos eram uma seara de barganha e favores polí-
ticos, cujas nomeações, raras vezes precedidas de concursos, serviam 
para aumentar a rede de influência do executivo e do legislativo. O 
lugar de Virgílio, como uma espécie de diretor substituto, agradou 
a maioria dos deputados que reclamavam das despesas do Colégio, 
mas parece ter incomodado algumas figuras de menor escalão que, 
aparentemente, estariam interessadas no cargo de vice-diretor, con-
siderado inútil depois do contrato com o educando importado. Na 
mesma semana da publicação acima mencionada, o próprio Virgílio 
já havia respondido, através de uma carta enviada ao jornal Pedro II, às 
críticas que O Cearense fazia contra ele, questionando sua competên-
cia para gerir o Colégio nas ausências esporádicas de padre Braveza. 
Virgílio, sentindo sua reputação abalada, escreveu indignado: “Aque-
las palavras que parecem reticências malignas pedem explicações”20.

19 Colégio de Educandos. Cearense, ed. 1462, p. 4, 30 jul. 1861.
20 Correspondência. Pedro II, ed. 171, p. 3, 26 jul. 1861.
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O assunto deve ter gerado certo burburinho no interior do Colé-
gio. Os meninos não ficaram alheios a essas contestações e, ao seu 
modo, entraram nas relações de forças que envolviam a gerência da 
Casa, que, enfim, envolviam a gerência de suas vidas. A situação pio-
rou quando, no dia seguinte, o jornal Pedro II transcreveu um debate 
que corria na Assembleia Legislativa sobre algumas alterações no re-
gulamento do Colégio, incluindo o contrato de Virgílio, que não tinha 
definição específica e passaria a ter função de secretário. Na ocasião, 
o deputado Silva Guimarães lembrou que havia votado contra o en-
gajamento do moço, já que era dever do Diretor encontrar meios 
para moralizar os educandos, sem a necessidade de transferir essa 
responsabilidade a outrem. Nas palavras do deputado:

Esse rapaz pouco depois de aprovado seu contrato, consi-
derando como rivais alguns educandos mais crescidos que 
tinha na casa, tratou de exercer maus tratos para com eles. No 
posto em que estava no Colégio, esse moço não quis ter rival 
naquela vizinhança, queria ser o dono exclusivo de tudo 
quanto havia de prostituição por ali. Em breve caiu ataca-
do horrivelmente de sífilis e aquele que vinha moralizar o co-
légio estava inteiramente tolhido pela desmoralização. Fugia 
do Colégio. Não dormia lá. O diretor soube disso e lhe re-
preendeu, mas ele só se coibiu depois que pegou o gálico de 
que foi curado pelo medicamento. Mas não é só isso; porque 
enfim é um rapaz e tem paixões ardentes, mas castigar aque-
les que ele supunha seus rivais nos amores indiscretos e in-
decentes é que é imperdoável. Depois desse procedimento 
sei que o diretor do colégio não tem mais confiança nele e o 
conserva não sei por que atenção.21

O caso de Virgílio, escancarado assim na primeira página do jor-
nal mais lido de Fortaleza, deve ter produzido muitas especulações, 
muito falatório dentro e fora do Colégio, além de pôr em relevo uma 
questão essencial para os educandos: a legitimidade do lugar de 
mando de Virgílio. Contrariados com as normas estabelecidas no Co-
légio, apropriadas de outra instituição de recolhimento, os garotos 
entraram na disputa porque a chegada de Virgílio interferiu nas redes 
de socialização e interações entre os educandos, mexendo inclusive 
21 Assembleia Legislativa Provincial. Pedro II, ed. 173, p. 1, 31 de jul. 1861 (Grifos nossos).
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com a noção de primazia no Colégio. Alguns garotos mais velhos, 
que assumiam a monitoria das oficinas e ajudavam a regular os com-
portamentos à mesa e nos dormitórios - que também criavam suas 
formas de troca e favores - sentiram-se relegados pelo destaque con-
ferido a Virgílio na organização da Casa. O que os fragmentos dessa 
história demonstram é que a aversão dos educandos se dava mais à 
autoridade do novo interno do que às ideias trazidas por ele. Daí, as 
tentativas de expor os “problemas morais” de Virgílio, quando sabiam 
os meninos que reclamações acerca de horários, trabalhos, leituras 
e ginástica nenhuma atenção receberiam da comunidade externa. 
Esse vice-diretor “ilegítimo” afetava padrões de organização da Casa, 
quebrava rotinas e costumes já estabelecidos e ainda corroía lideran-
ças internas e suas lógicas de funcionamento.

Particularmente importante é observar a relação de Virgílio com 
o entorno do Colégio. Sua condição dentro da casa era ambígua. Ele 
mandava, dava palpites, mas era recolhido. Como os outros, precisava 
de autorização para sair do Colégio. Suas habilidades renderam a ele 
uma ascensão social importante. Afinal, ele deixou de ser um menino 
órfão, artífice e recolhido numa instituição voltada ao trabalho em sua 
província natal e passou a ser um funcionário com poder de interferir 
na vida de outros garotos que, como ele, conheciam a vida institucio-
nalizada. Sabia o “discurso oculto” e manejava muito bem o “discurso 
público” que entrecruzava o recolhimento22. Contudo, era um jovem 
de vinte e poucos anos que demandava liberdade. A cidade, então, 
apresentava-se para ele como uma antítese do recolhimento. Buscou 
os becos, as noites, a companhia de mulheres no desejo de desatar seu 
corpo e sua energia de garoto recolhido. Encontrou a resistência de 
seus colegas internos, que expuseram suas contradições.

O movimento do Outeiro em muito contrastava com o desejo de 
isolamento reivindicado pelos diretores do Colégio. Ali perto, cons-
tituíam-se espaços de sociabilidades e entretenimento das camadas 
populares, que foram registrados pelo jornal O Cearense em sua ope-

22 Para uma conceituação de discurso oculto enquanto fabricação da resistência dos opri-
midos, ver: Scott, 2013.
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ração de fabricar alteridades que condenavam os moradores da par-
te pobre da cidade. Logo no início de 1864, “por amor à moralidade 
pública”, um vizinho incomodado exigia que a Chefatura de Polícia 
acabasse com “um samba que quase diariamente se faz na casa de 
uma célebre Maria Preta, no Outeiro da Cacimba do Povo”. A nota 
reclamava do barulho produzido pelos “cínicos frequentadores” do 
samba que, apesar da insistência do inspetor de quarteirão em dis-
persá-los, continuavam a “importunar com berrarias e palavras deso-
nestas” os demais habitantes do bairro23.

A forma depreciativa utilizada para representar as festas e encon-
tros de pobres livres e escravos nos jornais era um investimento de 
sedimentar no imaginário sócio discursivo - considerando a produ-
ção de “sistemas de pensamento, criadores de valores, que desempe-
nham o papel de justificação da ação social e que se vai depositando 
na memória coletiva” - a reprovação imediata dos usos não autori-
zados, não hegemônicos, da rua, do espaço público e da paisagem 
sonora do urbano24. A reclamação sobre sambas, batuques, algazar-
ras foi elemento comum na maior parte dos periódicos de grande 
circulação do século XIX, demonstrando a força e veiculação da pro-
dução dos discursos dominantes e suas implicações no imaginário 
social. Entretanto, os sujeitos marginais escreveram, à revelia, uma 
outra história da cidade. Uma cidade que apareceu viva e plural para 
Virgílio e para outros meninos reclusos.

As ações fortuitas, rápidas e anônimas eram, certamente, a subs-
tância da resistência infantil na instituição aqui estudada. No mesmo 
pronunciamento em que Silva Guimarães quebrou a privacidade do 
Colégio e revelou a sífilis de Virgílio Pereira, fez ver os modos de resis-
tir das crianças ali recolhidas. Segundo o deputado, o moço Virgílio 
tentava seduzir para “fins libidinosos” uma rapariga ingênua desta ci-
dade. Ele escrevia versos “impudicos, indecentes e luxuriosos” que fo-
ram apanhados pelos meninos, “passaram de mão em mão” até che-

23 Sobre a polícia, ler O Cearense, ed. 1634, p. 4, 8 jan. 1864.
24 Sobre a construção de estereótipos e tipos de imaginários sociais, ver: Charaudeau, 2017.
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gar ao diretor25. Além da oportunidade de atingir a moral de Virgílio, 
a leitura dos versos proibidos deve ter rendido muitas confabulações 
e risadas aos garotos que investigavam a vida amorosa de seu “algoz”.

Da discussão que se seguiu na Assembleia chegou-se à conclu-
são de que Virgílio permaneceria no cargo como amanuense e que 

o posto de vice-diretor ficava extinto porque era oneroso e não ha-

via candidato capacitado para o cargo que quisesse dormir no Colé-

gio. Ficou registrado que o garoto não deveria ser responsável pelos 

meninos e que o diretor faria o possível para ausentar-se do Colégio 

apenas quando ali estivesse o professor de primeiras letras. Entretan-

to, as pressões contra Virgílio só aumentaram e os meninos intensi-

ficaram suas resistências. Em março de 1862, ele pediu para sair do 

Colégio e voltou ao Maranhão26. Antes de sua partida, publicou uma 

carta de despedida aos educandos, na qual lamentava deixar o Co-

légio e dizia: “Sei que deixo todos vós de má vontade a mim, porém 

isso não me contrista porque tudo foi causado pela vossa pouca ida-

de e nos momentos justamente em que eu procurava ser vos útil”27. 

Aconselhando que os garotos fossem mais fraternos e obedientes 

para encontrar a felicidade, Virgílio deixou transparecer seu cansaço 

frente a obstinada oposição dos educandos.

Se, por um lado, a saída de Virgílio representou um ganho simbólico 

dos meninos na ordenação do espaço/tempo do Colégio de Artífices, 

por outro, acabou direcionando mais olhares ao ambiente privado da 

Casa. Uma visita feita pelo redator do jornal O Sol, em dezembro de 

1862, gerou uma publicação pouco elogiosa ao padre Braveza, nova-

mente acusado de “frouxidão” com os internos. O texto mencionava 

a falta de vigilância que havia no Colégio, já que todos os portões es-

tavam desprovidos de guardas. Anunciava a sujeira dos dormitórios, 

onde “as camas se espalhavam a esmo e mais apresentam um quadro 

25 Assembleia Legislativa Provincial. Pedro II, ed. 173, p. 1, 31 jul. 1861.
26 Parte Oficial. Pedro II, ed. 72, p. 1, 29 mar. 1862.
27 A Pedido. Pedro II, ed. 66, p. 3, 21 mar. 1862.
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de um navio que acaba de naufragar”28. Os jornais reforçavam a cons-
tante preocupação em impedir a mobilidade e a autonomia dos garo-
tos recolhidos, discursos que cobravam do Estado regulação mais inci-
siva com relação à infância pobre e que parecia autorizar a intromissão 
de pessoas que, diretamente, nada tinham a ver com o Colégio. Tantos 
latejos, críticas e cobranças sobre a dinâmica do Colégio de Educandos 
revelam o quanto o recolhimento era ensaiado pelos grupos dominan-
tes na tentativa de neutralizar ações de liberdade das camadas popula-
res. Os meninos deveriam ser contidos.

Considerações Finais

A feição desobediente e fugidia dos meninos recolhidos ape-
nas se apresenta nas fontes em momentos de grande instabilidade, 
quando suas ações eram descobertas e punidas. Assim, foi possível 
saber que Virgílio Marciano Pereira contraiu sífilis ao se relacionar 
com mulheres do Outeiro, quebrando a proibição de sair do Colégio 
de Educandos. Porém, muito mais do que este breve texto foi capaz 
de indicar, as crianças que vivenciaram o universo das instituições 
de recolhimento no século XIX imprimiram na história da infância, 
do trabalho e do ensino profissional muitas outras resistências em 
direção à liberdade de ações e palavras. Se os espaços em que foram 
recolhidas eram, principalmente, lugares de domínio de sua força la-
boral e de sua energia libertária, a tenacidade com que resistiram e 
se reinventaram forjou a apropriação desses mesmos espaços como 
territórios de dissidências.

Nos muros do recolhimento, evidenciaram que o trabalho pesa-
do, os castigos físicos e vexatórios não foram suficientes para silen-
ciar as ações de resistência e anular outras experiências com os espa-
ços/tempos do urbano. No curto período de existência do Colégio de 
Educandos, meninos artífices mostraram que o isolamento não pôde 
ser prerrogativa do ensino profissional e que os trabalhadores livres 

28 Colégio de Educandos. O Sol, ed. 308, p. 3, 28 dez. 1862. 
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dos oitocentos redefiniram a complexidade da qualificação profissio-
nal como algo muito além da utilidade de braços para a província.

As crianças, através de maneiras nem sempre perceptíveis, opu-
seram-se ao enquadramento opressivo de sua infância e força de tra-
balho. Durante todo o século XIX, a ordenação do trabalho infantil 
e suas resistências persistiram na história de muitos garotos pobres, 
indicando que há sempre, em graus diversos de liberdade e/ou coer-
ção, maneiras de combater a crueldade e a injustiça. 
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“Caixão de anjinho”:  
seca, fome e ciência 

(Ceará, anos 1950)

Assis Daniel Gomes1

Estamos imersos na profusão sem limite do ver. 
A visão é o sentido mais constantemente solicitado em nossa 
relação com o mundo.2

A visão é um órgão do sentido usado diariamente pelos homens e 
mulheres em seu cotidiano, demarca a nossa compreensão, escolhas 
e define propósitos que nos fazem estar no mundo por meio das ex-
periências. Analisaremos, neste capítulo, os discursos políticos, cien-
tíficos e da opinião pública sobre a seca e a fome no Ceará, especifi-
camente, dos anos de 1950. Nesse intuito, as representações que as 
documentações nos apresentam eram repletas de resquícios tempo-
rais vindos das experiências anteriores, das imagens e dos fatos que a 
deram visibilidade. Propomos olhar a seca em sua condição física, an-
tropológica e histórica; bem como as modificações, os rearranjos das 
relações sociais e culturais das comunidades e as questões político-e-
conômicas que as impactaram. Consoante Ladurie, Rousseau e Javel-
le, o aumento da mortalidade nesse momento de mudança climática 
é um quadro que abrange os vários fatores da existência, requerendo 
assim, para a resolução, o seu congraçamento3. Entendemos a morte 

1 Historiador e filósofo. Doutorando em História Social pela Universidade Federal do Ceará 
(UFC) e Editor Chefe do Boletim Zumé.

2 LE BRETON, 2016, p. 68.
3 LADURIE; ROUSSEAU; JAVELLE, 2017; LADURIE, 2017.
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como o sucumbir simbólico e físico: passamos do falecimento e vio-
lência da carência alimentar para a consumação, os cadáveres expos-
tos e os caixões de anjinho. Essas narrativas pautadas pelos sentidos, 
principalmente pela visão, que afeta os outros, movem e agregam 
acepções às narrativas sobre a fome e a seca no Ceará.

Conflitos em prol dos interesses cearenses com o governo federal 
eram evidentes. Por exemplo, nos anos 1950, em favor da eletrifica-
ção do Ceará pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), 
fundada em 19454. O advento dessa força energética beneficiaria e 
impulsionaria o desenvolvimento econômico e industrial. A sua cons-
trução diminuiria a diferença econômica e industrial existente entre 
o Nordeste e a região Sul-Sudeste. Segundo Leite, o encaminhamen-
to político dado pelo governo de Getúlio Vargas em 1944 à criação 
da CHESF se constituía como a “redenção do Nordeste brasileiro”5. O 
Ceará, em 1950, para Bastos, tinha 74,79% da sua população na zona 
rural, 11,79% na urbana e 13,42% na suburbana. Dessa forma, o se-
tor agrícola era o mais forte em sua economia, destacando-se a pro-
dução do algodão. Com as secas, esse sistema produtivo tornou-se 
vulnerável e instável6. Conseguir, então, a sua eletrificação urbana e 
rural era vital - isso constituiu a pauta das lutas políticas nos cenários 
regional e nacional, na década de 1950.

O Brasil, a partir da metade do século XX, vivenciou os primeiros 
passos da democracia de cunho liberal, e abriu aos poucos a sua 
economia ao capital estrangeiro, possibilitando às empresas multi-
nacionais invadirem o país com suas fábricas. Consoante Vargas, ser 
moderno e industrializado nesse século passou a significar a posse de 
objetos sofisticados e a utilização da eletricidade de base hidráulica7. 

4 Segundo Leite, “resultam dessa proposição as Leis nº. 8.031 e 8.032, de 3 de outubro de 
1945, assinadas pelo Presidente da República: a primeira autorizando a criação da so-
ciedade por ações, destinada a realizar o aproveitamento do potencial hidráulico do São 
Francisco, para produção de energia elétrica, primeira intervenção do Governo Federal no 
gênero; e a segunda, abrindo crédito no Ministério da Fazenda para subscrição de 50% 
das ações” (LEITE, 1996, p. 159).

5 LEITE, 1996, p. 159.
6 BASTOS, Jairo Martins. A economia cearense. Almanaque do Ceará. Diário de fevereiro 

de 1957, p. 75.
7 VARGAS, 1994.
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Essa energia, por sua vez, deveria ser potente para proporcionar uma 
continuidade para não provocar intervalos no consumo, como acon-
teciam nas antigas formas de energia produzidas, por exemplo, pelos 
motores que utilizavam querosene e gás como combustíveis. Atrela-
va-se a isso o desejo de agregar o Estado ao discurso modernizador e 
de incorporá-lo ao modelo capitalista de produção forjado no pós-Se-
gunda Guerra Mundial. Os discursos imagéticos sobre a seca eram um 
contradiscurso propagando um Ceará moderno, transmitidos tanto 
por sua elite econômico-política como pelos poderes públicos8.

O deputado Virgílio Távora9 e seus aliados defenderam uma eletri-
ficação total do estado, visando, principalmente, a chegada da energia 
elétrica em Fortaleza, capital do Ceará. Para isso, pediu uma revisão do 
projeto inicial, que visava eletrificar somente o Cariri, e um aumento 
das verbas para atingir todo esse território10. Como, então, a visão da 
paisagem cearense nos anos 1950 promoveu a imersão nas memórias 

impressas na subjetividade de sua população sobre a fome e a seca?

Os deslocamentos dos famintos

A inconstância das chuvas, o temor das secas e a ausência de 
órgão previsor do tempo, geram, pois, no espírito atribulado 
do sertanejo, grande inquietação, tanto maior quanto mais se 
aproxima a época das precipitações pluviais. Nesta conjuntura, 
a seu modo, entre o sertanejo a interpretar os fatos da nature-
za e a fazer previsões empíricas do tempo. Aliás, os sertanejos 
mais antigos e aqueles que fazem alguma leitura, emitem suas 
profecias arrimados em interpretações do Lunário Perpétuo 
que, segundo Felipe Guerra, em Secas contra Secas “tem para 
muitos sertanejos, ainda a força das Escrituras Sagradas.11

8 LATOUR, 2000; LATOUR, 2011.
9 Virgílio Távora foi um político e militar cearense. Seu início na política foi em 1950 como 

deputado federal pela União Democrática Nacional (UDN). Atuou como major (1950-
1951), foi promovido a tenente-coronel depois do curso que fez na Escola Superior de 
Guerra, em 1953. Deputado Federal (1954); vice-presidente da diretória nacional da UDN 
(1957-1959); membro do Conselho Nacional do Serviço Social Rural (1959); ministro da 
Viação e Obras Públicas no governo parlamentarista de João Goulart (1961); governador 
do Ceará (1962) e apoiou o golpe civil-militar de 1964.

10 LEITE, 1996; SILVA FILHO, 2008. 
11 MAGALHÃES, 1952, p. 235.
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Segundo Magalhães,12 o sertanejo usa os rituais e as liturgias reli-
giosas para prever e invocar a chuva, como também o Lunário Perpé-
tuo (Almanaque). Essa crença se associava às manifestações religio-
sas indígenas, que recorriam aos seus deuses por meio de cânticos, 
rituais e práticas de adivinhação. O discurso e as práticas religiosas 
de procissões e de sonoridades musicais eram sincréticas em seu co-
tidiano, misturando, assim, as religiões europeias, indígenas e afro-
-brasileiras. Além disso, essa sabedoria se ligava a uma pragmática 
do homem, que a aprendia em seu cotidiano e no contato com as 
dificuldades em sua relação com a natureza, impulsionadora, por sua 
vez, de táticas e estratégias de sobrevivência.

Alguns intelectuais cearenses se colocavam nesse momento de 
estiagem por meio de relatos memorialistas, cuja visão era o senti-
do norteador de suas falas e denúncias sobre as práticas políticas 
que consideravam injustas, como, por exemplo, José de Figueiredo 
Filho13 e Irineu Pinheiro14. Entretanto, tais narrativas não eram dis-
cursos retóricos sobre a seca, mas moviam-se por suas experiências, 
tornando-se testemunhas das impressões afetivas do período. Se-
gundo Lopes, em relação à seca, as notícias do aumento do êxodo, 
por exemplo, no Cariri, provocado pela estiagem, faziam-se presen-
tes nos jornais locais, regionais e nacionais: “se tem agravado pelo 
menos a partir de 1951/1952”15.

Conforme Pontes, nos anos de 1950, o crescimento das cidades 
ocorreu devido à baixa da mortalidade, a criação das rodovias e os 

12 Josa Magalhães nasceu em Canindé, em 1896. Doutor pela Faculdade de Medicina da 
Bahia (1928), com a tese “O estrabismo e o seu tratamento cirúrgico”. Diretor do departa-
mento Municipal de Assistência e Saúde Pública de João Pessoa, delegado de Higiene do 
Estado, catedrático da Faculdade de Medicina da UFC. Dentre outras instituições, partici-
pou do Instituto do Ceará e do Instituto do Nordeste. Destacamos as obras “Profilaxia da 
Lepra no Brasil” e “O sentido evolutivo da História”.

13 José de Figueiredo Filho nasceu no Crato em 1904, graduou-se pela Faculdade de Far-
mácia e Odontologia do Ceará (1925). Um dos fundadores do Instituto Cultural do Cariri 
(ICC) e professor de História da Faculdade de Filosofia do Crato (BORGES, 1995, p. 29).

14 Irineu Nogueira Pinheiro nasceu no Crato, em 1881. Médico pela Faculdade de medici-
na do Rio de Janeiro. Foi um dos fundadores do ICC em 1953 e seu primeiro presidente 
(BORGES, 1995, p. 28).

15 Jornal Unitário, ano XLIX, n. 11.215, quarta-feira, 23 de julho de 1952, p. 02.
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mentos de estiagem - intensificadores de migrações internas16. A 
seca de 1951/1952 também foi utilizada para reivindicar o lugar do 
Ceará no chamado Polígono das Secas. Essa delimitação geográfica 
das regiões brasileiras, sofredoras dos dilemas sociais advindos des-
sa condição climática, da falta de preparo e recursos, movimentou 
intensos mecanismos de verbas federais. Colocou, outrossim, em 
fluxos as redes sociopolíticas que não debatiam projetos para seu 
enfrentamento definitivo, mas paliativo, não propondo, dessa for-
ma, caminhos para atenuar os dilemas sócio urbanos acendidos pelo 
crescimento demográfico, empregando a imagem de consternação 
de sua terra para angariar fundos financeiros em prol de remanejar 
e fortalecer sua política paternalista17. A seca não era um mero fator 
ambiental para os políticos do Nordeste, representada pela imagem 
da aflição, aridez e da fome, mas impulsionava a atração para seus 
fundos financeiros dos recursos federais e internacionais.

No início dos anos 1950, os políticos cearenses defenderam a 
anexação de seu estado ao Polígono das Secas. Fazer parte dessa 
circunscrição geopolítica era, naquele momento, ser contemplado 
por verbas especiais. Os parlamentares do Ceará usaram dessas ima-
gens, contidas fragmentariamente em suas figurações, e das narrati-
vas construídas em fins do século XIX, para conseguir seu objetivo. 
Compondo essa temporalidade múltipla, impeliram-na a mixagens 
e exposições em seus teatros políticos a fim de conseguir essa incor-
poração. O uso do passado para corroborá-la e legitimá-la foi uma 
de suas estratégias18. O geógrafo Sternberg defendeu o uso de um 

16 PONTES, 2005.
17 Segundo Neves, nos anos de 1950, “a seca, mais uma vez, incorpora-se ao conjunto das 

relações de poder em torno do semiárido, interferindo na formação dos grupos de in-
fluência eleitoral - os “currais”- e na manutenção das redes de influência política, consti-
tuindo uma base sólida de atividade parlamentar, tanto estadual como federal, e de gru-
pos oligárquicos que controlam as instituições estaduais” (NEVES, 2007, p. 97).

18 No artigo do consultor técnico do C.N.S, Hilgard O’Reilly Sternberg, responsável por de-
monstrar, através de um discurso técnico, a necessidade dos municípios cearenses em 
figurar na área do Polígono das Secas, encontrou-se uma das formas de convencer a 
sua incorporação aos parlamentares que a deliberaram, tendo em vista os vultuosos re-
cursos que o repassariam, destacando em sua análise estes municípios mais populosos 
do Ceará: Juazeiro do Norte, Fortaleza e Sobral. De acordo com ele, “o presente trabalho 
reproduz - ligeiramente ampliada em alguns pontos, podada noutros, a exposição feita 
na Câmara dos Deputados em 19 de setembro de 1951, a convite da Comissão do Polígono 
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método científico que possibilitasse solucionar os problemas com a 

agricultura, como forma de ter elementos que pudessem combater 

as consequências do período de seca. Utilizando a seca de 1951, o 

referido intelectual aconselhou um programa de pesquisa e de di-

vulgação atrelado a uma “enérgica campanha educativa” para mudar 

os métodos de produção agrícola no Nordeste, que empobreciam o 

solo e não favoreciam sua potencialização. Propunha, então, poupar 

o solo e a água, ou seja, os recursos naturais, como forma de dar qua-

lidade ao produto agrícola19.

Para o engenheiro Pompeu Sobrinho20, a situação se agravava por 
mais de um século; apesar de ter sido institucionalizado o serviço de 
combate às consequências das secas, as resoluções da diminuição dos 
sofrimentos dos flagelados não foram conseguidas. Para ele, isso ocor-
reu devido ao descaso pela ciência: “ora, sem adequada orientação cien-
tífica não é, evidentemente, possível resolver um problema tão comple-
xo, tão vasto e de tanta responsabilidade”21. Os recursos científicos para 
esse intelectual deveriam ser usados não para criar meios paliativos para 
uma solução momentânea do problema em questão, mas para sua con-
clusão definitiva. Portanto, em sua ótica, o “espírito científico” deveria ser 
predominante na retórica e na prática governamental.

das Secas. Os elementos então apresentados foram colhidos no decorrer de uma excur-
são de estudos efetuada pela cadeira de Geografia do Brasil da Faculdade Nacional de 
Filosofia em julho do corrente ano. Ao reeditar esse depoimento, preferimos suprimir as 
observações que não fossem de natureza geográfica e de interesse mais ou menos per-
manente; deixamos, assim, de lado aquelas que dizem respeito à situação angustiosa dos 
flagelados e as medidas de assistência adotadas. Quem quiser se reportar a elas, poderá 
compulsar os Anais do Congresso Nacional, onde encontrará o texto integral da exposi-
ção apresentada. Ao senhor governador do Ceará, Dr. RAUL BARBOSA, pela distinção da 
acolhida que nos proporcionou, consignamos aqui nossos sinceros agradecimentos. Não 
seria possível inscrever neste pé de página os nomes de quantos - pelas gentilezas com 
que nos cumularam e pelo que contribuíram para o êxito de nossa excursão de estudos 
- se tornaram credores de nosso reconhecimento. Ao dedicar este artigo ao generoso 
povo cearense, não pretendemos ter saldado, senão apenas reconhecido de público, essa 
dívida” (STERNBERG, 1951, p. 327).

19 STERNBERG, 1951, p. 359.
20 Thomaz Pompeu de Souza Brazil Sobrinho era um engenheiro formado pela Escola de 

Minas de Ouro Preto. Participou do Instituto do Ceará e da Academia Cearense de Letras. 
Fundador e diretor do Instituto de Antropologia da Universidade do Ceará, hoje, Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Ceará. Destacamos as 
seguintes obras: “História das secas: século XX (1953)” e “A cultura secca e o Ceará (1914)”.

21 POMPEU SOBRINHO, 1958, p. 07.
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O Cariri, no Ceará, era um espaço que se destacava como um oásis 

em tempo de seca. Essa espacialidade estava ficando erma: as paisa-

gens de suas cidades se tornavam desoladoras, paralelamente a isso, 

os seus habitantes principiaram a se alimentar simbolicamente de 

certo alvitre nostálgico por um passado áureo. Nesses anos, come-

çaram a migrar, com mais intensidade, para outras localidades ditas 

modernas e progressistas em busca de certo conforto e crescimento 

material. Essa migração interna foi um processo social, e tal disposi-

ção nos induz a ponderar sobre as “causas estruturais que impelem 

determinados grupos a se pôr em movimento”22, soberanamente ali-

cerçados por motivos econômicos, tendo em vista a condição difícil 

experimentada na seca de 1951/1952.

A base econômica era sustentada pela agricultura, pautada pelo 

uso de técnicas manuais. Nessas condições, o discurso pela eletrifica-

ção do Cariri se fez como redenção do campo e da cidade, sua indus-

trialização e o aumento das possibilidades de empregabilidade. Uma 

multidão de desempregados dessa região, em sua maioria jovens, 

começou a migrar para outras localidades23. Esse momento se distin-

guiu porque esse fenômeno, que ocorria raramente, transformou-se 

em rotineiro e constante. O impacto, nessas cidades, da evasão de 

sua mão de obra e, consequentemente, da desestruturação das famí-

lias camponesas, constituiu manchetes nas gazetas da Capital e do 

interior. Para Neves, a migração, nesse período, para os políticos, não 

era propriamente uma solução.

A política de “fixar o homem no campo” ganha, agora, um 
novo e fundamental significado, já que a “retirada” passa a 
representar um declínio no controle político dos eleitores por 
parte dos grandes proprietários; e a “solução hidráulica”, ba-

22 SINGER, 1979, p. 51.
23 Pensamos que ocorreu nesse momento a primeira onda de emigrantes em massa no 

Cariri por causa do desemprego causado pelos problemas sociais e econômicos intensi-
ficado pela Seca de 1951/1952, atrelada ao abandono dessa região pelo governo estadual, 
que não empreendeu obras que pudessem industrializá-la, nem tampouco que melho-
rasse sua infraestrutura. Dessa forma, “estes desempregados que migram são, em sua 
maioria, ex-assalariados, diaristas, peões, isto é, constituem um grupo que não possui 
direitos de propriedades sobre o solo” (SINGER, 1979, p. 51).



122

Seca, Cultura e Movimentos Sociais: 
Ensaios em História Social

seada em obras que ocupam milhares de retirantes, passa a 
representar uma ampla possibilidade de manipulação políti-
ca na distribuição de alimentos e das vagas de alistamento.24

O Cariri não apresentava, à época, aos seus habitantes, as solu-
ções para crescerem financeiramente, tampouco os ínfimos fatores 
para uma sobrevivência no campo e na cidade. Esse dilema econô-
mico e político estava à vista das elites locais, pois a força regional 
se cimentava pelo trabalho agrícola: nos engenhos, nas farinhadas 
e no plantio de algodão. Essa seca e a deficiência de investimento 
governamental em apoio aos produtores do sul cearense acarretara 
uma redução da produção, ocasionando, por sua vez, uma série de 
demissões entre os trabalhadores rurais. 

A seca do início da década de 1950 desarticulou e impactou as prin-
cipais atividades econômicas. Para o Jornal Unitário, “o Vale deixava, 
pela primeira vez, talvez, em nossa longa e dolorosa crônica das secas, 
de receber as levas de emigrantes dos sertões de Pernambuco, Paraí-
ba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas, para se tornar ele próprio 
um foco de intensa fuga dos seus habitantes para as plantações do 
Sul”25. Tal especificidade de atração de imigrantes, e não de um foco 
de êxodo nos tempos de seca, foi destacada por Raimundo Girão26, 
que se baseou no depoimento de Pedro Theberge em 1844/1945: “não 
achando os sertanejos mais o que comerem, abandonaram suas mo-
radas, retirando-se para o Cariri e mais serras úmidas da Província”27. 
Contudo, a seca de 1951-1952 provocou um alarmante êxodo nas ci-
dades caririenses, como Aurora, Brejo Santo, Assaré, Campos Sales e 
Saboeiro. Dessa forma, se antes essa região abrigava os flagelados da 
seca, depois disso a situação sociogeográfica era outra.

A primeira medida dos poderes públicos para coibir a migração 
dos camponeses para outros territórios foi de caráter policial. Por 

24 NEVES, 2007, p. 95.
25 Ano XLIX, n. 11.214, terça-feira, 22 de julho de 1952, p. 02.
26 Raimundo Girão era um bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universida-

de do Ceará. Foi prefeito de Fortaleza e fundador-diretor da escola de Administração do 
Ceará. Destacamos as seguintes obras: “História Econômica do Ceará (1947)” e “Pequena 
História do Ceará (1984)”.

27 GIRÃO, 1985, p. 198.
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exemplo, controlaram as fronteiras para impedir os pobres de obter 
auxílio dos caminhoneiros que cortavam o Cariri em direção às pra-
ças do sul do país. Para isso, vistoriaram as estradas fronteiriças com 
Pernambuco, Paraíba e Piauí, além de vedarem o “tráfego de cami-
nhões de ‘flagelados’ através das rodovias federais”28. No intuito de 
divulgar as ações policiais de bloqueio desse êxodo, o Jornal do Cariri 
noticiou, no dia 15 de abril de 1951, uma nota oficial da polícia do Es-
tado do Ceará rubricada pelo delegado do Cariri, Edgar Souza Mates.

Nota Oficial: O Cap. Edgar de Souza Matos, Delegado Re-
gional, no Caso de suas atribuições legais etc. Para conheci-
mento de quem interessar possa, faz descrever na íntegra o 
seguinte despacho telegráfico: “Delegado Regional Juazeiro. 
Fortaleza 221-714-11, 30. N. 469 de 3451. Face recomenda-
ção. Sr. Ministro da Viação e acordo artigos 64,66 e 67 código 
Nacional Trânsito, deveis proibir terminantemente tráfego de 
caminhão conduzam passageiros suas carrocerias não for-
necendo hipótese alguma licenças para tal fim. Medida frisa 
evitar transporte sertanejos outras localidades que estão sen-
do abandonadas sem qualquer socorro poder público. S. Dr. 
Francisco Pontes, Sec. Polícia e Seg. Pública; Cap. Edgar Souza 
Mates, Delegado Regional”.29

Nessa nota de interdição, percebemos que a polícia buscava im-
pedir o direito de ir e vir do cidadão, considerado importante medida 
naquele momento político. Conforme Neves, “a distribuição de ali-
mentos e vagas, de fato, é realizada conforme as ações da multidão 
[...] as ações da multidão — invasões, ameaças e saques — tornam-se 
efetivamente uma tradição incorporada ao arsenal de opções de luta 
dos retirantes”.30. Essa atitude de retraimento e de nenhum subsídio 
eficaz por parte do governo estadual a essa multidão faminta gerava 
insatisfações e originava situações insurrecionais.

Em matéria divulgada no Jornal do Cariri, “Serão socorridos os flage-
lados do Cariri: várias construções federais serão atacadas — telegra-
ma do deputado Wilson Gonçalves”31, os representantes em todos os 

28 Jornal Unitário, ano XLIX, n. 11.215, quarta-feira, 23 de julho de 1952, p. 02.
29 Jornal do Cariri, ano I, n. 37, Juazeiro do Norte, domingo, 15 de abril de 1951, p. 01.
30 NEVES, 2007, p. 96.
31 Wilson Gonçalves nasceu no dia 6 de outubro de 1914, em Cajazeiras-Paraíba, cursou 
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níveis apreciavam as calamidades socioeconômicas que incidiam no 
território cearense, sobretudo no Cariri. Naquele momento, traçaram 
planos, objetivos e metas para resolver as dificuldades da estiagem, 
assinalaram que “a assistência aos flagelados se sobrepõe a todas as 
necessidades” e destacaram a importância de que “o Governador, o de-
putado, o prefeito deverão, nessa emergência, voltar-se inteiramente 
aos sofrimentos do seu povo”32. Esse clima de ansiedade se alojou de-
vido às prováveis ações que essa multidão poderia perpetrar nas cida-
des, das mazelas que se intensificariam e promoveriam uma atmosfera 
política instável e de insegurança, particularmente para as classes mais 
favorecidas - temerosas, por sua vez, do avanço desses grupos em seus 
armazéns, fazendas e estabelecimentos comerciais.

Segundo Neves, o governo agenciou empreendimentos de in-
fraestrutura a fim de combater esses dilemas socioeconômicos, acal-
mar os ânimos e serenar as elites urbanas e rurais. Para isso, a solução 
hidráulica, adotada em épocas passadas, acoplava-se ao desejo de 
fixar os trabalhadores em suas regiões nos anos 1950, por meio de 
obras públicas. Conforme esse historiador, “as migrações, de fato, ga-
nham, uma nova e indefinida rota: a das obras que são construídas 
onde houver mais conflitos e maior influência das lideranças políti-
cas”33. Em dois telegramas despachados pelo deputado Gonçalves ao 
vereador cratense Aluísio Cavalcante, percebe-se o sentimento do 
governo sobre essa circunstância. A teatralidade discursivo-imagé-
tica na escrita desse parlamentar esquadrinhava jogar em seus leito-
res vários dispositivos que os levassem a se comover, como também 

primário no Colégio Diocesano do Crato e o secundário no Ginásio também nessa mesma 
cidade. Em 1937 formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do 
Ceará. Assumiu os seguintes cargos públicos: 1938-1943 — Secretário Geral da Prefeitura 
do Crato; 1943-1945 — Prefeito do Crato; 1947-1959 — Deputado; 1958 — Vice-gover-
nador; 1963-1979 — Senador da República. Segundo Borges, “participou como membro 
da Comissão Constitucional da elaboração da Constituição do Ceará” e “foi presidente da 
comissão mista que estudou e ofereceu parecer ao Projeto de Lei nº 9, de 1971, de inicia-
tiva do presidente da república, que fixa as Diretrizes e Bases do ensino de 1º e 2º graus” 
(1996, p. 231). Era sócio correspondente do ICC e “professor titular de Direito Comercial 
da Escola Técnica de Comércio do Crato; professor de Instituições de Direito Público da 
Faculdade de Ciências Econômicas do Crato e Fortaleza” (BORGES, 1995, p. 232).

32 Jornal do Cariri, ano I, n. 37, Juazeiro do Norte, domingo, 15 de abril de 1951, p. 01.
33 NEVES, 2007, p. 96.
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demonstrar o seu apoio personalista, íntimo e paternalista. Em um 
deles, escreveu o seguinte:

Dr. Aluisio Cavalcante: Prazer comunicar durante entendi-
mento mantive Dr.Vinicius Becredo Diretor Departamento 
Nacional obras Contra Secas sentido conseguir construções 
federais nossa região assegurou-me ele será atacada quanto 
antes estrada Crato-Araripina iniciando trabalhos acesso la-
deira Crato. Governador Raul Barbosa logo obtenha recursos 
União mandará iniciar rodovia Crato-Campos Sales. Ainda 
por solicitação minha Governador autorizou estudo Cedro, 
Várzea Alegre, Quixará, Crato. Nesses serviços deverão ser 
empregados operários trabalhadores campos vitimas atual 
flagelado.34

Um movimento policial também se fez para detectar e prender 
possíveis aliciadores da juventude caririense, que, por exemplo, in-
duziam-na a trabalhar no sul do Brasil. Ao encontrá-los, foram instau-
rados processos e decretadas prisões. De acordo com alguns jornalis-
tas de Fortaleza, dois fatores o promoviam. Primeiramente, realçaram 
uma possível saturação demográfica nas terras do Cariri. Segundo a 
matéria “Causas do êxodo no Cariri”, “realmente, contam os treze mu-
nicípios tributários da Chapada do Araripe com mais de 13 por cento 
da população cearense numa área que é apenas, aproximadamente, 
de 8 por cento da superfície total do estado”35. Os lugares para onde 
emigravam eram dois: os cafezais do Paraná e as terras de São Paulo. 
Em segundo lugar, as suas condições de produção agrícola, pautadas 
por métodos tradicionais que não favoreciam melhorias na qualida-
de da plantação, promoviam um excedente populacional e as suas 
arriscadas qualidades de exportação.

Sobre essas duas assertivas postas acima, havia posições contrá-
rias. Alguns colunistas da imprensa fortalezense defendiam a opi-
nião de saturação demográfica no meio rural caririense, justificativa 
essa empregada para embasar a falta de terras para os camponeses; 
como também que a modernização nas técnicas de sua operosidade 

34 Jornal do Cariri, ano I, n. 37, Juazeiro do Norte, domingo, 15 de abril de 1951, p. 01.
35 Jornal Unitário, ano XLIX, n. 11.215, quarta-feira, 23 de julho de 1952, p. 02.



agrícola patrocinaria o crescimento econômico e ancoragem de seus 
rurícolas. Defenderam, destarte, que a seca e o regime jurídico, arren-
datário e latifundiário das terras no Cariri, eram as principais razões 
desse êxodo. Um derradeiro fator, consoante eles, imbricava-se nos 
demais e era:

A debilidade econômica dos estabelecimentos agrícolas. Os 
proprietários do Cariri, como os de todo o Estado, não dis-
põem de recursos financeiros nem de crédito oficial para me-
lhorar a produtividade de seus sítios e fazendas. Os salários 
pagos aos trabalhadores são baixos. Decresce o rendimento 
das plantações por tarefa cultivada (menos, talvez, nos cana-
viais dos brejos). Aumentam os impostos e os fretes36.

Em 1951, no período da campanha política para a Presidência da 
República, em que um dos candidatos era Getúlio Vargas37, os cearen-
ses reivindicam e pediram que, após a eleição, ele agisse em favor de 
deliberar ações que dirimissem esse sofrimento cearense provocado 
pela seca. Em uma matéria de Aderson Borges publicada no Jornal 
do Cariri, destacaram-se as condições sociais e econômicas cearen-
ses. Nesse discurso, avultou e significou a fachada desse candidato 
na seca de 1932 e suas atitudes de combate à fome cearense. Dessa 
forma, buscou comovê-lo com imagens impactantes, sobressaindo a 
consternação, a dor, a perda, a destruição dos laços sociais e psicos-
sociais. Consoante ele, o cearense estava “sujo, esfarrapado, faminto, 
nunca viu um quando de tristeza”38.

Política criminosa

Em 1958, J. Figueiredo Filho também explanou em seus escritos 
esse fortalecimento do êxodo caririense. Para ele, em tempos anterio-
res a 1950, quando os camponeses ou citadinos do Cariri desejavam 
alcançar uma vida de maior conforto e prosperidade, não sonhavam 

36 Jornal Unitário, ano XLIX, n. 11.215, quarta-feira, 23 de julho de 1952, p. 02.
37 Getúlio Dornelles Vargas: Presidente do Brasil entre 1951 e 1954; 1930-1945. Líder do gol-

pe de Estado de 1930.
38 Jornal do Cariri, ano I, n. 33, Juazeiro do Norte, domingo, 4 de março de 1951, p. 01.
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com as terras do sul do Brasil como lugar propício para buscá-la, mas 
sim, ponderavam em fincar residência na cidade do Crato, ou seja, 
“ontem o sonho era simplesmente o Crato [...] hoje, sonham com São 
Paulo. E muitas vezes, o ‘pau de arara’ os conduz para o sul para retor-
nar depois com um carregamento de desiludidos”39.

Em 1958, o êxodo rural se fortaleceu com outro período de seca, 
que tornou o referido ano singular, comparando-o ao ano de 1877. 
Isso ocorreu porque alguns intelectuais cearenses eram bombar-
deados visualmente pelas cenas que remontavam às experiências 
da seca vivenciadas no século XIX. Para Morel, “em 1958 repete-se 
a mesma história. Bilhões de cruzeiros estão chegando ao Nordeste. 
Mas, isto, só nas manchetes dos jornais e em comunicados mentiro-
sos. A verdade é esta nua e crua”40.

A seca de 1958 causou um medo difuso e agudo na zona urbana e 
rural. Crescia assustadoramente o número dos retirantes que chega-
vam diariamente pedindo trabalho às autoridades locais. Um cenário 
de calamidade pública também afetava a vida daqueles que estavam 
resguardados nas cidades.

Para José Leandro Bezerra da Costa, “crianças morrendo à mín-
gua de recursos — cidades invadidas pelos flagelados à procura de 
emprego e alimento; as invasões desses grupos se fizeram mediante 
uma disciplina e uma consciência que atestam o grau de politização 
de nossas massas Camponesas”. Em carta-denúncia enviada para o 
Jornal Semanário, Costa relata suas experiências no Ceará, especial-
mente em Fortaleza, cidade em que residia durante a seca de 1958: 
“começou o movimento de camponeses se deslocando com fome, 
pedindo socorro às autoridades”. Esse “movimento padronizado”, 
para ele, invadira com mil flagelados a feira livre que acontecia no 
bairro Otávio Bonfim, em Fortaleza. O delegado do SAPS e a polícia 
conseguiram controlar a fúria dos retirantes, distribuindo comida e 
prometendo ajuda para outros 5 mil retirantes que invadiram os dis-

39 FIGUEIREDO FILHO, 1958, p. 67.
40 MOREL, Edmar. “A morte e o desespero montaram o seu Q.G na Hospedaria do I.N.I.C em 

Fortaleza”. O Semanário, n. 111, semana de 29 de maio a 5 de junho de 1958, p. 05.
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tritos de Messejana e Parangaba, reivindicando serem contratados 
para trabalhar numa estrada de rodagem. Costa assinala que,

Não se pode acusar ninguém de agitador ou orientador 
desses movimentos organizados de forma padronizada. É o 
fruto de uma educação política das massas camponesas, que 
chegaram a compreender que não devem mais morrer de 
fome sem se movimentarem. Foi assim que os camponeses 
apressaram a medida de empregar todos os flagelados que 
se apresentassem querendo emprego.41

Essa educação política se confrontava com a “exploração crimino-
sa e desumana” de alguns políticos, que usavam tal condição de vul-
nerabilidade dos camponeses para conseguir garantias de voto. De-
nunciava-se que, para isso, retinham o título de eleitor dos flagelados 
no processo de alistamento. Além disso, esse recrutamento favorecia 
o afastamento dessas pessoas de suas famílias, tornando-as mais frá-
geis e propícias a serem obrigadas a morar e trabalhar da maneira 
como seu empregador desejava. Naquele momento, 100 mil traba-
lhadores tinham se alistado nas obras do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER), do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (DNOCS) e do Departamento Autônomo de Estradas 
e Rodagem (DAER).

Em 1958, deveriam ser eleitos o governador do Estado e os prefei-
tos dos municípios. O deputado Ernesto Sabóia, revoltado com o que 
presenciava e “perante a Comissão Parlamentar de Inquérito”, pediu 
que se controlassem as frentes de serviços do DNOCS pelo exército, 
alegando que se tornaram “instrumentos de corrupção eleitoral”42.

Esses “políticos inescrupulosos”, para Jesus Batista de Oliveira, 
conseguiam se eleger usando a fome e a miséria do cearense e se 
colocavam como os “donos da seca”: “muito dinheiro foi gasto para 
assegurar a vitória daqueles que certamente estariam fora de com-
bate se não fossem a situação criada pela seca e a facilidade com que 

41 COSTA, José Leandro Bezerra de. Nunca maior calamidade se abateu sobre o Nordeste. O 
Semanário, n. 107, ano III, semana de 1 a 7 de maio de 1958, p. 05.

42 Almanaque do Ceará. Diário de agosto 1958, p. 53.
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contavam para encabrestar os eleitores”. Dessa forma, a seca se trans-
formou em um fator prioritário da campanha eleitoral. O desvio de 
verbas das ações e auxílios aos flagelados era recorrente e usado na 
“propaganda político-eleitoral das posições coligadas do Ceará”, Par-
tido Social Democrático (PSD) — Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). 
Enquanto isso, os que padeciam nas frentes de serviço recebiam a 
notificação da suspensão do fornecimento de suprimentos pela falta 
de pagamento do governo. Portanto,

Muitos títulos foram comprados e muitos afilhados políticos 
tiveram seus cartões assinados para efeito de fornecimento, 
sem necessitarem para isso de chegar um dia sequer aos lo-
cais de trabalho. Milhões e milhões de cruzeiros que deviam e 
podiam ter servido para saciar a fome do sertanejo, fora gas-
tos criminosa e injustamente com a política. As consequên-
cias não podiam se outras: o agravamento da situação.43

José Leandro Bezerra da Costa também criticou o DNOCS como 
um órgão de combate à seca no ano de 1958. Para ele, tornara-se, por 
outro lado, financiamento de carreiras e campanhas políticas. O uso 
da fome pelos partidos políticos para angariar votos tornava lenta e 
atrasada a aprovação das medidas necessárias para a resolução do 
problema; enquanto discutiam com uma retórica vazia e um preten-
cioso desejo de perpetuação no poder, homens, mulheres e crianças 
morriam à míngua, por exemplo, em Boa Viagem e Quixadá, cujo re-
gistro oficial contabilizou 5 mil mortos: “não pode continuar a política 
partidária aplicada contra os flagelados”44.

Mesmo quando alistados, a fome se mantinha entre os retirantes, 
com a carência de vitaminas e minerais causando sua desnutrição e 
subalimentação — tal empobrecimento alimentar era sinal cifrado 
da fome estrutural, ou seja, o prontuário do camponês apresentava 
um consumo de gêneros de baixo teor nutritivo; sinais da opressão 
do regime fundiário e do governo que o apoiava. Por exemplo, os 
salários baixos pagos nas frentes de serviço: “o salário pago aos flage-

43 OLIVEIRA, Jesus Batista de. A angustiosa situação do povo cearense. O Semanário, ano 
II, semana de 27 de novembro a 4 de dezembro de 1958, p. 07.

44 COSTA, José Leandro Bezerra de. Nunca maior calamidade se abateu sobre o Nordeste. O 
Semanário, n. 107, ano III, semana de 1 a 7 de maio de 1958, p. 05.
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lados está sendo de Cr$ 35,00 a dinheiro e Cr$ 40,00 pago em mer-
cadorias de preço elevadissimo”. Defendiam o pagamento do salário 
mínimo para essa população, que segundo a lei vigente no Ceará era 
de 60 cruzeiros por dia no interior e 75 na Capital, bem como “pa-
gamento do repouso semanal remunerado”. O aumento assustador 
dos preços dos produtos de primeira necessidade impactava a vida 
da população, não apenas os retirantes. A sua situação de penúria 
era mais profunda devido aos baixos salários que recebiam e o su-
perfaturamento dos produtos vendidos pelos armazéns nas frentes 
de serviço. Para o deputado Colombo de Sousa, o burro e o cavalo 
utilizados pelo exército tinham um soldo maior do que os flagelados, 
respectivamente 49 e 120 cruzeiros por dia. Esses dados simboliza-
vam a desvalorização e a situação precária em que vivia essa massa: 
“Um quilo de feijão corda ruim (com gorgulho) custa Cr$ 20,00; um 
quilo de jabá custa Cr$ 100,00; um quilo de farinha de mandioca cus-
ta Cr$ 12,00; uma rapadura ruim de 700 gramas, custa Cr$ 10,00. Eis a 
alimentação usada pelos flagelados nas construções de emergência, 
quando existem. Uma caixa de fósforo custa Cr$ 2,00”45.

Com a continuidade dos saques e das invasões, fortaleciam-se 
os movimentos sociais no Ceará. Em Itapipoca, Iguatu e Mombaça, 
feiras e casas comerciais foram assaltadas: os famintos não suporta-
vam mais a “fome cruciante”, o abandono do governo, a opressão dos 
políticos e o desrespeito. O sentimento de revolta se fortalecia entre 
os retirantes quando presenciavam o desfile dos corpos raquíticos 
passando em direção a uma vala comum, onde seriam enterrados os 
seus parentes e amigos; quando eram obrigados a comprar alimen-
tos podres pelos aproveitadores das frentes de serviço, que superfa-
turavam a mercadoria; quando viam os políticos que prometiam dias 
melhores, mas quando passavam o momento do teatro da campa-
nha política, eram esquecidos pela sociedade.

Segundo Patrícia Meneses, o crescimento demográfico de Forta-
leza nos anos 1950 e 1960 veio das levas de retirantes do interior cea-
rense, que chegavam em busca de uma vida melhor. Essa migraão se 

45 COSTA, José Leandro Bezerra de. Nunca maior calamidade se abateu sobre o Nordeste. O 
Semanário, n. 107, ano III, semana de 1 a 7 de maio de 1958, p. 05.
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fortaleceu em 1952 e 195846. Isso impulsionou o crescimento urbano, 
levando a uma ampliação de seus serviços básicos. O transporte pú-
blico se tornou um importante meio para a locomoção urbana. Nes-
ses anos, com o aumento dos consumidores, os empresários trans-
pareciam uma relação diferenciada entre o preço das passagens e o 
conforto dos ônibus, que carregavam tanto trabalhadores como os 
estudantes fortalezenses.

Em 1958, o aumento dos produtos alimentícios dava brecha para 
que esses empresários também aumentassem o preço das passa-
gens. Dentre os consumidores mais afetados, destacamos os estu-
dantes — que fizeram um quebra-quebra como protesto. O aumento 
da passagem atingiu o orçamento direto das famílias, que não su-
portavam a alta desproporcional do preço dos gêneros alimentícios, 
como, por exemplo, a farinha.

Para citar um caso, em 10 de novembro, em Fortaleza, os estu-
dantes protestaram contra o aumento da passagem do transporte 
público, e também ameaçavam invadir as “padarias como protesto 
contra a majoração do preço dos pães”. Os alunos do Liceu do Ceará 
atacaram os ônibus das principais linhas estacionados no centro da 
cidade. A polícia reagiu e, “como sempre, entrou em ação de cassete 
em punho, espancando vários estudantes, sendo que alguns poli-
ciais também foram surrados por estes”. Dias depois, “os estudantes 
continuam reagindo na rua enfrentando a polícia e apedrejando os 
veículos. Entretanto, essa ameaça armada “de metralhadoras” não 
desmobilizou os estudantes e o movimento “tende a alastrar-se, uma 
vez que já está atingindo alguns bairros da capital”47.

Ainda nessa conjuntura, o deputado Virgílio Távora fez um dis-
curso sobre a seca no Nordeste em 1958, particularmente no Cea-
rá, defendendo a liberação de verbas para a realização de obras e a 
abertura de frentes de serviço nos quatro cantos do estado; pedia a 
“compreensão de quantos, aqui no Sul, detêm as rédeas do poder 
econômico da República”. Dessa forma, criticava os empresários e po-
líticos do sul do Brasil, que colocavam empecilhos para a abertura de 

46 MENESES, 2009.
47 OLIVEIRA, Jesus Batista de. A angustiosa situação do povo cearense. O Semanário, ano 

II, semana de 27 de novembro a 4 de dezembro de 1958, p. 07.
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crédito do governo federal em prol do auxílio aos flagelados e suas 
famílias. Para isso, usou imagens fortes para dar visibilidade e con-
cretude à petição, como também levar os presentes a uma reflexão, 
posto que quando a calamidade estivesse implantada, a sua resolu-
ção seria mais cara e laboriosa do que a sua prevenção. Virgílio Távora 
defendeu a construção de obras para prevenir o aumento dos mo-
vimentos de saque e invasões que ocorriam não somente no Ceará, 
mas também em outros estados do Nordeste. O deputado asseverou:

Queremos compreensão para que não se repita aquele espe-
táculo triste que se verificou na região de Iguatu quando o 
Governo do Estado após gastar mais de 30 milhões de cru-
zeiros, dispêndio superior às suas forças, viu-se obrigado a 
dizer aos flagelados: “Nada mais tenho”. Enquanto isso, o Go-
verno Federal realiza outras obras, e não encampa aquelas 
que já estavam a cargo do Estado do Ceará. […] Desejamos, 
finalmente, que essa paisagem calcinada, aqui e ali, de nossa 
terra, paisagem que é de todos os Estados do Nordeste, se 
lançasse a luz da concórdia e da compreensão dos Poderes 
Públicos, nesta época em que tão carecido está o Nordeste de 
amparo e de auxílio (Muito bem; muito bem. Palmas)48.

Na imagem abaixo, a legenda destaca que os “Flagelados ouvem os 
dirigentes sindicais de Fortaleza na estrada de Messejana-Parangaba”.

Figura 6

Fonte: “Nunca maior calamidade se abateu sobre o Nordeste”. O Semanário, n. 107, 
ano III, semana de 1 a 7 de maio de 1958, p. 05.

48 TÁVORA, Virgílio. “Virgílio Távora, na Câmara (sobre a seca): O Nordeste não quer esmo-
las, quer obras!”. O Semanário, ano III, n. 106, semana de 24 a 29 de abril de 1958, p. 06.
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Esses trabalhadores não tinham a condição mínima para exercer 
sua atividade nas obras emergenciais, pois não eram “assegurados 
contra acidentes do trabalho”49. Por causa disso, a Federação das As-
sociações de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Ceará (FALTA-
G)50 lançou um manifesto cobrando medidas de amparo e proteção 
para os cassacos. Para o engenheiro Edilson de Melo Távora51, dever-
-se-iam aumentar as obras de emergência, mas fazê-las mais próxima 
da casa e da família do rurícola; que a União aplicasse 3% da renda 
tributária, como prescreve a Constituição Federal, em obras e ações 
de combate à seca; o governo federal também deveria abrir crédi-
to e despesas a fim de socorrer essa massa; fazer uma planificação 
do trabalho, atrelando e congregando assim os recursos econômi-
cos nesses programas; demonstrar ao governo que se o êxodo rural 
continuasse, o Ceará teria uma crise sem precedentes pela falta de 
mão de obra em sua principal atividade econômica; que o governo 
federal enxergasse os problemas sanitários que ocorriam nas fren-
tes de trabalho; ajudasse os pecuaristas, que em 1958 viviam com o 
problema das doenças em suas criações, como aftosa e epizootias; 
que construísse uma forma de controle e averiguasse os locais que 
vendiam produtos estragados aos cassacos; e por fim, pagasse o sa-
lário-mínimo aos trabalhadores52.

Conforme Ademar Távora, os salários pagos em 1958 nas frentes 
de serviço aos operários pelo governo federal era o “mesmo do tem-
po de Epitácio”. Esse era constituído pelo vale, que poderia ser tro-
cado por gêneros alimentícios ou por dinheiro. Em um discurso de 
revolta e desabafo, afirmara o seguinte: “mudaram os tempos, mas 
as normas de governo neste país, pelo menos em certos setores da 

49 COSTA, José Leandro Bezerra de. Nunca maior calamidade se abateu sobre o Nordeste. O 
Semanário, n. 107, ano III, semana de 1 a 7 de maio de 1958, p. 05.

50 Órgão de personalidade jurídica fundado para defender os interesses de fato e de direito 
dos trabalhadores rurais (agricultores e lavradores). Congregava 26 associações existen-
tes na capital e no interior do Estado.

51 José Edilson de Melo Távora nasceu em Iguatu (CE) em 1921. Engenheiro civil pela Escola 
Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil em 1945. Em 1953 foi o representante 
do Ceará no conselho consultivo da CHESF, trabalhou no DNER. Em 1958 era deputado 
federal pelo Ceará, coligação UDN-PSP-PRP-PR-PTN.

52 “Manifesto das Associações de Lavradores e trabalhadores Agrícolas do Ceará”. O Sema-
nário, n. 107, ano III, semana de 1 a 7 de maio de 1958, p. 05.
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administração, continuam as mesmas, com grande descrédito para 
os que exercem o poder”53.

Em novembro, o município de Saboeiro foi invadido por flagela-
dos, que assaltaram um depósito de alimentos, com prejuízo de 1 
milhão de cruzeiros para os comerciantes. As invasões continuavam 
em outras partes do Ceará, o que era visto como uma reação desses 
grupos, que requeriam garantias do governo de que as condições 
nas frentes melhoraria, como também a construção de projetos que 
garantissem uma sobrevivência digna54.

As chuvas, em dezembro de 1958, deram esperanças e expectativas 
do fim desse sofrimento e de um inverno abundante em 1959. Além 
disso, o governo incentivara a migração desses homens e mulheres 
para outras regiões do Brasil. Para isso, forneciam passagens de navio: 
“Almirante Alexandrino”, “Itamarati”, “Ari Parreiras” e “Soares Dantas”... 
Essas ações não conseguiram acabar com as “situações dramáticas” no 
Ceará; por exemplo, em Pedra Branca, interior cearense, em dezembro 
de 1958, onde “um fornecimento de gêneros é invadido”55.

O DNOCS atrasou o pagamento dos flagelados e dos que faziam 
as frentes de serviço; o montante era de 500 milhões de cruzeiros. Os 
que forneciam os recursos alimentícios, o material para as constru-
ções e para a manutenção daquela população começaram a cortar 
o provimento56. Tal situação provocou protestos e denúncias. Para 
José Américo,57 era “grande o desvio de verbas: o número de ope-
rários fantasmas é tão elevado que em três municípios, sobe a mais 
de 7 mil”58. Em Tauá, município cearense, o “agente local alistou dez 
mil homens na folha de pagamento, e empregou somente três mil, 
embolsando a diferença”, impunemente, pois era um nome forte na 

53 TÁVORA, Ademar. Mal crônico. Almanaque do Ceará. Fortaleza, outubro de 1958, p. 120.
54 Almanaque do Ceará. Diário de novembro de 1958, p. 66.
55 Almanaque do Ceará. Diário de dezembro de 1958, p. 72.
56 Almanaque do Ceará. Diário de julho de 1958, p. 47.
57 José Américo de Almeida, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (1908). 

Ministro da Viação e Obras Públicas nos dois governos de Getúlio Vargas. Primeiro reitor 
e fundador da Universidade Federal da Paraíba.

58 Almanaque do Ceará. Diário de agosto de 1958, p. 50.
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política local59. Para amenizar os conflitos, o Departamento Autôno-
mo de Estradas de Rodagem ampliou o seu número de empregados, 
oferecendo 7 mil novas vagas em suas obras emergenciais60.

Severino Batista Pereira, ao lançar seu olhar para a situação ex-
perimentada naquele momento, relatara em uma escrita de deso-
lação que o fantasma da fome causava o deslocamento de famílias 
que viajavam pelas estradas a pé, sem rumo ou buscando frentes 
que se localizavam a quilômetros de distância. Nesse percurso, não 
tinham água e onde “repousarem durante a noite”: “sem água para 
matarem a sede; sem alimentos para saciarem a fome; sem roupas 
para cobrirem a nudez; sem sapatos para protegerem os seus pés, já 
tão calejados de caminharem para alcançar os centros, na esperança 
de dias melhores”61. A assistência a esses grupos em Fortaleza se 
dava, por exemplo, na Hospedaria Getúlio Vargas.

A Hospedaria Getúlio Vargas se ligava ao Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio e foi inaugurada em 15 de março de 1943. Se-
gundo Neves, essa instituição foi programada para atender 1.200 
pessoas, dando-lhes três refeições diárias. A sua criação nasceu com 
as medidas de combate aos problemas que emergiam com a seca no 
Nordeste pelo governo de Getúlio Vargas no Estado Novo. Ela tinha 
a finalidade de dar repouso provisório aos flagelados que decidiam 
fazer parte do “Exército da borracha”62, sendo assim o espaço de pre-
paração e espera do dia em que embarcariam para o Amazonas.

Em junho de 1958, o número de flagelados na Hospedaria Getúlio 
Vargas não diminuíra, ainda eram 7 mil. Isso gerava para a instituição 
um dispêndio de 80 mil cruzeiros63. De janeiro até julho morreram 
em Fortaleza 4 mil crianças, mortalidade essa agravada com a seca64. 
Em abril de 1958, eram 11 mil “se acotovelando uns por cima dos ou-

59 Almanaque do Ceará. Diário de dezembro de 1958, p. 73.
60 Almanaque do Ceará. Diário de agosto de 1958, p. 50.
61 PEREIRA, Severino Batista. “O fantasma que assola o norte e nordeste”. O Semanário, n. 

107, ano III, semana de 1 a 7 de maio de 1958, p. 05.
62 NEVES, 2001.
63 Almanaque do Ceará. Diário de junho 1958, p. 40.
64 Almanaque do Ceará. Diário de julho 1958, p. 45.
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tros, e a cada dia que se passa chegam novos contingentes de diver-
sos pontos do interior do Estado”65.

A imagem abaixo foi retirada do Jornal O Semanário e foi fotogra-
fada por Leocácio Ferreira,66 em 1958, na referida Hospedaria, ligada 
ao Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC).67 A sua le-
genda era a seguinte:

Uma criança devorada por varejeiras: Sim, professor Maurício 
de Medeiros, são Môscas, que é o que mais existe na hospe-
daria que acolhe em Fortaleza os retirantes das sêcas. Falta 
comida, faltam leitos, mas sobram imundícies e promiscuida-
de. A garotada anda ao leu, à mingua de tudo, sem condições 
sequer rudimentares de vida.

Figura 7

Fonte: Foto de Leocácio Ferreira. In: MOREL, Edmar. “A morte e o desespero monta-
ram o seu Q.G na Hospedaria do I.N.I.C em Fortaleza”. O Semanário, n. 111, semana 

de 29 de maio a 5 de junho de 1958, p. 05.

65 OLIVEIRA, Jesus Batista de. A angustiosa situação do povo cearense. O Semanário, ano 
II, semana de 27 de novembro a 4 de dezembro de 1958, p. 07.

66 Leocácio Ferreira, fotógrafo autodidata paraibano, radicado no Ceará, criou sua própria 
câmera panorâmica e registrou a inauguração de Brasília em 1960.

67 O INIC foi criado em 1954 junto ao Ministério da Agricultura e extinguiu-se em 1962, fi-
cando em seu lugar a Superintendência de Política Agrária (SUPRA).
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O jornalista Edgar Morel procurava cobrar das autoridades respos-
tas ao combater uma retórica falaciosa que se propagava e funda-
mentava os cortes de verbas nas frentes de serviço, provocando um 
estado de calamidade sanitária sem precedentes. Por exemplo, em 
Iguatu, onde havia 20 mil flagelados, foi suspensa “toda a assistência 
médica aos filhos e mulheres dos cassacos, sob a desumana alegação 
de ser feita economia”68. Essa matéria e as fotos foram publicadas no 
jornal para contestar o Ministro da Saúde do governo de Juscelino Ku-
bitschek, Maurício de Medeiros,69 que, após viajar pelo Nordeste, “de-
clarou que o estado sanitário da região é simplesmente magnífico”70.

Mas no Iguatú já ocorreram vários casos de tifo, felizmente 
em caráter benigno. Como o Ministro não esteve na “Hospe-
daria Getúlio Vargas” mandei fotografar crianças devoradas 
por môscas e alimentos destinados aos flagelados totalmen-
te cobertos por nuvens de repelentes insetos, e endereçar o 
material fotográfico ao Professor Maurício de Medeiros.

A Hospedaria tinha uma estrutura de 8 galpões, “onde homens, 
mulheres e crianças são armazenados como gado”, sua cozinha su-
portava a capacidade de 300 refeições em momento de estabilida-
de climática, contudo, não tinha creche e enfermaria. Com a seca 
de 1958, as cenas de tragédia se perpetuavam em seus corredores e 
galpões, pois acolhia mais de 8 mil. Essa superlotação levou ao caos 
e à desorganização — não tinham como dar o atendimento adequa-
do aos trabalhadores. Estavam, enfim, “todos passando fome, rotos 
e devorados por nuvens de môscas”. A precarização do serviço era 
narrada com forte apelo emocional, articulando um regime de ver-
dade por meio do sentimento e da experiência vivenciada pelo colu-
nista no chão da Hospedaria. Por exemplo, Tarcisio Soriano Aderaldo, 
único médico da instituição e seu amigo de infância, foi encontrado 

68 MOREL, Edmar. “A morte e o desespero montaram o seu Q.G na Hospedaria do I.N.I.C em 
Fortaleza”. O Semanário, n. 111, semana de 29 de maio a 5 de junho de 1958, p. 05.

69 Maurício Campos de Medeiros, bacharel em Farmácia (1903) e medicina pela Universida-
de de Medicina do Rio de Janeiro. Ministro da Saúde do Presidente Nereu Ramos (1955-
1956) e de JK (1957-1958).

70 MOREL, Edmar. “A morte e o desespero montaram o seu Q.G na Hospedaria do I.N.I.C em 
Fortaleza”. O Semanário, n. 111, semana de 29 de maio a 5 de junho de 1958, p. 05.
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por Morel em prantos na Hospedaria, “na impossibilidade de salvar 
um garoto por falta de uma injeção de vitaminas. Essa cena ocorreu, 
precisamente, no “Dia das Mães”. 

O espetáculo horrendo, entretanto, não é na pocilga, com 
rótulo de hospedaria. É sob os cajueiros que circundam o 
velho pardieiro, onde este jornalista encontrou mais de 200 
famílias, crianças e velhos, morrendo, à mingua, sem comida, 
sem remédio. Desabou um terrível aguaceiro e todos ficaram 
encharcados. Quando a enxurrada passou, quatro crianças 
estavam mortas. Eis a assistência que o Governo Federal dá 
às vítimas da seca na “Hospedaria Getúlio Vargas”.

Josué de Castro, autor do livro Geografia da Fome71, publicado 
em 1946, visitou a Hospedaria Getúlio Vargas em 1958. A impressão 
desse cientista foi impactante — tal experiência aflorou os seus sen-
tidos. O jornalista Morel, presente nesse momento, perguntou-lhe o 
que sentia ao ver as condições dos trabalhadores na referida insti-
tuição. Com os “olhos rasos de lágrimas”, ele disse: “Nem na Índia vi 
coisa igual!”. O referido jornalista defendia a retirada da “quadrilha” 
que estava em sua administração para entregá-la a um homem da 
estirpe de um “José Américo de Almeida, um Juarez Távora, um D. 
Hélder Câmara, homens acima de partidos”. O cenário cearense era 
outro, o que impactava não eram somente as vacas magras e o reti-
rante raquítico em movimento pelas estradas estaduais, mas que em 
“pleno Século da Criança – Caixão de anjinho é mercadoria vendida 
no portão do pardieiro. É o fim da raça!”72.

Em julho de 1958, o ministro da Saúde, Maurício de Medeiros, foi re-
tirado do cargo pelo presidente da República. Contudo, o problema não 
foi resolvido, os questionamentos e os movimentos sociais continuaram.

71 CASTRO, 1980.
72 MOREL, Edmar. “A morte e o desespero montaram o seu Q.G na Hospedaria do I.N.I.C em 

Fortaleza”. O Semanário, n. 111, semana de 29 de maio a 5 de junho de 1958, p. 05.
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Thomaz Pompeu de Sousa  
Brasil e a construção de seu  

argumento geográfico:  
o combate à seca como  

discurso científico

Berna Caroline Vasconcelos Nogueira1

O Brasil estava em processo de aprimoramento de sua identidade 
nacional2 quando Thomaz Pompeu de Sousa Brasil deu início às suas 
atividades intelectuais e políticas, por volta do ano de 1845, quando 
ajudou a fundar o Lyceu e foi eleito suplente de deputado3. Deste 
modo, sua vida intelectual e também política se dá quando o Império 
passa por um processo, já em andamento avançado, mas ainda por 
se completar, de consolidar-se como uma Nação. Seu líder maior era 
o imperador D. Pedro II, patrono das artes e das ciências, que tinha 
um claro projeto de alinhamento ao programa europeu de civilidade 
cuja inspiração muito se dava por conta de sua educação baseada 
em tutores, que eram, sobretudo, grandes mestres franceses, e em 
manuais feitos na Europa, destino preferencial nas suas viagens pelo 
mundo em busca de cientistas e novas descobertas4.

1 Historiadora e mestra em história cultural pela Universidade Estadual do Ceará - UECE.
2 “A fundação do primeiro Instituto Histórico e Geográfico em 1838 responde também à 

lógica do contexto que segue à emancipação política do país. Sediado no Rio de Janeiro, o 
IHGB surgiu como um estabelecimento ligado à forte oligarquia local, associada financei-
ra e intelectualmente a um ‘monarca ilustrado’ e centralizador” (SCHWARCZ, 1993, p. 32).

3 “Em outubro de 1844 se candidatou a deputado da Câmara Geral, mas não foi eleito, fi-
cando como primeiro suplente; em 1845 foi eleito deputado da Assembleia Provincial do 
Ceará (1846 – 1847)” (PAIVA, 2002, p. 47).

4 CARVALHO, 2012.



Categoria histórica de extrema densidade, tanto por sua histori-
cidade como pela força de seus agentes em produzir a própria His-
tória, os “intelectuais”, como num coletivo, representaram no século 
XIX aqueles que pensavam a nação. Pensavam no sentido de forjá-
-la, construí-la. No entanto, esse “organismo” não era em sua forma e 
conteúdo invariável, como destaca Rémond (2003):

Com frequência se destacou o caráter polissêmico da noção de 
intelectual, o aspecto polimorfo do meio dos intelectuais, e a 
imprecisão daí decorrente para se estabelecer critérios de defi-
nição da palavra, de tanto que esta noção e esta palavra evoluí-
ram com as mutações da sociedade [...] Por essa última razão, é 
preciso, a nosso ver, defender uma definição de geometria va-
riável, mas baseada em invariantes. Estas podem desembocar 
em duas acepções do intelectual, uma ampla e sociocultural, 
englobando os criadores e os “mediadores” culturais, a outra, 
mais estreita, baseada na noção de engajamento.5

Assim, é importante destacar que a formação de Thomaz Pom-
peu foi primordialmente voltada para que se tornasse um sujeito 
importante e influente. Todavia, vale lembrar que essa prática, essa 
operação, era comum entre os que formavam a elite político-econô-
mica. Quem dominava, passava adiante o bastão do domínio. Com 
isso, após concluir seus estudos e retornar à sua província natal, ele 
assume a vaga de diretor e lente de Geografia e História do Lyceu6.

Segundo o regulamento do Lyceu, fornecido pelo governo pro-
vincial, o diretor e o secretário nomeados pelo governo teriam de ser 
também professores da casa estudantil7. Então, Thomaz Pompeu ha-
veria de indicar quais disciplinas deveria ministrar, escolhendo Geo-
grafia e História. Mas serão na área da Geografia suas maiores e mais 
influentes contribuições intelectuais.Das dezenove obras listadas8, 
de autoria de Thomaz Pompeu, nove fazem referência aos estudos 

5 RÉMOND, 2003, p. 242.
6 “Tomás Pompeu de Sousa Brasil, organizou o Liceu de modo a projetar o estabelecimen-

to para o futuro. [...]. a sessão solene de instalação, presidida pelo cel. Inácio Correa de 
Vasconcelos, assistida por numeroso público e por toda a congregação” (PINTO, 1986).

7 CEARÁ, 2010.
8  Conferir site: Literatura Brasileira da Universidade Federal de Santa Catarina. https://bit.

ly/3mv8qOS. Acesso em: 26 mar. 2018.

https://bit.ly/3mv8qOS
https://bit.ly/3mv8qOS
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geográficos. Não sendo possível aqui dissecar todas as suas obras 
para poder extrair o núcleo duro de seu pensamento geográfico e 
sobre as secas, analisaremos mais detidamente apenas três livros que 
versam sobre esses temas e que possam nos dar indícios de seus usos 
políticos. São elas: Compêndio de Geografia, Memória sobre a conser-
vação das matas e arboricultura como meios de melhorar o clima da 
província do Ceará e O Clima e as Secas do Ceará de 1877.

A Geografia no Brasil nasce primeiro como prática, depois como 
disciplina. Há primeiro a criação de uma Geografia voltada para a 
escola antes mesmo de sua institucionalização. Junto a isso, afirma 
Sousa Neto (1997) que o que veicula a geografia escolar ao sistema 
de ensino é a criação de uma ideologia patriótica. E completa:

Partindo desse pressuposto, de que a geografia escolar pre-
cedeu a geografia acadêmica e aos geógrafos, poder-se-ia 
até mesmo dizer, que em sua acepção moderna houve an-
tes professores de geografia e só depois destes é que apare-
ceram os geógrafos. E mais, até que sua institucionalização 
enquanto ciência ocorreu por dentro da escola secundária.9

As primeiras instituições nacionais de ensino e pesquisa, por as-
sim dizer, eram o Colégio Pedro II e o IHGB, de 1837 e 1838, respecti-
vamente. Ou seja, o desenvolvimento do ensino se fez primeiro que 
a investigação por parte dos homens da ciência no Brasil. Muito disso 
por conta do atraso sofrido no período colonial, que não permitia a 
criação de universidades. Só se teria algum avanço a partir da chega-
da da família real, em 180810.

Com isso, as práticas de pesquisa e de investigação se davam mui-
to mais de forma particular e não institucionalizada em seus primór-
dios, ou ainda, nada mais eram do que cópias de manuais estrangei-
ros ou mesmo textos de viajantes que pelo Brasil passaram. Sousa 
Neto11 adverte que: “A cópia também era, dentro de uma tradição 
aristotélica da imitação, reposta pela teologia de Tomás de Aquino, 

9 SOUSA NETO, 1997, p. 55.
10 CARVALHO, 2003.
11 SOUSA NETO, 1997, p. 45.
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uma arte. Representar com perfeição a realidade e imitar com per-
feição a imitação primeira, era prática corrente ainda no século XIX”.

Destacamos a relação que há entre o ensino escolar de Geografia 
e sua construção como disciplina acadêmica, porque é nela que resi-
de uma das questões fundamentais do processo de consolidação de 
uma identidade nacional para o Brasil. Quase como num casamen-
to, as disciplinas de História e Geografia comportariam os ideais de 
construção desse Estado-nação. Uma contaria sua história e forjaria o 
sentimento de pertença, enquanto a outra estabeleceria em que ter-
ritório e em que condições esse Estado-nação deveria se estabelecer 
e programar seu futuro.

Então, ao que parece, o papel da geografia surgida com os 
sistemas nacionais de ensino, era o de consolidar um modelo 
próprio da modernidade: o Estado-Nação. E o Estado-nação 
conformou-se a partir de um “pré-requisito necessário para 
a conformação material de qualquer Estado-Nação moderno 
[que] corresponde exatamente à apropriação exclusiva de 
um território onde montar, a posteriori, o processo de inte-
gração social [...].12

Thomaz Pompeu, a partir de suas práticas no magistério e dentro 

de suas condições-limite, construiria um saber geográfico voltado 

primeiramente para a juventude cearense, depois para o Brasil. Sua 

primeira publicação nesse sentido data de 1851, tornando-se um dos 

maiores veículos para sua projeção na carreira intelectual nacional. A 

obra era Elementos de Geografia, depois transformada em Compêndio 

de Geografia. A gênese dessa obra é bastante elucidativa para fins de 

análise do pensamento geográfico de Thomaz Pompeu.

Os diretores e secretários do Lyceu tinham de ser também seus 

professores. Logo, como primeiro diretor, Pompeu também foi seu 

primeiro lente de Geografia e História. No entanto, na década de qua-

renta do século XIX, o ensino público no Brasil e no Ceará era muito 

incipiente, mais ainda eram essas as matérias para se trabalharem 

12   ESCOLAR, 1996, 103 apud SOUSA NETO, 1997, p. 56.
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nas aulas, quando existiam. É aí, a partir da criação da referida casa 
estudantil, que o cenário começa a mudar, mas nem tanto.

Thomaz Pompeu, antes mesmo de publicar Elementos de Geogra-
fia em 1851, publicou uma primeira obra intitulada Princípios Eleme-
nares de Cronologia para uso do Liceu do Ceará, em 185013. Mesmo 
não sendo essa obra matéria de análise aqui neste trabalho, é salutar 
pensarmos que, antes de se aprofundar no pensamento geográfico, 
ele já ensejava construir e ao mesmo tempo controlar o conteúdo a 
ser aplicado para esses estudantes. Com o passar do tempo, Thomaz 
Pompeu percebeu que poderia, mais do que construir um conteúdo 
didático, construir saberes.

Em relação ao Compêndio de Geografia, que só toma esse nome 
em sua segunda edição, de 1856, já corrigida e ampliada, inicialmen-
te nada mais é do que suas anotações de aula ou a cópia — dentro 
de uma tradição que assim procede — de outros grandes geógrafos 
da época, como Aires de Casal14. Sem fugir da contenda que Sousa 
Neto (1997) lança, ao discutir se a obra de Thomaz Pompeu é original, 
cópia ou tradição15, o que nos interessa é saber como este criou e fez 
uso de seu “argumento geográfico” e o aplicou em sua vida pública 
de intelectual e político.

Ao lançar a primeira edição de Elementos de Geografia, Thomaz 
Pompeu faz uso de um outro tipo de máquina política para publici-

zar seus projetos: a imprensa. Espaço por excelência de congregação 

13 Conferir o site: Literatura Brasileira da Universidade Federal de Santa Catarina. https://
bit.ly/3mv8qOS. Acesso em: 26 mar. 2018.

14 SOUSA NETO, 1997.
15 “Deste modo, a pergunta que se coloca para nós, por enquanto, não é saber se o Com-

pendio... era cópia ou não do modelo de Casal; se ainda estava apegado à Geografia como 
nomenclatura ou se, por ventura, já havia sofrido uma influência da modernização da 
ciência geográfica. A questão parece ser a de situar o manual didático dentro do currículo 
que as elites letradas haviam delineado e para o qual aquele livro escolar deveria estar 
adequado. Comparando o índice do Compendio Elementar de Geographia Geral e Espe-
cial do Brasil, com os currículos aprovados no Colégio Pedro II — currículos que serviriam 
de modelo para os demais Liceus do Império -, vemos que se complementam diante das 
necessidades que tinham. Quando o Compendio Elementar de Geographia Geral e Espe-
cial do Brasil é adotado no Colégio Pedro II, em decorrência de mudanças na legislação, 
isto é também uma cópia da França de Guizot e Falloux. É a tradição inventada o que faz 
Pompeu, porque a serviço do Estado é o que a mocidade brasileira precisa aprender” 
(SOUSA NETO, 1997, p. 50).
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das forças intelectuais nesse período, esses lugares se organizavam 

como verdadeiros “locais de sociabilidades”16.

O meio intelectual constitui, ao menos para o seu núcleo, “um 
pequeno mundo estreito”, onde os laços se atam, por exem-
plo em torno da redação de uma revista ou de um conselho 
editorial de uma editora. A linguagem comum homologou o 
termo “redes” para definir tais estruturas. Elas são mais difíceis 
de perceber do que parece.17

Através do jornal O Cearense, Pompeu articula a prática política 
com a atividade intelectual. Isso porque, quando do lançamento de 
sua primeira obra como professor do Lyceu, sai um artigo no referido 
jornal, que também foi de sua fundação, explicando as benesses des-
se livro tão importante para a juventude. Mais ainda, anuncia outro, 
só que agora na perspectiva histórica:

Publicação Literária. Elementos de Geografia para Uso das Es-
colas Primárias por T. P. de S. Brasil. Professor de Geografia do 
Lyceu. Tendo a lei de 24 de dezembro do ano passado preen-
chido uma grande lacuna de nossa instrução primária, obri-
gando aos professores o ensino de Elementos de Geografia, 
hoje reconhecido indispensável em todo mundo civilizado à 
qualquer indivíduo, que queira aparecer na sociedade, torna-
va-se indispensável um compêndio elementar de Geografia 
para servir de texto nas escolas primárias; pois que ou não 
temos em nossa língua, ou não há entre nós. No intuito de 
satisfazer esta necessidade o professor de Geografia do Lyceu 
deu-se ao trabalho de coordenar um Compêndio elementar 
acomodado ao ensino primário, para que é destinado. Pes-
soas habilitadas que foram consultadas, acharam-no comple-
to, e que plenamente satisfazia nesta parte ao programa do 
ensino recomendado na lei. Animado com os votos de pes-
soas não suspeitas, e desejando ser útil a mocidade de sua 
província, o autor deliberou-se mandando publicar, esperan-
do a indulgência do público um acolhimento benigno. Se o 
resultado corresponder as vistas do autor, promete desde já 
publicar um igual — Resumo de história universal, e especial 
do Brasil — também adaptado ao ensino primário, como 
complemento ao ensino geográfico. Esta obra é indispensá-
vel a todo o professor primário, como a todo pai de família, 

16 Cf. SIRINELLI, 1996 apud ANHEZINI, 2003, p. 51.
17 RÉMOND, 2003, p. 248.
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que tiver filhos, que educar. Subscreve-se nesta cidade nas 4 
tipografias do Cearense — Pedro 2° — Sete — Saquarema, e 
na casa do autor a dois mil reis o exemplar. 18

Na década de cinquenta do século XIX, os jornais exerciam bas-
tante força, como destaca Geraldo Nobre.

Definitivamente estabelecida, a imprensa partidária que de-
sapareceria apenas com a mudança do regime, o jornalismo 
cearense, no decênio de 1850-1859, apresentou-se em franco 
desenvolvimento, podendo ser considerado o Ceará, então, 
como uma das Província do império onde essa atividade mais 
se recomendava, se não pelo esmero tipográfico ao menos 
pelo valor intelectual dos que redigiam as folhas.19

Para além do que está escrito na coluna, que é de grande importân-
cia, é imprescindível entendermos por quais caminhos as informações 
chegam aos seus receptores, nesse caso o jornal e seu público-alvo. 
Como já dito antes, O Cearense é um jornal partidário, fundado por 
Thomaz Pompeu, servindo como veículo de informação política a ser-
viço do Partido Liberal. Contudo, a partir dos anos cinquenta, Thomaz 
Pompeu passa a comandar sozinho a folha20. Com isso, podemos per-
ceber suas ações políticas direcionadas a divulgar suas contribuições 
intelectuais e fazer uso destas em seus projetos para a província.

No artigo do O Cearense acima citado, vemos um sujeito que usa 
das prerrogativas da lei para defender a prática do ensino geográfico 
na escola primária e, ao mesmo tempo, vincula a essa necessidade a 
compra de seu livro e a importância desse conhecimento para a ju-
ventude provincial. Pensa não somente em seu presente, mas projeta 
um futuro para a sua terra natal. Vê-se, assim, a construção de uma de-
manda de ciência, de saber, ao mesmo tempo que oferece sua solução.

Thomaz Pompeu não fala para os iletrados. Ao contrário, O Cea-
rense tem receptor certo entre os sujeitos de elite da capital provin-
cial e fora dela. Não só pelo preço, que por si só já filtrava o alcance de 
18 O Cearense, 17/01/1851.
19 NOBRE, 2006, p. 89.
20 PAIVA, 2002; FERNANDES, 2004.
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suas palavras21, mas, como dimensiona a célebre frase de Carvalho22, 
“a elite era uma ilha de letrados num mar de analfabetos”. Com isso, 
além de poder pagar, o indivíduo teria de saber ler e compreender, 
pelo menos minimamente, de quais assuntos estava se tratando. As-
sim, a imprensa falava diretamente aos ouvidos que queria que escu-
tassem a sua voz.

Voltando à produção de seus livros. Quando toma esse nome, o 
Compêndio de Geografia não muda somente seu título, muda também 
seu alcance e sua perspectiva. Longe daquele livreto de 284 páginas 
oferecidas à mocidade cearense, o que se via agora era uma obra 
revista e consideravelmente aumentada, contando agora com 536 
páginas23. Justamente com essa obra, Thomaz Pompeu entra para o 
circuito de intelectuais nacionais ao ter seu texto aprovado para ser 
“adotado no Colégio Pedro II, nos Lyceus e Seminários do Império”24.

Entretanto, antes disso, Thomaz Pompeu já havia se correspondi-
do com setores da elite intelectual nacional, como comprova trecho 
da Revista do IHGB, que já em 1852 aceita a oferta do primeiro volume 
de Elementos de Geografia, como também o oferecimento da mesma 
obra por parte de um de seus secretários, o poeta Gonçalves Dias25.

Não temos o registro de aceitação de Thomaz Pompeu como só-
cio do IHGB, mas Paiva26 diz que é somente em 1861, com a publica-
ção do Dicionário Topográfico e Estatístico da Província do Ceará, que 
ele reivindicará uma vaga. Ou seja, dez anos após publicar e oferecer 

21 “As assinaturas na capital custavam por um ano 12$000; nove meses, 10$000; seis me-
ses, 7$000 e três meses, 4$000. Interior: um ano, 14$000; nove meses, 11$000; seis 
meses, 8$000; três meses, 5$000. Número avulso, 500 réis, anúncios a 100 réis a linha, 
com pagamento adiantado, no escritório do jornal, na Rua Formosa, nº 21. Nota-se que 
o valor da assinatura, no interior da província e exterior, era quase o mesmo da capital, o 
que significava intenção de proximidade e reciprocidade entre a folha liberal e os partidá-
rios de outras localidades (FERNANDES, 2004, p. 39).

22 CARVALHO, 2003, p. 65.
23 SOUSA NETO, 1997.
24 BRASIL apud SOUSA NETO, 1997, p. 51.
25 Ver: “Relação das obras e impressões oferecidas ao Instituto Histórico e Geográfico Bra-

sileiro, desde 16 de setembro de 1847 até 10 de dezembro de 1852. — Thomaz Pompeu 
de Souza Brazil. Elementos de Geografia, oferecidos à mocidade cearense, por Thomaz 
Pompeu de Souza Brazil — 1° Vol.; outra do Sr. Gonçalves Dias, ofertando por parte de 
Dr. Thomaz Pompeu de Sousa Brasil um exemplar de sua obra Elementos de Geografia 
oferecidos a mocidade cearense. Revista do IHBG, 1852. p. 584-590.

26 PAIVA, 2002, p. 115.
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sua primeira obra, em 1851, é que Pompeu tornar-se-ia membro efe-
tivo da referida casa27. Não era de uma hora para outra, pelo menos 
não para aqueles que, como Pompeu, nasceram tão distante da Cor-
te, que se construía uma carreira de homem de ciências. Há de se 
investir nisso. E mais: há um ato de se projetar, de se entender como 
sujeito “dominador do conhecimento”.

Talvez seja esse o ponto nodal da obra de Thomaz Pompeu, que, 
pela leitura não só de seu conteúdo, mas de suas ações diante do es-
tabelecimento desses conteúdos, arquiteta uma obra que “tem este 
viés, produzir para acumular, conhecer para dominar, favorecer para 
se apoderar dos recursos em que se colocassem as mãos”28, num 
claro intento de articular o conhecimento que conduzia/construía/
dominava, não sem disputa, e suas ações enquanto político, primei-
ramente como deputado, depois como senador do Império.

Em sua contínua atuação como político/intelectual ou intelec-
tual/político — relação vista aqui como intrínseca, porém variável —, 
Thomaz Pompeu escreve uma geografia “política” versada sobre sua 
sociedade e como transformá-la para “melhor”. Um dos mais claros 
exemplos de sua escrita nessa leitura é o segundo livro de nossa aná-
lise, o Memória sobre a conservação das matas, e arboricultura como 
meio de melhorar o clima da província do Ceará, de 1859.

Os anos cinquenta do século XIX foram bastante intensos para 
Thomaz Pompeu no que diz respeito às suas publicações, de modo 
que onze dos seus livros foram escritos nesse decênio29. Entre livros 
de estatísticas, relatórios e mais outra edição do “Compêndio de Geo-
grafia”, Pompeu organiza e lança uma série de artigos já antes publi-
cados nas páginas de O Cearense.

Na expectativa de dar vazão ao seu “argumento geográfico”, defen-
dendo-o como disciplina obrigatória nos cursos primários e secundá-

27 Thomaz Pompeu aparece na lista de membros falecidos no ano de 1877. Revista do IHGB, 
Tomo XL, parte segunda, p. 614.

28 NEVES apud SOUSA NETO, 1997, p. 112.
29 Conferir site: Literatura Brasileira da Universidade Federal de Santa Catarina. https://bit.

ly/3mv8qOS. Acesso em: 26 mar. 2018.
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rios, ou seja, atingindo a sua juventude, os seus moços, Thomaz Pom-
peu dá início à jornada de seu argumento ao mesmo tempo em que 
o dispara na direção daqueles que mais próximos estavam da terra: os 
agricultores e criadores — pequenos e grandes — como diz na parte 
direcionada ao leitor em Memória sobre a conservação das matas, e ar-
boricultura como meio de melhorar o clima da província do Ceará:

Ao Leitor. Mas parecendo-nos depois de alguma utilidade re-
mir esta série de artigos em um folheto para distribuir com 
os nossos agricultores e criadores, assim o fizemos; e sem al-
terarmos o que foi publicado no CEARENSE, oferecemos ao 
público, levado unicamente do sincero desejo de convencer-
mos aos nossos patrícios das verdades que aqui enunciamos, 
verdades incontestáveis bebida em fatos autênticos, e na au-
toridade dos sábios respeitáveis.30

 O título e o destino indicados no livro nos dizem muitas coisas. A 
primeira delas é que é uma obra de fácil acesso e leitura. Tanto pelo 
nome bem didático, em que a tese central fica bem explícita (“conser-
var a mata como meio de melhorar o clima”), como por seu direcio-
namento e alcance, dizendo ser esta uma obra a ser “distribuída aos 
agricultores e criadores”; no caso dos assinantes de O Cearense, esses 
artigos em nada sofreram alteração. A vontade era de disseminar es-
ses argumentos, de fazê-los chegar a quem realmente interessava, o 
sujeito que produz no campo. Completa:

Por vezes temos chamado atenção dos habitantes desta pro-
víncia, e dos poderes públicos para os terríveis efeitos da de-
vastação de nossas matas, que a ignorância, e sobre tudo o 
egoísmo, e a indiferença para com as gerações futuras vão 
todos os dias reduzindo, e quase aniquilando. [...] Dois males 
assinala o eminente sábio alemão, [...] como consequência da 
destruição das matas: a seca e falta de combustível.31

Thomaz Pompeu, primeiramente a partir de seus trabalhos como 
lente do Lyceu, depois, já apoiado na “autoridade de sábios respei-
táveis”, articula um argumento geográfico voltado para os sujeitos a 

30 BRASIL, [1859] 1997, p. 3.
31 BRASIL, [1859] 1997, p. 5.
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quem competia o trabalho no campo, e também direcionado para o 
futuro de sua província, dado que, segundo seu argumento, é através 
da conservação da vegetação natural que se combate o fenômeno 
das secas. Isso porque, ao estudar o passado do clima e observar seus 
ciclos de maior ou menor intensidade, Pompeu circunscreve fatores 
que as promovem ou que podem arrefecê-las e, com isso, concebe 
a teoria de que se todos conservassem as matas estariam assim pro-
movendo a luta contra essa intempérie, logo, mantendo aquecido o 
motor da província, que se baseava no plantio de diversos produtos, 
como o algodão, por exemplo. 

E conclui:

A natureza pôs à nossa disposição todos os elementos da 
felicidade terrestre. Aos homens cumpre, pela ciência e pela 
mutualidade executar aos autos mandamentos que Deus es-
creveu na natureza.32

Deixa clara a sua visão de que a natureza estava à serviço dos homens 
e, para isso, deveria ser dominada pelo conhecimento de seus cientistas. 
Assim, estes poderiam programar, com base em seus conhecimentos so-
bre o passado do clima, o que estava a acontecer no presente e, dessa 
forma, planejar um futuro próspero para a província. A seca destruía as 
matas, o que secava o solo e o transformaria em deserto, impossibilitan-
do às gerações futuras o seu crescimento econômico33.

O Brasil no ano de 1850 sofre profundas transformações em sua 
legislação no que tange ao comércio e à produção de bens e servi-
ços. Nesse ano, em junho, foi promulgado o Código Comercial; foi 
aprovada, em setembro, a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfi-
co de escravos; e, no mesmo mês, é promulgada a Lei de Terras.

Transformando-se a literatura jurídica, impacta-se também, mesmo 
que de forma lenta, as estruturas que fundavam essa sociedade. Com 
a aprovação de todas essas leis no ano de 1850, o Brasil se viu às voltas 
de pensar urgentemente formas de se inserir no mercado internacio-

32 BRASIL, [1859] 1997, p. 26.
33 BRASIL, [1859] 1997.
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nal, já que todas essas mudanças vinham também da pressão exercida 
pela Inglaterra, que estava interessada no mercado consumidor brasi-
leiro e nas matérias-primas praticadas a preços mais baratos. Em certa 
medida, tudo isso ocorre também na busca do Império em “civilizar” 
seu povo, ajustando as leis brasileiras às necessidades internacionais, 
criando o primeiro código comercial, regulamentando empresas e in-
vestindo na melhoria das atividades econômicas34.

O Brasil desse momento não é apenas consenso e estabilização, é 
também conciliação, como diz Murilo de Carvalho:

O domínio inconteste dos conservadores ortodoxos, chama-
dos vermelhos, estendeu-se até 1853. Desse ano até 1862 pre-
dominou uma política chamada Conciliação partidária [...]. Em 
1853, visando acabar com a exclusão dos liberais, o imperador 
chamou ao governo um chefe governador que se dispunha a 
superar as disputas que dividiam o país desde 1831.35

Do meio para o final da década de 1850, vê-se um refluxo de cer-
tas disputas em torno da política nacional. Não que o universo da 
política estivesse em estado de inércia, mas as expectativas agora 
eram outras36. Nesse mesmo período, Thomaz Pompeu está desen-
volvendo várias de suas obras. Com isso, podemos depreender que 
é na conjunção desses fatores (incentivo à pesquisa científica; certa 
estabilidade política; mudanças modernizadoras em leis estruturais) 
que ele articula seu argumento geográfico, projetando tanto sua pro-
víncia natal como seu país para o futuro.

Conhecendo o passado, entendendo as demandas de seu presen-
te e cogitando o futuro, assim pode ser entendida a geografia que se 
encontra em Memória sobre a conservação das matas, e arboricultu-
ra como meio de melhor o clima da província do Ceará. Pois, Thomaz 
Pompeu compreende e demonstra isso. Saber o histórico do clima, 

34 CARVALHO, 2012.
35 CARVALHO, 2012, p. 103
36 Esses gabinetes integram um período “pós-conciliação”, no sentido de que essa bandeira 

suscitou, no intervalo em foco, substantivo apelo no meio político-parlamentar, exercen-
do influência na composição dos ministérios da época, sempre “mistos”. No entanto, não 
se verifica, na dinâmica prática da política, a emergência de agendas consensuais ou ca-
pazes de carrear para os governos apoio legislativo confiável (FERRAZ, 2017, p. 72).
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entender para quem se fala, direcionado a qual fim e confiando na 
autoridade dos sábios, suas palavras tenderiam a não cair no esque-
cimento e seriam postas em prática.

Portanto, esse sujeito maneja como num tabuleiro de xadrez as 
peças de sua vida. Em atitudes plenamente conscientes, como a ati-
vidade intelectual, Pompeu constrói longa e sólida carreira no magis-
tério e, através dela, dá vazão a seus conhecimentos como pesquisa-
dor. Em uma terceira via, publica todo esse conhecimento produzido 
através dos canais de comunicação possíveis, como jornais e publica-
ções particulares.

A propósito, a História não seria o estudo da execução de um plano 
já traçado, mas sim o “estudo da ação”37, e sobre esse plano já traçado, 
subjaz um discurso intrínseco que também nos interessa.

Seguir uma história, e ao mesmo tempo constituí-la em His-
tória, implica para Ricoeur em “[...] compreender uma suces-
são de ações, de pensamentos, de sentimentos que apresen-
tam ao mesmo tempo determinada direção mas também 
surpresas (coincidências, reconhecimentos, revelações). A 
partir desta perspectiva, a conclusão de um enredo histórico 
nunca é dedutível ou previsível.

O terceiro livro aqui em análise e sua última e seminal obra, O Cli-
ma e as Secas do Ceará de 1877, no ano de sua morte, contém a espi-
nha dorsal de todo o seu pensamento e uso de consciência histórica 
enquanto agente de seu tempo. Essa obra contém, também, o que 
denominamos de seu “argumento geográfico”, em que o autor de-
fende um conjunto de ações políticas a fim de melhorar o progresso 
material de sua província, como também outras medidas prospecti-
vas de mesmo fim.

Subdivida em doze artigos, essa obra não abarca somente o histó-
rico das secas e a repercussão de algumas, como também faz análises 
sócio-históricas de alguns acontecimentos importantes, e ainda se 
propõe a neutralizar, se não minimizar, os efeitos da seca — para ele, 

37 BARROS, 2012, p. 4.
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causa mais funesta do atraso econômico pelo qual passava sua pro-
víncia, em termos de indústria.

Para uma melhor compreensão da linha de raciocínio seguida em 
sua escrita, faz-se mister descrever os temas que o livro aborda. O 
texto inicia com uma introdução na qual Thomaz Pompeu já antecipa 
sua perspectiva de pensamento.

Investigando a história desses fenômenos, suas causas apre-
ciáveis, e os meios, senão de evitá-los, pelo menos de neu-
tralizá-los, escrevi estes apontamentos, relatando o que pude 
alcançar de algumas memórias antigas, de peças oficiais e da 
tradição – quanto à história das grandes secas e grandes in-
vernos (chuvas) até 1845. Dessa data para cá escrevo por ex-
periência própria, que a observação e o estudo me têm suge-
rido. Há quase trinta anos (desde 1849) que faço observações 
regulares de alguns fenômenos.38

Organiza-se o livro em: I — Topografia do Ceará; II — Clima e me-
teorologia; III — Correntes atmosféricas; IV — Estação chuvosa ou in-
verno; V — População e Industria; VI — Secas do Ceará; VII — Grandes 
invernos e inundações; IX — Causa presumíveis da seca; X — Pode-se 
melhorar o clima; XI — Influência das águas sobre o clima; XII — Apên-
dice. Como podemos observar, trata-se de uma obra “completa”, cujo 
discurso da narrativa é baseado em fatos históricos e respaldado por 
um passado que pode educar; é executado por um presente que re-
clama atenção diante dos males causados à província por conta das 
secas. Propõe, o autor, não somente formas de amenizar a seca, como 
saber lidar com as consequências humano-materiais decorrentes des-
sa calamidade, recomendando medidas para arrefecer seus males não 
só imediatamente, mas principalmente a longo prazo.

A experiência de mais uma calamidade veio ensinar ao serta-
nejo, em geral ao cearense, que os meios a seu alcance e dos 
poderes públicos para, se não evitarem, ao menos neutraliza-
rem, os terríveis efeitos da seca, estão na construção de açu-
des, represas d’água pluvial. Obras semelhantes já existiam 
em quantidade por diversões sertões da província, porém 

38 BRASIL, 1877, p. 5.
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fracos, construídos só de lama seca, os grandes invernos do 
triênio ultimo os arrombaram na maior parte, e não foram 
restaurados. Os poucos que restam estão ainda prestando 
grande serviço, já fornecendo aguada aos gados e gente, já 
entretendo alguma verdura para socorrer aos gados miúdos. 
Se algum dia o povo do centro do Ceará e províncias vizinhas, 
nas mesmas condições, se resolverem a tomar a sério obra se-
melhante, se os poderes públicos, em falta de iniciativa par-
ticular, animarem e promoverem tão sério melhoramento, as 
crises futuras da seca não serão tão terríveis como a atual e 
as anteriores. Agora mesmo que o governo tem, para socor-
rer e salvar a população, de prestar auxílio em larga escala, se 
houver inteligência nesta medida, é ocasião de empreende-
rem-se obras semelhantes em diversos pontos, ao menos nos 
mais próximos à capital, onde o socorro pode mais facilmen-
te chegar. Mande o governo empregar o povo em obras tais, 
para dar-lhe um salário decente, em vez da esmola aviltante, 
e achará milhares de braços e por módico salário.39

Mais do que se deixa entrever, Thomaz Pompeu é direto em suas 
palavras, posto que, como colocado por Orlandi (2015), são coisas 
indissociáveis de seu uso e contexto, não sendo livres em sua apli-
cação. Ou seja, quando Thomaz Pompeu propõe medidas que não 
asseguram o fim das secas, mas sua diminuição, por exemplo, o que 
quer dizer é justamente a falta de controle, pela ciência, em encon-
trar meios de fazer essa calamidade desaparecer, mas admite a possi-
bilidade de neutralização de seus males maiores, como a construção 
de açudes e o emprego de mão de obra retirante para que não hou-
vesse ociosidade dos flagelados da seca e estes tivessem como se 
sustentar através de módicos salários e não esmolassem pelas ruas e 
estradas da província.

Thomaz Pompeu compreendia que a seca, como fenômeno climá-
tico, poderia ser interrompida, senão amenizada; todavia, para ter tal 
entendimento, ele teria de deter as explicações das causas e contro-
lá-las. Com isso, Pompeu cria uma teoria de que os homens, ao quei-
marem e rotearem as matas, as destroem, causando assim um efeito 
catalizador de aquecimento do clima e interrupção das chuvas por 
conta dessas práticas. Nesse caso, essa ideia faz parte do “argumento 

39 BRASIL, 1877, p. 73-74.
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geográfico”, já defendido em Memória Sobre a Conservação das Matas 
e Arboricultura como Meio de Melhorar o Clima da Província do Ceará, 
em que pese a citação de Charles Fourier de que a “a atmosfera é um 
campo suscetível de cultura”40. Ou seja, o homem transforma, modi-
fica, destrói a natureza e com isso sofre as consequências, fruto de 
ignorância diante do saber como lidar com a terra, ao mesmo tempo 
preservando-a para o presente e para o futuro. Isso porque o discurso 
de Thomaz Pompeu não é só estruturado dentro de uma consciência 
de passado histórico-climático, como é formado de uma perspectiva 
de ação dessa escrita e de sua materialização como política.

Ele conclui, no final do artigo X:

A influência, pois, das matas em qualquer região é de efeito 
incontestável para a umidade da atmosfera e, por conseguin-
te, para as chuvas. Logo, a conservação daquelas que Deus 
criou, e a plantação de outras pelos homens, deve ser um 
meio de melhorar o clima do Ceará.41

Seu discurso é de ação do começo ao fim. Tanto os homens alte-
ram seu clima como podem estudá-lo e oferecer uma resposta; basta 
que, ancorados na legitimidade dos sábios da ciência, construa-se 
uma estratégia de dominação tanto científica como política das pos-
sibilidades de resolução dos problemas que os próprios homens cau-
sam. Com isso, o que intentamos dizer é que Thomaz Pompeu, em 
seu processo de autoconstrução-projeção consciente de si, tem não 
só uma gênese como esta é dotada de um sentido intrínseco proje-
tado dentro do seu próprio devir no tempo. Nem antes, nem depois, 
mas num processo concomitante de respostas às suas forças históri-
cas e materiais, como filosófico-pessoal, sem que seja possível, nesse 
caso, saber qual dessas instâncias pesaram mais na sua interpretação 
de si e na construção de sua obra. Dizemos isso, por exemplo, por ter 
Thomaz Pompeu dado grande ênfase aos acontecimentos sócio-his-

40 BRASIL, 1859 [1997], p. 27.
41 BRASIL, 1877, p. 58.
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tóricos referentes à seca de 1825, da qual sua família e ele mesmo foi 
vítima, construindo uma análise digna de nota.

A grande seca deste século, que deixou tradições mais dolo-
rosas por toda a província, foi a de 1825. O ano de 1824 fora 
escasso e o de 1825 seco; mas não tanto que não chovesse em 
algumas ribeiras, ainda que, pouco, levantasse algum pasto, 
insuficiente para manter os gados durante o ano. O que po-
rém, agravou os efeitos da calamidade física foi o concurso 
de causas morais, e depois a peste. Desde os anos de 1821 a 
1822 que certa agitação começou a abalar o espírito público 
por causa da revolução portuguesa, e em seguida pela inde-
pendência do Brasil, em 1824 pela revolução republicana, e 
pela reação monárquica que se estendeu por todo o ano de 
1825. O ano de 1824 legara a seu sucessor, não só a escassez 
do inverno, já a penúria, a desolação pela guerra civil, e mor-
ticínios. O de 1825, começou, e continuou sob a influência 
de tríplice calamidade: seca e fome, guerra civil e morticínio, 
e mais logo a peste da bexiga. Este cortejo de calamidades 
foi ainda agravado pelo recrutamento extenso e horrível dos 
braços validos estantes da província. As fazendas de gado ar-
rasaram-se, e o que escapou à seca, não escapou aos ladrões. 
Muitas fazendas ficaram abandonadas, imensos tratos do ser-
tão ficaram completamente desertos. A mortandade de povo 
nos centros e nos povoados, mesmo na capital, foi horrível. 
Todavia nos maiores povoados as vítimas de fome foram ra-
ras, porque a alimentação veio de fora da província; porém 
a aglomeração de povo imigrado do centro mortalidade. [...] 
concorria para aumentar a Estima-se em um terço da popula-
ção a que morreu, quer de guerra, assassinatos, peste, fome, 
e que emigrou, ou foi recrutada.42

Além da enumeração dos fatos, há um juízo histórico das violên-
cias sofridas nesse período, não somente em decorrência da seca, 
mas da perseguição política, resultado da Confederação do Equador 
de 1824, cujas consequências ajudaram a definir sua vida material e 
quiçá seu futuro. Revela-se, nessa estratégia discursiva, sua denúncia 
quanto aos descasos sofridos pela população do interior da província 
do Ceará, nesse exato momento histórico, momento esse de profun-
da ebulição dos embates políticos pós-independência e as conse-
quências materiais para a população desprovida de justiça.

42 BRASIL, 1877, p. 27.
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Para além de sua construção como sujeito de si, que escolhe, plane-
ja, reafirma-se como prática diante do que diz, sua percepção de si e do 
seu tempo o faz ser um intelectual diferenciado, isso porque Thomaz 
Pompeu é dotado de uma consciência histórica de seu passado-pre-
sente-futuro, que é expressa claramente em sua obra. Ter consciência 
e tomar como exemplo o passado; executar o presente em uma ação 
política; prospectar o futuro econômico materialmente.

Gadamer (2012) afirma que o homem moderno tem o privilégio, 
ou mesmo o fardo, que não se impôs a nenhuma outra geração ante-
rior, que é a tomada de consciência histórica, ou seja, “o privilégio do 
homem moderno de ter plena consciência da historicidade de todo 
presente e da relatividade de toda opinião”43. Thomaz Pompeu pro-
pôs um modo de enxergar o futuro através da criação e divulgação 
de seu “argumento geográfico” que marcou toda a sua prática polí-
tica. Tendo o passado como referência, e esse passado não é estan-
que, ao contrário, movendo-se muitas vezes em ciclos; essa será uma 
das chaves de interpretação histórica do clima no Ceará, isso porque 
esse passado climático nos informa uma historicidade não só dos ho-
mens, mas do seu tempo.

A partir dessa tomada de consciência e subsequente transfor-
mação disso em argumento científico, Thomaz Pompeu desenvolve 
toda uma cadeia de pensamento e ação prática que envolve o cli-
ma e a Geografia do Ceará, mapeando suas riquezas, demonstrando 
suas fraquezas administrativas, e assim jogando politicamente com a 
ciência estatística em favor do que acreditava serem as razões para a 
pobreza e atraso de sua província.
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Lia Monnielli1

Introdução 

O presente texto compõe parte da pesquisa realizada sobre mi-
gração de cearenses para a região do EntreRios Piauiense nos anos de 
1940 a 1970. Ao investigar a respeito do processo de acomodação des-
ses migrantes em terras piauienses, à espreita de seus horizontes de 
expectativas e as possiblidades e realizá-los, construímos um paralelo 
com as principais interpretações da historiografia piauiense com rela-
ção à economia de autoconsumo no estado, atentando para os aspec-
tos salientados, como sua rudimentariedade e frugalidade, correlacio-
nando com a visão de atraso direcionada ao trabalhador campesino.

Seguindo a tônica dos demais estados brasileiros, o Piauí se es-
força para entrar no cenário agroexportador através do extrativismo 
da borracha da maniçoba e cera da carnaúba, ao passo que a his-
toriografia piauiense contribui com pesquisas primorosas sobre a 
economia do estado e seus desdobramentos políticos, elencando a 
agricultura dita “de subsistência” para a categoria de complementari-
dade, sem grandes enfoques sobre os meios de vida das pessoas que 
ali construíam suas estratégias de sobrevivência.

1 Historiadora, mestre em história pela Universidade Federal do Ceará - UFC e professora 
da rede estadual do Piauí.
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Os contratos orais estabelecidos no Piauí com os fazendeiros or-
questram essas estratégias de sobrevivência que se constituem numa 
combinação de forças entre o trabalho de pais e filhos nos roçados, o 
trabalho doméstico, a extração e venda do coco babaçu, entre outras 
atividades. Sob o sistema de pagamento de renda, muitas famílias 
conseguiam morada em localidades do EntreRios, e as redes vicinais 
contribuíram para a fixação nesses espaços.

Entretanto, as lutas pela obtenção dos meios de vida não se anu-
laram, e as narrativas evidenciam a pluralidade de resistências co-
tidianas que predominavam no trabalho, no qual o sentimento de 
coletividade se construía a cada dia no contato com outras famílias, 
constituindo o próprio fazer-se classe.

Os relatos orais utilizados pertencem a migrantes cearenses que 
rememoram não apenas suas lembranças de infância, mas também 
herdam memórias recontadas pelos seus pais. Cristina Frota2, 72 
anos, contribuiu com suas reminiscências de menina e, posterior-
mente, de mulher adulta para entender as dificuldades da travessia, 
vindo do interior de Sobral, com 8 anos, e instalando-se em Miguel 
Alves. Podemos dizer que a sua trajetória de deslocamentos no inte-
rior daquelas espacialidades, somada à carga de sofrimento pessoal 
que lhe marcou, formaram o combustível que a impulsiona a lutar, 
ainda hoje, pelo seu pedaço de terra na localidade “Baixão 2”, situada 
na fazenda Olho D’Água, entre o município de Miguel Alves e Porto. 
“Com a mediação da memória, as vivências passadas instruem ações 
e representações sociais no presente vivido de maneira inequívo-
ca”3. Hoje, Dona Cristina manifesta o desejo de justiça pela terra 
onde morou, criou seus filhos e enterrou sua mãe.

Através das narrativas dos entrevistados, chegamos aos desloca-
mentos para o Piauí ocasionados por conta da seca e seus reflexos: pre-
juízo às colheitas e morte de criações. Este é o caso de Seu Damião e 
Seu Cosme, irmãos gêmeos de 86 anos, que saíram em 1942 da cidade 
2 CRISTINA Frota, entrevista concedida a Lia Monnielli Feitosa Costa em 22 jan. 2017 na 

cidade de Miguel Alves-PI.
3 SANTANA, 1998, p. 17.
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de Nova Russas junto com a família rumo ao município de Miguel Al-
ves, na localidade Matões, margeado pelo rio Parnaíba, guiados pelas 
expectativas de melhores condições de vida alimentadas por parente 
que lá residia. As histórias evocam do passado um futuro promissor, 
contrastando com as paisagens desérticas da travessia.

Outras migrações ocorreram em virtude de desarranjos familia-
res nos quais alguns membros se desentenderam, geralmente, por 
questões de herança e partilha de bens, resultando no movimento 
migratório. Esse é o caso de Isídio Pereira Farias, 78 anos4, que saiu 
do interior de Ipu, no Ceará, em 1949 com pais e irmãos, morando 
quase dois anos na capital piauiense para depois retornar ao interior 
de José de Freitas, e de lá voltar definitivamente para Teresina mais 
de 30 anos depois. À sua experiência de trabalhador agregado em 
fazendas, somaram-se os ofícios de carpinteiro, vassoureiro. Hoje é 
aposentado, residente no bairro Piçarreira.

Francisco Manoel de Assis, 78 anos5, ainda era rapazote quando 
tentou fugir sem sucesso de sua terra natal, São Benedito, em virtude 
de uma injustiça vivida e sentida. A revolta contra o proprietário, que 
também era tio, convenceu o pai e a família resolveu migrar para o 
Piauí, em 1954. Continuou trabalhando, de roça e como vaqueiro, em 
cidades distintas do EntreRios, José de Freitas, Altos, migrando no-
vamente, já casado, para Teresina, na década de 1960. O trabalho de 
roça continuou em propriedades próximas, só parando por motivos 
de doença e insistência das filhas.

Apesar de migrarem por mais de uma vez, isso não os impediu de 
construir nos espaços estabelecidos uma mínima ligação identitária, 
onde, mesmo numa relação de trabalho livre, esses campesinos não 
escaparam à subordinação para com o fazendeiro, que os colocava 
em um cativeiro sutil, embasado em contratos verbais que revelam 
a dependência do trabalhador em relação à terra. No esforço de ga-
rantir suas condições elementares de produção — chamadas por 

4 ISÍDIO Pereira Farias. Entrevista concedida a Lia Monnielli Feitosa Costa em 27 nov. 2016, 
na cidade de Teresina-PI.

5 FRANCISCO Manoel de Assis. Entrevista concedida a Lia Monnielli Feitosa Costa em 04 
mar. 2017 na cidade de Teresina-PI.
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Antônio Candido6 de mínimos sociais e vitais —, a economia moral 
dos pobres é o que lhes permitia experienciar através do cotidiano 
práticas de resistência e negociação no discurso público do poder. 
(Re)compondo suas teias de vida a cada migração, cearenses se pro-
jetam em futuros em prol do bem-viver da família, de modo que não 
se enfraqueça o núcleo familiar, fazendo-se necessário que todos 
migrem. A realização de migrações cearenses em todos os aspectos, 
seja dentro do próprio estado ou para fora dele, é uma “manifestação 
fenomênica fundamental da sua sociabilidade”7.

Dessa forma, as narrativas orais contribuem para nos revelar as in-
terfaces do trabalho de subsistência não captadas pela historiografia 
piauiense, mas profundamente contidas de sentidos e informações a 
respeito das estratégias de sobrevivência dessas famílias. 

Interpretações acerca da agricultura de 
autoconsumo no Piauí

As terras férteis do EntreRios já foram chamadas de “uberosíssi-
mas” — constante nos Relatórios Governamentais da década de 1940 
— e consideradas como destinadas às cooperativas produtoras dos 
gêneros que seriam exportados para outras regiões do país e para o 
estrangeiro, destacando-se seu potencial para produtos de origem 
extrativista, cultivares e de origem animal, como couro e peles8. Tal 
adjetivação visava atrair as atenções de investidores para aquela re-
gião, que já tinha ocupantes cujos planos estavam destinados à im-
plantação de cooperativas.

A implantação de colônias agrícolas não apenas no Piauí, mas em 
diversos pontos estratégicos do país, orquestravam-se no sentido 
de fixar o homem no campo de uma maneira racional, sob controle 

6 CÂNDIDO, 1977, p. 27.
7 FERREIRA, 2007, p. 49.
8 As cooperativas se iniciaram no ano de 1937 apenas em 3 municípios piauienses, com 23 

campos e, em 1939, já constavam 127 campos em 13 municípios. Os produtos exportados 
eram de origem extrativista, tais como a cera da carnaúba e o babaçu, cultivados (arroz, 
milho e mandioca) e de origem animal (couro e peles), além do estímulo à fruticultura, 
principalmente plantações de citrus. Fonte: Piauí. Interventor, 1940, Leônidas de Castro 
Melo. Relatório apresentado ao Exmo Snr. Presidente da República pelo Interventor Leô-
nidas de Castro Melo em 1940. Teresina: Imprensa Oficial, 1940. 
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constante que não condizia, ainda, com uma reforma agrária, utili-
zando, por isso também, como estímulo o extrativismo. Daí a ênfase 
em relatórios e mensagens governamentais da década de 1940 em 
mostrar os resultados satisfatórios de tais colônias e, em contrapar-
tida, entregar à revelia daqueles que ainda permaneciam de fora, “à 
margem da margem”, posto que continuassem praticando agricultu-
ra itinerante e em seminomadismo. É devido a esses rótulos que con-
seguimos captar algo que se aproxima das características de nossos 
sujeitos, para entender como o governo enxergava o lavrador pobre:

Prosseguiu o Governo, no correr de 1937, nos trabalhos de in-
centivo à produção agrícola, por melhorá-la em qualidade e 
quantidade. Paria isso, além de ampliar a área dos campos de 
demonstração e sementes, de alguns municípios, resolveu, 
mediante administração direita, ou em cooperação com par-
ticulares e com a União, preparar novos campos de cultura, 
nas mesmas ou noutras localidades, afim de patentear, pelo 
exemplo, na melhor e mais convincente das comprovações, 
as vantagens dos métodos racionais sobre os rotineiros, tanto 
em relação ao rendimento da terra, por unidade de superfície, 
quanto de referência ao valor do produto obtido. Certo, não 
poderia obter, como não se deverá esperar, no curso de rápi-
dos dias, a transformação radical que, é de desejar, se opere 
nas nossas atividades agrárias. Não seria possível anular ou 
substituir, de súbito, velhíssima convicção que se há transmi-
tido, através de gerações sucessivas, aos nossos lavradores. 
Para alcançá-lo, faz se indispensável, sobretudo, persistência. 
As ideias errôneas irão, aos poucos, cedendo à evidência dos 
benefícios colhidos com a adoção, continuada, dos processos 
de cultura intensiva9.

Este discurso de “velhíssima convicção” não se descola de outras 
tantas caricaturas, como a “indolência” construída em torno do lavrador 
rural pobre e consoante com a política de governo dos anos 1930 abor-
dada anteriormente. Mais que isso, havia certa desesperança na lavoura 
de subsistência no Piauí, pois era vista como um entrave para empreen-
dimentos agrícolas de grande extensão. Conforme vimos no relatório, 
era necessária a ampliação sobre outras diversas localidades de União, 

9 Piauí. Interventor, 1940, Leônidas de Castro Melo. Relatório apresentado ao Exmo Snr. 
Presidente da República pelo Interventor Leônidas de Castro Melo em 1940. Teresina: 
Imprensa Oficial, 1940.
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contando, pois, com um campesinato articulado e com um certo grau 
de organização. É forçoso afirmar isso em relação aos sujeitos campesi-
nos de que estamos à espreita. Por mais que estabelecessem redes vici-
nais de solidariedade responsáveis por eles se enraizarem cada vez mais 
na região, migrar novamente era uma prática possível.

Para se ter uma ideia, só a família de S. Cosme e S. Damião migrou 
duas vezes dentro do município de União, entre as localidades chama-
das de Milagres e de Santiago. Esses fatos apontam que viver em coope-
rativas era levar uma vida coletiva e diferenciada, da qual nossos narra-
dores, por não construírem elemento de identidade com a localidade, 
naquele momento, não quiseram ou não tomaram parte. Vale ressaltar 
que essa prática de cooperativismo implicava na ideia de serem donos 
da terra, mesmo quando na forma de pequenos proprietários. 

Não queremos propor aqui uma cartografia minuciosa de como 
esses sujeitos e o trabalho produzido por eles foram abordados pela 
historiografia piauiense ao longo dos anos, mas vamos pinçar algu-
mas leituras à guisa de elucidação para ver como discursos entram 
em consonância quando o assunto é a dita agricultura de subsistên-
cia e o lavrador pobre.

Memória cronológica, histórica e corográfica da Província do Piauí, 
do historiador baiano José Martins Pereira de Alencastre, escrita em 
1855 e publicada na Revista do IHGB, em 1857, é uma obra central 
para historiadores que se dispuseram a discutir economia piauiense 
e trataram, em poucas linhas, a respeito de um braço da economia 
que representava pouco sustentáculo. Lembremos que a história 
agrária, durante muito tempo, propôs entender a economia da co-
lônia, a produtividade, o papel de determinados sujeitos no contex-
to da produção, subsumida na importância da economia do estado 
para o país. Justificando o definhar da cultura de algodão após 1700, 
Alencastre lançou a hipótese do fracasso das lavouras ter sido o ger-
me para que agricultores se tornassem criadores, reforçando que:

Geralmente há no Piauí grande repugnância para a lavoura, e 
se fazem a lavoura de primeira necessidade, é porque sem ela 



167

Subsistência no Piauí:  
Perspectivas através da historiografia e da oralidade

morreriam de fome; o instinto, pois da própria conservação é 
quem aconselha os filhos do Piauí a plantarem milho, feijão, 
arroz e mandioca10.

A literatura memorialista ora apresentada revelava que o culti-

vo de lavouras se dava apenas por necessidade. Alencastre, jovem 

funcionário do Império e aspirante a visões reformistas e veementes 

contra o clientelismo político que carcomia o estado11, entendia o 

cultivo dos gêneros de primeira necessidade apenas para satisfazer a 

fome, em função do instinto. Esse era o motivo que, segundo o autor, 

justificava o porquê de camponeses lavrarem a terra. Para alimentar 

as bocas e continuar sobrevivendo, aceitavam as condições impostas 

e se tornavam criadores. Em uma análise circunscrita aos séculos XIX 

e XX, destacamos duas obras para perceber como a “visão espasmó-

dica desse tipo de agricultura” se cristaliza na historiografia piauiense.

 Raimundo Nonato Monteiro de Santana propôs em seu estudo 

Evolução Histórica da Economia Piauiense12, publicado originalmente 

em 1964, uma ampla caracterização da formação e evolução do siste-

ma econômico piauiense, mencionando a agricultura de subsistência e 

retomando não somente Alencastre, mas também relatos de viajantes 

do século XVIII, para moldar a ideia de rudimentariedade. Essas consi-

derações revelam atenção apenas a técnicas e capital empregado nas 

lavouras e ao ritmo de trabalho consoante com o tempo da natureza, 

caracterizando o universo da cultura rural como rudimentar.

 De fato, a prática de roça diz respeito ao terreno da pequena lavoura, 

e da qual muitas famílias tiravam seus sustentos. Mas é uma economia 

pobre, não apenas por técnicas empregadas, mas porque a terra traba-

10 ALENCASTRE, 1981, p. 82-83.
11 Para mais informações sobre José Martins Pereira de Alencastre e sua trajetória historio-

gráfica, ver SOUZA, 2008.
12 A obra de Raimundo N. Monteiro de Santana se entrelaça com sua trajetória profissio-

nal, como assessor e secretário-executivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico 
do Governo do Estado do Piauí, criada em 1956. O contexto da elaboração, calcado na 
necessidade do planejamento para promoção de desenvolvimento do estado, refletiu a 
necessidade de uma nova interpretação da formação e situação das regiões a fim de pos-
sibilitar uma discussão e formulação de políticas públicas.
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lhada não pertence ao trabalhador, e uma parte de sua produção — 

acordada nos contratos verbais de trabalho do campo — será destinada 
ao proprietário, o que caracteriza o caráter espoliativo dessa subsistên-
cia e própria de camponeses pobres que nada têm de indolentes, pelo 
contrário, trabalham ferozmente para obter um ganho real.

 Por sua vez, Queiroz13, em Economia Piauiense; da pecuária e ex-
trativismo, evidencia a importância do abastecimento de autoconsu-
mo para o de gêneros na capital. Em ambos os casos, há o interesse 
em dar conta de como a economia piauiense evoluiu das fazendas e 
povoados esparsos para um projeto agroexportador mais complexo, 
integrando à economia nordestina, com o país e para o exterior. A 
autora qualifica a implantação da máquina empresarial extrativa da 
borracha da maniçoba, matéria-prima essencial para a industrializa-
ção naquele período, e os desafios enfrentados pela produção, carac-
terizadas pelo nomadismo que impedia a realização de investimen-
tos. Também ocasionada por demandas industriais, a produção da 
cera da carnaúba foi incrementada, mas altamente dependente do 
mercado externo, caracterizando seu caráter cíclico, marcante tam-
bém para o caso da extração do babaçu. Os agentes da produção se 
ocultam na narrativa para dar lugar a números e estatísticas necessá-
rias para o entendimento desse processo.

Tais explicações se inserem no bojo das discussões sobre interpre-
tações do Brasil, que viviam a aurora das reflexões econômicas mais 
profundas após o fim da escravidão, como no caso de Celso Furtado e 
Caio Prado Jr., autores, respectivamente, de Formação Econômica do 
Brasil e História Econômica do Brasil, leituras que deixaram suas mar-
cas também na historiografia piauiense. Voltadas para o exercício de 
compreensão da complexidade da economia brasileira, tais interpre-
tações convergem para um ponto em comum: “[...] devem, antes, ser 
tratadas como elementos importantes para a articulação de forças 

13 QUEIROZ, 2006, p. 31-50.
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sociais que operam no desenho da sociedade, que contribuem para 
movê-la em determinadas direções”14.

Os caminhos escolhidos por Raimundo Nonato Monteiro de San-
tana na historiografia piauiense contribuem para futuras políticas 
públicas no estado, focando em entender a dinâmica econômica e 
os principais desafios de um Estado pobre para desenvolver uma 
economia minimante forte, que possa gerar riquezas convertidas 
em melhorias sociais. Entretanto, essas análises são construídas de 
maneira que se descolam do social, à medida que apontam aquelas 
economias de autoconsumo como entrave para o desenvolvimento.

Essa sistematização herdada de Caio Prado Jr. coloca as demais 
atividades desarticuladas com a produção voltada para o mercado 
externo como inorgânicas, conferindo-lhe um tom caótico, dado que:

Encontrariam-se nessas condições, tanto atividades econô-
micas voltadas para o mercado interno, como a pecuária e 
a produção de determinados gêneros agrícolas, caso, por 
exemplo, da mandioca, como toda uma multidão de ativi-
dades de difícil classificação ou inclassificáveis. Os dois tipos 
de atividades teriam, porém, basicamente, um mesmo papel; 
seriam meros apêndices da grande exploração15.

Dessa perspectiva também partilhava o Estado, visto que consi-
derava o trabalho no campo promissor quando integrado às engre-
nagens econômicas nacionais.

Nos jornais, os agricultores pobres eram apresentados como “ele-
mentos naturais” da paisagem sertaneja, de maneira caricata. A notícia 
intitulada “Roteiro das Sete Cidades” relata o lançamento do livro de 
nome homônimo no Salão da Casa Anísio Brito, em julho de 1954. Mui-
tos Jornalistas estavam lá para prestigiar a leitura feita pelo próprio au-
tor e confrade, Vitor Gonçalves Neto. Com uma percepção “de Tomé”, o 
escritor enveredou-se pelas rochas de arenito, colheu documentários, 
relatos e impressionou-se com a quantidade de lendas que se abriga-
vam no recôndito das rochas com formas misteriosas. Em sua jornada 
14 BOTELHO, 2011, p. 15.
15 RICUPERO, 2011, p. 141.
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folclórica, visitou Sete Cidades, pajeado por dois “companheiros curio-
sos”, mais para intérpretes, “o poeta Assunção e o sertanejo Antonino”.

 O jornal se esmerou, evidentemente, em explorar esses dois ti-
pos, que já são apresentados pelo próprio autor de uma maneira 
caricata. O poeta é apresentado como um misantropo que “bebe 
para esquecer os problemas da vida”. Mas prestemos atenção na ca-
racterização do sertanejo.

Por outro lado, o Antonino conta histórias mal assombradas, 
de homens em guerra que por ali aparecem de quinta para 
sexta, com bandeiras vermelhas à frente do Exército. Que 
cavalgam córceis fogosos em cujas testas reluzem estrelas 
vermelhas. Ora também Antonino lamenta a sua miséria de 
homem da roça. Só uma vez, pelas mãos de um turista, veio 
às suas uma coruja de quinhentos bagos. No mais, tem sido 
de miséria em miséria a sua miserável vida de lavrador. Ajunta 
todas as rendas de sua colheita, para trocá-las, no mercado da 
cidade, por bagatelas, bugigangas e ninharias16.

O sertanejo pobre ocupa seu lugar de sujeito anedótico, contador 
de causos, a ignorância que leva à crença em lendas fantasiosas, mas 
também aos olhos do escritor ele lamenta sua vida miserável, que 
segue no mesmo ritmo lento de plantar, juntar e trocar, sem novida-
des e só as têm quando veem turistas. O confrade também se toma 
do discurso público sobre os pobres, o enaltece em seu livro porque 
é o que lhe dá o status de romance. Essa visão não se descolava da 
visão progressista do Estado e em alguns pontos no testemunho oral 
desses narradores. Um discurso que se revela à medida que vamos 
conhecendo as redes de trabalho que estabeleceram.

Construindo redes de solidariedade – “no 
interior toda terra tem patrão”

Depois da chegada, a forma de trabalho na qual boa parte 
dos migrantes se estabeleceu se deu por meio de contratos verbais 
16 ROTEIRO DAS SETE CIDADES. In: Jornal Opinião, Teresina, julho de 1954. Local de guar-

da: Arquivo Público Casa Anísio Brito.
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de agregação, em condições semelhantes às do Ceará. De acordo 
com Marina Machado, “agregado” é:

Um trabalhador livre que mora nas terras do proprietário, 
mas que não faz parte da família nem do quadro de traba-
lhadores, estabelecendo com o proprietário uma relação de 
trabalho na qual cultiva as terras mediante acordos pré-fixa-
dos, como por exemplo, dar alguns dias de trabalho ao dono 
das terras ou mesmo uma parte de sua produção como pa-
gamento em troca da utilização das terras. Por meio desses 
acordos, esses trabalhadores conseguem uma oportunida-
de de trabalho e subsistência. Em suma, o agregado é uma 
pessoa livre, residindo em domicílio de terceiros que fornece 
mão-de-obra em troca de um pagamento não-salarial.17

O fato de ser mão de obra livre não elimina o caráter espoliativo 
desse tipo de relação de trabalho. Como bem pontua D. Cristina, em 
uma de suas falas, “no interior, toda terra tem patrão”. A relação de tra-
balho que se estabelece, por ser “de boca”, está sujeita às alterações 
que podem vir a prejudicar o agricultor, mas não esgotam a rigidez e 
a cobrança. Devido ao parco uso da palavra escrita, os “testemunhos 
na voz assumiam um estatuto de verdade e perenidade como os con-
tratos orais de meação e as dívidas nos armazéns, embora sujeitos à 
dialética da realidade”18.

O pedido de morada mediado por um parente submete o traba-
lhador a aceitar não apenas um trabalho, mas um conjunto de regras 
“interiorizadas por ambos, agregado e fazendeiro, fundado numa 
oposição inconciliável entre duas formas de trabalho e que só uma 
forma de dominação específica pode conciliar”19. Na obra memoria-
lista O Casarão do Olho D’Água dos Azevedos20 é perceptível como 

17 MACHADO, 2005, p. 20.
18 SANTANA, 1995, p. 108.
19 MOURA, 1988, p. 81.
20 A obra O Casarão do Olho D’Água dos Azevedos, de Maria Francisca Azevedo, retrata 

a vida campestre de uma fazenda no município de União, mas bem poderia se encaixar 
na descrição das propriedades onde agricultores moraram e trabalharam. A perspectiva 
romântica pincela a relação entre os patrões com seus empregados em uma fazenda de 
nome tão singular que sugere o seu povoamento e sujeição às situações diversas de tra-
balho, afinal o “olho d’água” está na terra dos Azevedos, demarcando o ponto-chave para 
a concentração e conexões de pessoas naquela localidade, a água. O “patrão benevo-
lente” é uma figura constante na memória da autora, bem como a “passividade” de seus 
empregados. No entanto, as narrativas mostram que essa obediência é explorada pelos 
trabalhadores para obtenções posteriores de ganhos ou vantagens, revelando que seus 
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ocorre essa forma de dominação: “Na fazenda se via de tudo, em con-
tato direto com o povo bom que serve a gente e com a própria natu-
reza, que dá suavidade, leveza, tranquilidade e poupa o corre-corre 
das grandes cidades”21.

 Essa descrição no livro aparece após o tópico denominado “Cria-
dagem”. Descrevendo os empegados da casa, em sua maioria des-
cendente de escravos, remetendo à herança colonial, a autora Maria 
Francisca Azevedo julga natural a subordinação do “povo”. Ela evoca 
o coletivo para falar dos trabalhadores rurais como se fosse uma mas-
sa homogênea conformada com o viver no campo, em contraste aos 
flashs de progresso das grandes cidades.

A “natureza”, para ela, própria dessas pessoas que são fruto da de-
sagregação de mão de obra escrava naquela região, é servir, atestan-
do uma das características da exploração desse tipo de trabalho, o 
controle dos movimentos, “entendido como seu deslocamento pelo 
espaço da fazenda, e seu tempo social, mesmo quando ele não inci-
de a atividade produtiva”22. Em suma, esses trabalhadores estavam 
sempre à disposição do fazendeiro.

Na interface desse conjunto de regras que delimitavam o raio de 
ação dos trabalhadores rurais, estavam as estratégias de sobrevivên-
cia implícitas nos conjuntos e práticas comuns nas fazendas. Quando 
o migrante chega e se estabelece nas terras onde algum membro da 
família havia indicado, começa a construir suas redes sociais tão caras 
para a obtenção dos meios de vida.

Geralmente, as famílias residiam próximas umas às outras, com 
o devido cercado, para que as criações não se misturassem; dessa 
forma, pontilhamos os fundamentos desse sistema de pagamento e 
seus limites, pois ao agricultor pobre não era dado o direito de “en-
riquecer”, no sentido de acúmulo de produção para outros objetivos 

gestos e ações operam em um discurso oculto que potencializa os camponeses como 
sujeitos ativos e capazes de lutar pela sua dignidade.

21 AZEVEDO, 1992, p. 92.
22 MOURA, 1988, p. 82.
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que não o comércio, comumente realizado em armazéns que tam-
bém pertenciam aos proprietários.

 Não era permitida a construção de casas de tijolos, apenas de 
barro e teto de palha; e, em alguns casos, somente de taipa, assim 
como era proibido, também, plantar árvores frutíferas. Portanto, eram 
negados elementos de fixação efetiva naquele espaço. A expectativa 
de gerar um excedente que possa ser tranquilamente armazenado 
dá lugar à habitual característica dessa relação de trabalho: a gradual 
espoliação do trabalhador pelo sujeito dominante, privando-o de 
projetar anseios para além do necessário.

O sistema de “quartas por linha” era predominante no pagamen-
to de renda, e variava com relação à quantidade de quartas que era 
paga ao proprietário no final da colheita e quanto aos tipos de cultu-
ras que eram cultivadas, podendo variar entre milho, arroz ou outro 
cereal. O camponês produzia junto com a sua família. Retirava uma 
parte para o pagamento de renda, a parte que restava tinha dois des-
tinos: alimentação própria e geração de excedentes, necessários para 
a compra de artigos e produtos, cuja feitura pela família era impossí-
vel. Assim, o pai conseguia na venda do excedente dinheiro necessá-
rio para a compra de roupas, calçados, cigarro, fósforos e carne, em 
que, dependendo do grau de intimidade ou “créditos” do agricultor 
com o proprietário, poderia ser vendido “fiado”.

A maior parte dessas negociações e cobranças de renda, bem 
como outros serviços de fiscalização, era realizada pelos “encarrega-
dos”, uma vez que esses patrões não eram somente fazendeiros, mas 
exerciam outras ocupações. Seu Damião lembra bem do dono das 
primeiras terras onde morou em Matões (Miguel Alves). Antônio Go-
mes de Sousa, que, além de fazendeiro, era comerciante de tecidos 
e cereais. Seu Manoel, que viera com a família primeiramente para 
o município de Altos, conta que se instalou na propriedade São Ma-
teus, posse de Antônio Doca, que era “proprietário, fazendeiro, na-
quela época ele era ainda até delegado” 23. Seu Isídio recobra o nome 

23 FRANCISCO Manoel de Assis. Entrevista concedida a Lia Monnielli Feitosa Costa em 04 
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de seu patrão no povoado Harvre de Graça, ainda no interior do mu-
nicípio de José de Freitas: “Francisco Alberto Almenda Gayoso24, era 
advogado, era advogado de Direito aqui, Juiz de Direito”25.

Eram comerciantes, fazendeiros, autônomos e poderiam exercer ofí-
cios mais urbanos, como magistrados e militares. O absenteísmo é uma 
marca indelével no Piauí, do qual relacionamos imediatamente e tão so-
mente com a figura do vaqueiro, quando a presença rarefeita do patrão 
afeta as negociações construídas com as comunidades que se dispõem 
a trabalhar no cultivo de roçados em suas terras, evidenciando a impor-
tância do “encarregado”, uma espécie de capataz administrativo.

 O paternalismo ultrapassa os limites da fazenda e chega ao cam-
po da política, conforme revela Maria Cecília Nunes, ao elaborar qua-
dro comparativo de parlamentares estaduais do Piauí com três e mais 
Legislaturas, de 1892 a 1930. Nesse quadro26, verificamos que pouco 
mais da metade dos nomes constam com a profissão de fazendeiro 
e, em segundo lugar, comerciantes. O entrelaçamento com a política 
não permanece apenas na primeira República, mas dá a tônica de to-
dos os processos eleitorais subsequentes. Mas, independentemente 
de serem fazendeiros ou comerciantes, a organização do trabalho se 
orquestrava de uma só maneira: pagamento de renda.

Seu Damião, quando se instalou na localidade Matões, no muni-
cípio de Miguel Alves, contou que vendia toda a produção para o 
armazém do fazendeiro e ressaltou que sua lavoura era “grande, fazia 
350 quartas de farinha, 150 de goma”27. As expectativas em relação 
às experiências migratórias iam sendo atendidas. Os invernos eram 
bons e as estiagens não surpreendiam o agricultor pobre submeten-

do-o à fome e miséria característica dos sertões cearenses. No “pe-
mar. 2017 na cidade de Teresina-PI.

24 Observamos aqui uma provável confusão dos sobrenomes. O referido proprietário pro-
vavelmente tem algum parentesco com o General Jacob Gayoso e Almendra, que além de 
advogado era latifundiário e proprietário da fazenda Meruoca, em José de Freitas. Consi-
deramos que a extensão das propriedades extrapolava as fronteiras dos municípios.

25 ISÍDIO Pereira Farias. Entrevista concedida a Lia Monnielli Feitosa Costa em 27 jan. 2016 
na cidade de Teresina-PI.

26 Para conferir quadro comparativo, ver NUNES, 2016, p. 33-34.
27 DAMIÃO Feitosa da Silva. Entrevista concedida a Lia Monnielli Feitosa Costa em 14 ago. 

2016 na cidade de Teresina-PI.
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daço” que lhe era destinado, configurado como casa/quintal/roça, 

o agricultor ia prosperando nas expectativas possíveis. A criação de 

animais é o patamar seguinte a ser alcançado e contribui para incre-

mentar as sociabilidades: “[...] dava pra trabalhar, pra criar: porco, gali-

nha, bode, ovelha... lugar bom, lugar criador que a pessoa até enrica” 28!

Seu Isídio, que morou em dois “interiores”, como ele mesmo nos 

corrigiu várias vezes para evitar chamar “povoado”, Cadoz e Harvre de 

Graça, situados no mesmo município de José de Freitas, também nos 

explicou a matemática do sistema de quartas por linhas:

[...] era separado, a roça de arroz era um a renda, e a de mi-
lho era outra [...] o tanto que você pagava da renda de milho 
como pagava de arroz, duas quartas29 de renda. Era linha! De 
cada linha você tinha que tirar duas quartas. E se tivesse qua-
tro linha de roça de arroz você pagava 8 quarta de arroz... se 
você tivesse quatro linha pra milho e mandioca, você pagava 
8 quarta também...era assim. Cada linha você tinha de pagar 
duas quarta... pois é, também foi só ai... num morei em outro 
lugar, foi só esse...trabalhando direto, de roça [...]30.

 As culturas variavam de uma fazenda para a outra, mas geralmen-

te se mantinham no grupo dos cereais. Complementava a renda do 

trabalhador “um coquinho pra vender, mantinha um legume, quando 

a mandioca tava no ponto pra fazer farinha, a gente arrancava pra se 

arrumar” 31. A farinha também era utilizada como pagamento de renda.

A atividade extrativista de coco babaçu complementava a renda 

das famílias e permitia inclusive que os filhos reservassem uma parte 

dos ganhos para si. Seu Manoel nos conta que após chegar em José 

de Freitas, o “cocalão”, como ele chamava a mata densa de babaçuais, 

era-lhe significativo: 

28 CRISTINA Frota. Entrevista concedida a Lia Monnielli Feitosa Costa em 22 jan. 2017 na 
cidade de Miguel Alves-PI. 

29 Uma quarta equivale aproximadamente a 60kg, no caso duas quartas seriam 120 kg. 
Fonte: “médias e pesos de nosso meio rural, disponível em: https://bit.ly/3qitbj3.

30 ISÍDIO, 2016
31 ISÍDIO, 2016.

https://bit.ly/3qitbj3
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Manoel: Nós fazia o seguinte: quando dava sábado, papai libera-
va nós pra quebrar coco, pra vender pra ir da festa. Era... Aí nós 
aprendemos a quebrar coco... quebrava 12 pratos, 15 pratos.
Lia: O que você ganhava era seu ou para a família?
Manoel: Era ali era nosso, nós ia vender lá na casa do patrão. 
Nós vendia aí ficava com aquele dinheiro pra nós.32

Nesta fala, percebemos o controle exercido pelo patrão por toda 
a produção comercializada pelo agregado e sua família. O dinheiro 
da venda do coco proporcionava momentos de lazer para os jovens 
lavradores, em festas em que o patrão aparecia, pagava bebidas e 
arrematava em leilões, cultivando relações de compadrio que consis-
tiam numa forma expressiva de sociabilidade na cultura rural. A ideia 
era de proteção, mas ao mesmo tempo de controle social, conforme 
percebemos na fala de Seu Manoel:

Manoel: Nós era (sic) 20 rapaz solteiro na vizinhança, quando 
dava o dono do terreno, o filho do velho do dono do terreno, 
quando dava sábado ele juntava aquela rapaziada todinha. 
“Quem é que tem dinheiro? Quem é que não tem? quem tem 
dinheiro? Quem não tem?” Aí aqueles que não tinha ele leva-
va pra festa aí chegava lá ele pagava a conta de todo mundo.
Lia: Aqueles que não tinham?
Manoel: Aqueles que não tinham.
Lia: Ele levava vocês pra festa?
Manoel: Nós ia todo mundo junto, todo mundo junto, tam-
bém tinha uma vantagem, ninguém mexia um com o outro 
não. Um de fora assim de outro bairro fosse mexer já estava 
era com a turma do Saco33.

 Este grau de proximidade entre proprietários e agregados, tão 
caro para a sobrevivência desses camponeses pobres, fundamenta-
-se na relação público-privado; se no público o patrão é o bom moço, 
que bebe “pinga” com os empregados e dá conselhos, assim como o 
agregado revela-se submisso e conformado com a sujeição, no pri-
vado o lugar social é bem delimitado, tanto com relação às tarefas 
incumbidas, como também expectativas restringidas. O discurso pú-
blico esconde jogos de intenções de dominantes e sujeitos subordi-

32 MANOEL, 2017 
33 Consideramos que o nome faz referência à Serra do Saco, localizada na região Sudoeste 

de José de Freitas. MANOEL, 2017.
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nados. A “benevolência” do patrão se destrincha para revelar perdas 
e ganhos para os camponeses.

Nesse sentido, percebemos que o trabalho de subsistência toma 
uma forma mais complexa do que a descrita na historiografia piauien-
se. Produzindo o mínimo para satisfazer as necessidades humanas, o 
trabalho camponês encontra desafios ligados à sua permanência na 
terra, que não o desarticulando da pobreza, gera múltiplas estraté-
gias de sobrevivência.
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