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História Social, Trabalho  
Coletivo e Pesquisa Documental

Frederico de Castro Neves

Os textos reunidos neste volume estão, de uma forma ou de ou-
tra, relacionados ao trabalho desenvolvido no Grupo de Trabalho, Es-
tudos e Pesquisas “Seca, Cultura e Movimentos Sociais”. O GTSeca, ca-
dastrado desde 2002 no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, 
vem se reunindo regularmente, com o objetivo de integrar pesquisa-
dores de vários níveis, com interesses diversos na pesquisa, mas com 
o intuito comum de refletir criticamente sobre os temas clássicos da 
História Social do Trabalho, especialmente ligados aos movimentos 
sociais desenvolvidos por trabalhadores rurais.

A reflexão inicial – destacada no título do grupo – se dirigiu (e se 
dirige continuamente) para as condições de vida, opções políticas e 
embates sociais da população trabalhadora, nos contextos históricos 
marcados pela tópica genérica “Seca”. Isso nos permitiu constatar as 
dimensões catastróficas da miséria, no interior do assim chamado 
“Polígono das Secas”, mas, ao mesmo tempo, observar as alternativas 
criadas pelos pobres em diferentes situações, buscando não só so-
breviver, mas encontrar novas formas de produzir sua existência e se 
relacionar entre si e com os poderes dominantes. 

Assim, buscamos sempre encontrar a criatividade popular por en-
tre os meandros estruturais da pobreza, evitando os procedimentos 
comuns de vitimização e/ou despolitização dos pobres. A temática 
da Seca nos permitiu também ampliar as dimensões do interesse his-
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toriográfico para as estruturas agrárias, os movimentos sociais, insti-
tuições de controle, alternativas antinômicas e espaços de organiza-
ção, na medida em que são questões interligadas pela experiência do 
trabalho e da subalternidade.

As reuniões do GTSeca permitem a aproximação temática e o re-
finamento teórico compatíveis com a coletivização das experiências 
de pesquisa. A discussão de textos de referência e o acompanhamen-
to de pesquisas em andamento – mestrado, doutorado, graduação 
etc. – estabeleceram um ambiente saudável de debate e comparti-
lhamento de leituras e fontes que se expressam na qualidade inegá-
vel das dissertações e teses concluídas ou não, além de pesquisas ou-
tras que foram produzidas no âmbito de atuação dos pesquisadores 
ligados ao grupo, e que muitas delas podem ser observadas nos capí-
tulos deste volume. Destaca-se, aqui, o esforço de trabalho coletivo, 
conectado, na maioria das vezes, ao Programa de Pós-Graduação em 
História, da Universidade Federal do Ceará. 

Por mais que a pesquisa pareça, quase sempre, ato solitário de 
um(a) pesquisador(a) em busca de resolver – “desesperadamente”, 
como disse Eric J. Hobsbawm – seus problemas específicos de in-
vestigação, a troca constante de informações e reflexões evidencia e 
amplifica as qualidades do campo da historiografia, produzido cole-
tivamente, mas nem sempre solidariamente. Buscamos, portanto, as-
sociar o trabalho solitário do(a) pesquisador(a) ao trabalho solidário 
de um bem-humorado grupo de aprendizes em diferentes níveis de 
desenvolvimento, maturidade e reflexão, em que cada um(a) pode, 
em diferentes medidas e ocasiões, ajudar o(a) outro(a).

Mais do que um momento de troca de informações ou cumprimen-
to de rituais acadêmicos, o trabalho coletivo produz um ambiente de 
solidariedade e camaradagem que favorece a produção e a dissemina-
ção não apenas dos temas e dos problemas de pesquisa, mas de uma 
forma específica de produzir pesquisa historiográfica, comprometida 
com os movimentos sociais e com a transformação autonômica da so-
ciedade. Comprometendo-se uns(umas) com os(as) outros(as), os(as) 



9

História Social, Trabalho Coletivo 
e Pesquisa Documental

pesquisadores(as) percebem-se parte de um mesmo projeto coletivo, 

em que cada um(a) contribui com as suas possibilidades.

Um dos momentos fundamentais e disseminados do trabalho 

coletivo associado à História Social é a valorização e o comparti-

lhamento de fontes documentais. Discussões sobre fontes especí-

ficas, suas características e condições de produção e conservação 

são formas de valorização da pesquisa empírica no processo de 

construção do conhecimento histórico. Se, por um lado, o debate 

teórico amplia as oportunidades de problematização e escancara 

as janelas de interpretação, por outro lado, a pesquisa de fontes 

amarra o(a) historiador(a) a um campo aberto de investigação, cujas 

linhas próprias de encadeamento parecem redes intermináveis 

de possibilidades, nas quais o(a) pesquisador(a) se vê, incontáveis 

vezes, envolvido(a) – como um(a) detetive do passado – a desvendar 

segredos obscuros e narrativas soterradas pelo poder, para “contar o 

que não faz jus a ser glorificado”, como afirmou nosso poeta maior, 

Carlos Drummond de Andrade.

Esse apreço pelo cuidado e atenção com as fontes pode ser iden-

tificado claramente nos capítulos deste livro. São jornais, relatórios, 

ofícios, imagens, tratados, depoimentos, processos criminais, entre-

vistas, romances... são impressões e registros de um passado que per-

manece, de alguma forma, incomodando o presente, inquirindo-nos, 

exigindo nossa reflexão historiográfica. Esse compromisso com os 

sujeitos que habitam esses textos afirma uma característica da His-

tória Social, compartilhada pelos autores deste livro. Ao configurar o 

processo histórico não apenas como resultado de estruturas em mo-

vimento, mas como desdobramento de ações coletivas e individuais 

que se articulam em uma teia complexa de relações, os(as) historia-

dores(as) sociais se permitem indagar sobre as opções, as sensações, 

as frustrações, as emoções, as projeções imaginárias, assim como as 

decisões racionais, que, combinadas, formaram o campo aberto de 

possibilidades que chamamos de História.
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O trabalho coletivo e a valorização criativa das fontes documentais 
permitem que os(as) historiadores(as) sociais finalmente se livrem da 
pretensões estadocêntricas de uma prática historiográfica de cima 
para baixo, que insiste em permanecer presente – de formas diferen-
tes: às vezes, vergonhosamente oculta ou, às vezes, irritantemente 
evidente – na historiografia contemporânea. Neste diálogo entre 
as fontes (indícios, evidências, narrativas) e os conceitos (hipóteses, 
teorias, referências), os temas são eficientemente revelados pelos(as) 
pesquisadores(as) e se deixam revelar pelos(as) leitores(as). 

Os capítulos deste volume demonstram isso. Diego Cavalcanti 
Araújo apresenta as festas e as fugas como momentos fundamentais 
para a afirmação da liberdade e da autonomia dos homens e mulhe-
res escravizados(as) no final do século XVIII, na ribeira do Aracati. Nos 
quilombos, as experiências antinômicas ganham materialidade e 
transformam a violência da escravização em instrumentos de articu-
lação social. Para Tyrone Apollo Pontes Cândido, por sua vez, o bandi-
tismo ganha novas cores e significados, quando situados no contex-
to da expansão do estado durante os conflitos de “independência”. A 
formação de bandos de “facinorosos”, que circulavam pelos sertões 
em busca de animais perdidos e riqueza acumulada em fazendas de 
criar, expressam a iniciativa e as contradições da vida dos subalter-
nos, em meio a guerras oficiais (“Confederação do Equador” ou “Re-
volução de 1817”) e expedições policiais. Francisco Ramon de Matos 
Maciel estende esse tipo de análise de baixo para cima aos finais do 
século XIX, quando multidões de retirantes se unem a bandos de cri-
minosos ou a dissidentes políticos no contexto da grande seca de 
1879, levando o medo aos habitantes dos recentes núcleos urbanos 
e às autoridades governamentais. O “agenciamento” desses homens 
e mulheres amedronta mais do que os efeitos de suas ações – os sa-
ques e as invasões –, pois incidem sobre direitos sociais e deveres 
paternalistas, confundindo as normas do estado e dos mecanismos 
de subalternidade. Eduardo Oliveira Parente traz esse debate para a 
Fortaleza dos anos de 1930, quando novas instituições mutualistas 
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eram formadas por operários e trabalhadores pobres, incorporando 
até mesmo entidades católicas e conservadoras, como a Legião Cea-
rense do Trabalho. A extensa pesquisa documental nos mostra como 
essas entidades tanto orientaram e dirigiram o movimento operário 
desses anos, quanto foram orientadas e dirigidas por ele, em sua au-
todeterminação e criatividade política, exercendo intensa pressão 
social sobre o estado e sobre as instituições católicas. Renata Felipe 
Monteiro percebe o mesmo ímpeto antinômico nas formas de ação 
dos migrantes hospedados compulsoriamente na Hospedaria Ge-
túlio Vargas, na Fortaleza dos anos de 1950. Atraídos por promessas 
de assistência e trabalho, os retirantes acabavam acampados preca-
riamente em grandes espaços ao redor dos prédios construídos em 
1943 para fomentar uma política de apoio ao militarismo dos EUA, 
formando grandes exércitos de seringueiros amazônicos. Entre gre-
ves e saques, entre passeatas e petições, os migrantes ocupavam os 
espaços da cidade e exigiam mudanças nas políticas de apoio aos po-
bres em momentos de secas. José Romário Rodrigues Bastos dirige seu 
olhar crítico de pesquisador às lutas políticas desenvolvidas pelos(as) 
trabalhadores(as) rurais cearenses, nestes mesmos anos de 1950. 
Desde esse ponto de vista, os sindicatos não aparecem como benes-
ses do estado, nem como permissão dos proprietários de terras, mas 
como instrumentos de organização e reivindicação dos camponeses 
articulados nos vários espaços que constituem o assim chamado 
“mundo rural”. As lutas em torno da fazenda “Japuara”, no município 
de Canindé, apresentam essas mesmas características gerais, em ou-
tros termos e possibilidades, como nos mostra Brenda Timbó Mendes. 
Para ela, o que está “em litígio” não é exatamente a terra, como meio 
de produção, mas a propriedade, como instrumento de legitimação 
e controle do acesso à terra e, consequentemente, aos bens que dela 
são derivados. Assim, a análise histórica ganha contornos mais am-
plos e agudos, desnudando os mecanismos sutis de subalternidade, 
naturalizados pela ação sedimentar da cultura de classe, que procura 
estabelecer lugares fixos e desprivilegiados dos homens e mulheres 
trabalhadores. As mulheres, aliás, ganham destaque no capítulo de 
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Francisco Magnel Carvalho Rodrigues, articulando-se em variadas di-
reções durante as obras de construção do açude Araras, nos mesmos 
anos de 1950. Como cozinheiras, curandeiras, lavadeiras, agricultoras 
e, eventualmente, como esposas, elas incidiam sobre as regras pre-
tensamente rígidas estabelecidas pelo DNOCS para os acampamen-
tos de trabalhadores e para o alistamento nas turmas de operários, 
invertendo-as ou tensionando-as, em direções inesperadas, que, 
mesmo invisíveis aos contemporâneos, não escaparam ao olhar per-
cuciente do historiador. Por fim, Francisco Ruy Gondim Pereira retoma 
o tema das entidades católicas em meio aos movimentos populares 
em outro contexto – conflitos rurais nos anos de 1980. Agora, gru-
pos religiosos e laicos estendem seus olhares e suas alianças políticas 
para camponeses em luta pela terra e pelo direito a plantar e colher 
para si, para seus familiares e para suas comunidades. Por meio das 
memórias de alguns militantes, o autor se permite especular sobre as 
intenções e propostas que foram ou poderiam ter sido colocadas em 
prática por movimentos sociais orientados pelo chamado “cristianis-
mo de libertação”, cuja influência se estende aos dias atuais.

Como se vê, são capítulos que não se prendem exclusivamente às 
estruturas de dominação, mas buscam entrever, nos meandros da su-
balternidade, as possibilidades de resistência e rebelião, assim como as 
formas efetivas de auto-organização dos trabalhadores do campo e da 
cidade. São “ensaios de História Social” no melhor estilo do termo, que 
merecem a atenção dos(as) leitores(as) e a reflexão de todos(as).
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Tempo de festas, tempo de 
promessas, tempo de secas: 

fuga, sociabilidade e solidariedade  
na construção de espaços de autonomia

 Diego Cavalcanti Araújo1

As evidências são claras: o escravo africano soube dançar, 
cantar, criar novas instituições e relações religiosas e secula-
res, enganar seu senhor, as vezes envenená-lo, defender sua 
família, sabotar a produção, fingir-se de doente, fugir do en-
genho, lutar quando possível e acomodar-se quando conve-
niente (REIS, 1983).

O presente artigo é fruto de nossa pesquisa, em andamento, e 
parte da inquietação sobre as experiências dos sujeitos escravizados 
nesse espaço complexo de relações da região jaguaribana no século 
XVIII. O Aracati e os sertões do Ceará não vieram inicialmente como 
objetos de pesquisa. Os primeiros sinais de interesse pelo século XVIII 
foram por conta das narrativas nos autos de querela, que traziam ten-
sões entre sujeitos escravizados e a camada senhorial. Inicialmente, 
a ótica da resistência era o que mais chamava a atenção, no sentido 
de querer entender como esses sujeitos escravizados se opuseram ao 
longo daqueles anos ao domínio escravagista.

Entretanto, na medida em que dialogávamos com as fontes, outros 
elementos passaram a chamar tanto a atenção quanto o que com-
preendíamos inicialmente apenas por resistência. Começamos a per-

1 Mestrando em História Social pela Universidade Federal do Ceará.
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ceber que a complexidade da vida desses sujeitos, como bem nos lem-
bra João José Reis, não estava marcada nos extremos da submissão ou 
da revolta, mas sim da negociação cotidiana2. Daí passamos a compor 
novas perguntas: como esses sujeitos estabeleciam suas relações de 
afetividade e possibilidades de criação de suas vidas em um contexto 
de controle social como se afirmava a sociedade escravagista?

Tendo isso em vista, o que debateremos daqui em diante versa so-
bre a experiência de sujeitos que lidaram com a escravidão e busca-
ram formas outras de existir, mesmo em uma realidade extremamen-
te exploratória e violenta. Suas experiências chegaram a nós a partir 
do olhar do outro, a camada senhorial, mas suas ações ecoaram e nos 
permitem compreender um pouco mais sobre as ações que esses su-
jeitos empreenderam na tentativa de afirmar que o domínio, mesmo 
que absoluto, é questionado cotidianamente a partir das relações 
de sociabilidade, das resistências cotidianas, enfim, desse complexo 
conjunto de ações que nos deixaram a possibilidade de indagar mais 
sobre o que foi o século XVIII no Ceará.

Mapa II - Estradas da capitania do Siará Grande.

Fonte: Estradas da capitania do Siará grande3.

2 REIS, 1989.
3 NOGUEIRA, 2010, p. 71.
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Por volta de junho de 1780, nas “vésperas de Santo Antônio”, em 
um festejo na matriz de Russas, duas pessoas são avistadas conver-
sando: André e Francisco. Ao avistar esse encontro, uma pessoa se 
aproxima para tentar ouvir de que estavam falando. Mas por qual 
motivo a conversa desses dois sujeitos chamou a atenção de alguém? 
Quem se aproximara fora “Manoel Pereira do Monte”, um homem 
branco que morava no Aquiraz, e afirmou que daquela conversa “ou-
viu estar dizendo o querelado André ao mesmo preto Francisco que 
fosse para casa dele”. No dia 20 de março de 1781, alguns meses após 
esse festejo, André Gonçalves estava sendo acusado, na situação em 
que o testemunho de Manoel Pereira foi apresentado, “por lhe haver 
induzido e ocultado hum escravo por nome Francisco”4.

Segundo Mari Del Priori, “as festas, além de misturar estilos, sons e 
partituras, misturavam também os corpos”. Nesse espaço de mistura, 
que tinha como função social permitir “às crianças, jovens, aos espec-
tadores e atores da festa introjetar valores e normas da vida coleti-
va, partilhar sentimentos coletivos e conhecimentos comunitários”5, 
também era um espaço no qual a subversão da norma estava nos 
horizontes de possibilidades. 

Segundo Eurípedes Funes, sobre as práticas nos festejos na Ama-
zônia, argumenta que:

Valendo-se das festas religiosas, os escravos faziam devoções 
a seus santos, cantavam seus cantos e dançavam suas danças. 
Eram momentos em que as origens africanas se manifesta-
vam, e novas identidades culturais se constituíam. Todavia, 
mesmo em se tratando de festas de cunho religioso, essas 
manifestações acabavam por atrair a indignação de curas e 
da elite local.6

De certo modo, esses aspectos das apropriações dos escravizados 
desses espaços de festas, assim como suas presenças e atos causan-
do incômodo para a elite local, não são aspectos que falam apenas 

4 Grifo nosso. Livro Nº12 Autos de Querela. 20 de março de 1781. APEC. Para a transcrição 
integral do documento ver. Pinheiro, 2012.

5 PRIORI, 1994.
6 FUNES, 1995, p. 53.
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da região abordada pelo autor. Nesse sentido, ajuda-nos a iniciar o 
debate pensando nos festejos enquanto espaço de polissemia e de 
constante tensão entre diversos agentes sociais. Os escravizados, por 
sua vez, tentam se utilizar desse momento de ruptura como forma 
de manifestar as mais diversas vontades de afeto e tensões. A elite 
local, por sua parte, em situação de negociação entre as diversas for-
ças, também tem que permitir até certo ponto que os escravizados 
frequentem esses espaços. 

Certamente, esses sujeitos não eram vistos da mesma forma no es-
paço das festas. Existem diversas formas de controlar os corpos sem a 
necessidade de grilhões, pois o controle social exerce um forte fator 
de vigilância e desconfiança das ações e deslocamentos dos sujeitos 
escravizados. É perceptível, a partir da análise do processo crime em 
questão, que André e Francisco eram mais dois dentre os diversos cor-
pos que também estavam sob a atenção dos olhares. Entre o profano 
e o sagrado, que fará desse processo criminal uma situação bastan-
te curiosa, situam-se as articulações feitas em torno dos festejos, das 
promessas aos santos e das apropriações que os sujeitos escravizados 
e forros mobilizam a partir dessa dimensão da vida social na colônia. 
Dessa forma, tentaremos entender um pouco mais sobre como nes-
sa estrutura de festejos religiosos, de fluxo pelo espaço dos sertões e 
do comércio do gado, os sujeitos escravizados e forros exerceram suas 
resistências, de formas plurais, que põem em xeque as instituições de 
domínio, mesmo que posteriormente viessem a ser derrotados.

No processo crime em questão7, a riqueza das descrições feitas 
pelas testemunhas nos chama a atenção para tentarmos perceber 
o que são os corpos negros e escravizados no espaço do festejo. O 
olhar do outro, aqui, é um olhar de desconfiança, de vigilância. Então, 
quantos festejos existem nessa mesma festa, já que os sujeitos viven-
ciam esse espaço de formas completamente diferenciadas? 

Aquela conversa que começou em um festejo em Russas acabou 
por possibilitar uma das formas mais comuns de resistência ao escra-

7 Livro Nº12 Autos de Querela. 20 de março de 1781. APEC.
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vismo no Brasil: a fuga. O que pretendemos aqui é investigar as traje-
tórias desses dois indivíduos: André Gonçalves e Francisco, pensan-
do, a partir de um processo criminal, como refletir e problematizar 
essas experiências em uma tentativa de compreender as possibilida-
des de escolhas e como esses sujeitos criam e percebem brechas no 
sistema de dominação, subvertendo a função de controle de certos 
espaços articulados pelas forças dominantes, como neste caso são o 
festejo, a devoção e a noção de propriedade.

Todavia, o que mais podemos apreender sobre André e Francisco a 
partir dessa documentação? Por que ele ofereceria abrigo a um escravi-
zado? Não seria muito arriscado ajudar um escravizado a fugir? O que, 
então, pode tê-los aproximado e possibilitado essa ação de resistência?

Francisco era um trabalhador escravizado “que hera do queixoso que 
naquele tempo estava alugado em casa do Capitam Joze Pinto Lopes to-
dos visinhos da mesma matriz”8. André, por sua vez, era um forro, mora-
dor da “ribeira do Jaguaribe”, termo do Aquiraz. Dentre as possibilidades 
de uso dos trabalhadores escravizados havia a possibilidade de locação. 

No caso de Francisco, a nosso ver, não se trata de um “escravo de 
ganho”, mas sim de “aluguel”. Segundo Leila Mezan Algranti:

Se pensarmos, por um lado, que o escravo de ganho ao sair 
às ruas em busca de trabalho continuava sendo propriedade 
de seu senhor, e que enquanto trabalhava para outro estava 
apenas sendo cedido temporariamente, ou seja, “alugado”, 
por um período, e que o valor adquirido por esse “aluguel” 
pertencia a seu proprietário, teríamos então uma situação se-
melhante à do escravo de aluguel. Daí a confusão que ocorre 
com frequência entre o escravo de ganho e o escravo de alu-
guel. Ambos eram cedidos provisoriamente. No caso do de 
aluguel era o senhor quem o alugava; quanto ao de ganho, 
alugava-se a si próprio.9

Essa diferenciação, longe de mera formalidade, ajuda-nos a re-
fletir sobre as dimensões de controle entre um escravo de ganho e 
um escravo de aluguel. Enquanto o de ganho tem certa margem de 

8 Livro Nº12 Autos de Querela. 20 de março de 1781. APEC.
9 ALGRANTI, 1988, p. 70.
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para quem iria vender sua força de trabalho, o escravo de aluguel era 
posto diretamente em um local por seu senhor. A fuga de Francisco, 
dessa forma, deu-se a partir de um local de serviço que havia sido 
alocado por seu senhor. Nesse sentido, diferentemente do caso que 
seria se Francisco fosse um escravo de ganho, e que a possibilida-
de de mobilidade e escolhas para quem trabalhar seriam um tanto 
maiores, nesse caso em específico ele foge de um local e de um se-
nhor escolhidos pelo seu proprietário. Portanto, a mobilização das 
forças repressivas poderia vir a ser mais rápida e eficiente.

Segundo Silvia Hunold Lara, “no caso dos chamados ‘negros de 
ganho’, o cativo executava diversas atividades para terceiros, rece-
bendo por esses serviços remuneração que, ao final do dia, da sema-
na, do mês, entregava ao seu senhor”10. Isso é curioso por trazer mais 
elementos sobre a dimensão das possibilidades de uso da mão de 
obra escravizada, além de também revelar mais sobre o deslocamen-
to desses sujeitos pelo espaço colonial, seja para executar atividades 
para seu senhor, ou então enquanto alugado para um outro. 

Esses deslocamentos poderiam vir a possibilitar o aprendizado so-
bre a espacialidade: estradas, caminhos, vilas etc., assim como sobre 
outras pessoas. Segundo a mesma autora, ao analisar as relações no 
Brasil colonial, afirma que: “outros documentos indicam que algumas 
tarefas impostas pelos senhores implicavam, necessariamente, que 
os escravizados saíssem das fazendas, andando por caminhos, estra-
das, e ruas das vilas e cidades”11. Esse aspecto ajuda a compreender 
que certos valores e relações tinham semelhança em diversos espa-
ços da colônia. Por conta disso, conseguimos estabelecer dimensões 
comparativas, o que ajuda na construção de possibilidades de per-
guntas para as fontes. O que, evidentemente, leva-nos a refletir sobre 
as particularidades das relações escravistas no Ceará.

Voltando à relação dos dois, o que podemos entender a partir das 
fontes é que André e Francisco, além de uma possível amizade consti-

10 Livro Nº12 Autos de Querela. 20 de março de 1781. APEC.
11 LARA, 1991.
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tuída no cativeiro, tinham em comum a relação com Joze Pinto Lopes. 
André, ao oferecer a possibilidade de fuga para Francisco, não apenas 
estabelecia a afirmação da solidariedade entre os trabalhadores pobres, 
mas também atacava diretamente a autoridade de seu antigo senhor.

André é apontado pelo processo como um sujeito forro e que ha-
via adquirido o crédito de uma dívida com o “Capitam Joze Pinto Lo-
pes”, que fora anteriormente seu senhor e que “lhes estava devendo 
certa quantia de huma promessa por haver feito a Santo Antonio e 
que depois ele querelado lhe tornaria o resto”. Não temos mais deta-
lhes sobre os contornos de tal promessa. 

Aqui notamos o campo de possibilidade de os sujeitos escravi-
zados se apropriarem de um signo do poder dominante, que é a 
dimensão da fé católica, e (re)significá-la como instrumento de bar-
ganha pelos trabalhadores pobres. Esse aspecto nos leva a perceber 
a dimensão tática da ação dos sujeitos que estão frequentemente 
testando os limites da dominação e, por vezes, apropriando-se das 
próprias ferramentas do dominador, subvertendo o sentido inicial, 
conferindo um uso tático12 desse conhecimento que balança, mes-
mo que momentaneamente, as relações de poder. 

Mas como pensar a relação dos sujeitos escravizados e os usos 
possíveis da fé dominante como forma de perfurar dimensões coti-
dianas e forjar relações completamente imprevisíveis à primeira vis-
ta? Pois seria equivocado tomarmos uma adesão pura ao catolicismo 
sem levarmos em consideração a violência implícita de imposição de 
uma colonização cultural.

Essa questão da ressignificação chama a nossa atenção para pen-
sarmos sobre o aprendizado dos escravizados no espaço colonial. 
Segundo Robert Slenes:

Fazendeiros e autoridades do governo tinham um grande 
interesse prático em conhecer certos aspectos da cultura 
escrava para assegurar seu controle e evitar surpresas desa-
gradáveis. Na sua grande maioria, no entanto, esses senho-

12 CERTEAU, 2008.
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res não tentaram livrar sua visão das lentes escuras de sua 
própria cultura [...] Enquanto isso, muitos de seus cativos do 
Além-Atlântico aprenderam a mover-se com certa desenvol-
tura no mundo dos dominantes13.

Os casamentos, os batismos e os festejos não foram pensados 
pelos dominantes como espaços que abriam brechas, possibilidades 
de usos pelos segmentos de trabalhadores pobres. Na verdade, estas 
foram cavadas e os limites do quanto era possível avançar, resistir e 
de se apropriar foram testados por esses escravizados ao longo de 
suas experiências de vida e passadas aos seus companheiros e filhos, 
criando outras possibilidades de usos a seu favor. 

Então, qual seria a forma mais apropriada de refletirmos sobre o es-
paço do festejo para Francisco e André? Afastando-nos de uma pers-
pectiva que entende nos festejos uma válvula de escape, pensamos 
que o que mais ajuda a refletir sobre essa dimensão da vida social na 
colônia seja a de entender quais são os limites impostos e como os 
sujeitos marginalizados se relacionam e tencionam esses limites. 

Segundo James Scott: 

Até há muito pouco tempo, a interpretação dominante so-
bre os rituais de agressão ou inversão era a de que aliviar 
as tensões engendradas pelas relações sociais hierárquicas 
servia para reforçar o status quo [...] permitir que os grupos 
subordinados simulem a rebelião mediante regras e calendá-
rios predeterminados ajuda a evitar formas de agressão mais 
perigosas14.

As ações de Francisco e André são exemplos presentes na historio-
grafia de como a norma está sujeita às diversas tentativas de expres-
sar possibilidades, outras de se relacionar socialmente articuladas por 
sujeitos marginalizados. Nesse sentido, diferentemente de manter o 
status quo, o festejo para esses dois sujeitos, que acompanhamos a tra-
jetória até então, serviu como um catalisador dos sonhos de liberdade. 

13 SLENES, 1992.
14 SCOTT, 2013.
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Naquele momento de vigilância, mas também de liberação, es-
ses dois homens estabeleceram a possibilidade da ruptura da norma 
em um espaço instituído na tentativa de controlá-los. Talvez, como 
James Scott aponta, esses momentos de inversão e de tentativa de 
“alívio” das tensões sociais “não diminuem, antes incrementam, a 
probabilidade de uma agressão efectiva”15. E pensando as relações 
de hierarquia social em uma sociedade escravocrata, quão agressivo 
poderia ser o ato de fugir de seu senhor? Talvez tão agressivo quanto 
feri-lo diretamente.

Nesse sentido, entendemos como importante nos debruçarmos 
um tanto mais na presença de Santo Antônio neste processo. Ele apa-
rece em diversos momentos desse acontecimento. O festejo em que 
eles estão é destinado a Santo Antônio; a dívida que André adquiriu 
de seu senhor é apontada como algo feito ao santo. Como essa figu-
ra do panteão católico é articulada desde os agentes dominados e 
apropriado pelos trabalhadores pobres escravizados? 

Santo Antônio era um santo querido entre os escravos. Marina de 
Melo e Souza, ao falar da apropriação da imagem do Santo Antônio 
de nó-de-pinho enquanto objeto mágico religioso, assinala que:

As Imagens de Santo Antonio, feitas e utilizadas por africanos 
e seus descendentes, incorporavam elementos simbólicos de 
origens diversas, que podiam ser diferentemente interpreta-
dos, dependendo do universo cultural – europeu ou africano 
– de quem as abordava. Frutos de uma mestiçagem cultural, 
abriam possibilidades de múltiplas leituras, definidas pelo ins-
trumental cognitivo daqueles que com elas se relacionavam.16

Sobre o culto a Santo Antônio e sua popularidade entre escravos, 
Eurípedes Funes afirma que:

O culto a Santo Antônio era uma prática comum entre os es-
cravos. No vale do Paraíba, as pequenas estatuetas, de chifre 
ou de madeira, desse santo eram muito apreciadas. Algumas 
dessas estatuetas lembram e muito, na fisionomia, postura 

15 SCOTT, 2013.
16 MELLO E SOUZA, 2001, p. 180. 
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do corpo e desenho dos braços, as figuras minkisi da cultura 
kongo, usadas no baixo Zaire como fetiches para garantir a 
boa sorte, evitar a desventura.17

Para entendermos um pouco mais essa relação, façamos, portan-
to, um debate sobre o que era a imagem de Santo Antônio e seus 
significados. Ronaldo Vainfas afirma que “no período colonial, as re-
lações dos fiéis com Santo Antônio eram íntimas. Tão íntimas quanto 
o eram com Cristo e com a Virgem, sempre invocados a cada difi-
culdade”18. Essa intimidade revela, segundo o autor, “a maleabilidade 
ou a plasticidade da devoção”. Mas que milagres eram realizados por 
esse santo? Santo Antônio era reconhecido, por um lado, por ser um 
taumaturgo, ou seja, realizava milagres como ressureições, curas etc., 
por outro, era conhecido por recuperar coisas perdidas. 

Coisas e pessoas. Dentre essas, ele também foi tido como “depa-
rador” da soberania portuguesa. Luís Mott abre seu texto, “Santos e 
santas no Brasil colonial”, com a seguinte citação de Frei Agostinho 
da Conceição:

Deus, entre todos os Reinos do mundo escolheu particular-
mente Portugal para seu Império e própria morada na terra. E 
tudo isto se deve a Santo Antonio, por ser ele o Sol do mundo 
e Portugal o Império de Deus. (Frei Agostinho da Conceição, 
OFM, Rio de Janeiro, 1674)19

Santo Antônio, que na sua hagiografia viria a ser conhecido como 
o “Martelo dos Hereges”, e posteriormente aquele que recuperaria a 
soberania portuguesa, veio a ser, para André, a moeda dos marginali-
zados a partir do poder celestial contra o poder local.20

Ou seja, em um contexto escravista, um Santo que tem como uma 
de suas dimensões centrais de ação a recuperação de coisas e pessoas, 
não seria estranho pensar sobre a requisição de seus milagres em mo-

17 FUNES, 1995, p. 83
18 VAINFAS, 2003.
19 MOTT, 1994. 
20 Sobre as hagiografias, santos e santidade ver. Varazze (2003), Vainfas (2003); Franco 

Júnior (1995), Mott (1994).
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mentos em que escravizados fugissem de seus senhores. Será então 
que André, ao mesmo tempo em que ajudava, eventualmente, algum 
companheiro a fugir, poderia também ser alguém em que seu antigo 
senhor confiava que iria achar um outro escravizado que havia fugido? 

Nesse sentido, faz-se importante debater como a polissemia em 
torno da significação do Santo incorporava, também em suas arti-
culações, uma disputa pela simpatia do santo no campo simbólico 
e místico. Se ele era usado para encontrar pessoas, o escravo fugido, 
que tinha como seu protetor essa entidade, poderia vir a anular o 
efeito usado pelo seu senhor. A apropriação, nesse sentido, tinha um 
caráter tático de sentimento de garantia de uma fuga bem-sucedi-
da, já que a disputa seria a partir de quem tivesse a maior devoção 
ao santo. Mesmo em relações vertiginosamente desiguais, como é o 
caso da sociedade escravagista, no campo sagrado havia a possibili-
dade de uma disputa mais horizontalizada.

Eurípedes Funes, ao falar sobre os usos de Santo Antônio no Ama-
zonas, afirma que: 

Santo Antônio alertava os mocambeiros que as expedições es-
tavam vindo. Quando o santo virava de costa, “o perigo tava  
pra chegá”. Um aviso claro de que os mocambeiros tinham que 
se proteger. É interessante que essa menção só se faz no tocan-
te ao ataque das tropas repressivas, e não aos praticados pelos 
índios. Isso nos leva a crer numa prática que se apropriou de 
um poder atribuído a Santo Antônio, na crendice popular, para 
achar coisas perdidas. O senhor que não sabia para onde fugira 
o seu escravo invocava a ajuda desse santo para encontrá-lo. O 
mocambeiro, por sua vez, fez do mesmo o seu santo protetor, 
invocando sempre a sua ajuda contra as expedições punitivas, 
anulando, ou pelo menos neutralizando, o poder de ajuda ao 
senhor, esperando reverter, esse poder a seu favor, livrando-os 
de infortúnios e possibilitando-lhes encontrar a liberdade que 
um dia haviam perdido.21

O que temos de fato é que André conseguiu, a partir da articula-
ção da fé cristã e, possivelmente, de outros ganhos que viera a fazer, 
conquistar certos bens, como o de ter uma casa, algumas roupas, até 

21 FUNES, 1995, p. 83.
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mesmo um local para oferecer a um amigo em fuga onde ali pude-
ram ter seu roçado e vivenciar minimamente uma experiência outra 
de relação com sua autonomia e horizontes de liberdade.

Poucos dias após o festejo, a fuga de fato se concretizou e nin-
guém tinha notícias sobre a localização de Francisco, que conseguiu 
se esconder na casa de André por pouco mais de um mês. Ao que 
sabemos, este o abrigou, deu-lhe “hum colete vermelho, hum calsam 
de pano de estopa e huma cachorra que tudo era do mesmo que-
relado”. A descoberta do paradeiro de Francisco se deu por um es-
forço coletivo de alguns agentes, que apontam que agiram “por sua 
devossam com disfarse foi vigiar pelos contornos da mesma casa e 
finalmente achou o dito escravo em pouca distância da casa do que-
relado metido em um mato em hum quilombo”22. 

A liberdade conquistada pelos escravizados sempre convive com 
a dimensão da precariedade. Eylo Fagner aponta, ao falar sobre a 
condição instável do liberto, a seguinte questão: 

Se o status de pessoa livre na sociedade escravista era mar-
cado pela escravidão – inclusive, para os trabalhadores livres 
pobres amiúde ameaçados de escravização – a liberdade de-
veria ser buscada além dela mesma; no entanto a manumis-
são, embora conseguida por dentro da legalidade encerrada 
pelo emancipacionismo do poder público, já constituía um 
importante passo dado nesse sentido. É certo que libertar-se 
nos meandros das leis significava obter condição instável de 
liberto, pois não foi possibilitado aos escravos nada além de 
uma liberdade precária.23

Nesse sentido, a vigilância toma um contorno de que não se dava 
apenas por conta da fuga de Francisco. André, apesar de ser forro, 
tinha uma liberdade precária e que ainda trazia sobre ele os estigmas 
sociais da escravidão, apesar de certa margem maior de ação. O que 
nos ajuda a entender também mais elementos sobre a vigilância da 
conversa que os dois tiveram no festejo. Segundo Silvia Hunold:  

22 Livro Nº12 Autos de Querela. 20 de março de 1781. APEC.  Grifo nosso.
23 RODRIGUES, 2012, p. 183.
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[...] até os libertos mantinham diversos laços que os prendiam 
aos ‘patronos’, e eram cuidadosamente vigiados. Na maioria 
das vezes, ser forro não significava ser livre, pois a condição 
de libertos, ou mesmo um tom mais pálido na pele de alguns 
homens não deixavam de colocá-los sob suspeita. Mesmo 
soldados de capitão-do-mato eram olhados como seres a se-
rem controlados.24

A menção ao local onde André estava como “quilombo” chama a 
atenção, pois aparece também no testemunho de Joze David “casado 
morador do citio pasta termo do Aquiraz disse vive de suas agencia”. 
Segundo ele: 

E perguntado declarado ella testemunha pelo conteúdo 
do auto deste sumario que tudo lhe fora lido e declarado 
pelo Ministro disse pelo sabe por ser publico que o preto 
Francisco escravo do queixoso desaparecera no tempo 
declarado no auto e que haver hum mês foi achado em 
Caza do querelado o preto forro André Gonsalves viven-
do ocultado em hum quilombo e que ele testemunha 
tem por certo poque além de ser público lhe tem afir-
mado o seu sogro Jerônimo Lopes que ajudou a pegar 
o dito preto, e além disto o mesmo querelado confessou 
a ele testemunha dizendo que hera verdade ter o dito 
escravo na sua caza por que o senhor lhe devia.25

Em relação a essa dimensão da menção daquele local como um 
quilombo, isso nos leva a entender que havia uma sensibilidade em 
relação ao uso do termo que revelava até certa paranoia e temor por 
concentração, mesmo que mínima, de sujeitos negros. Segundo Ma-
nolo Florentino e Márcia Amantino:

Não poderia ser de outro modo, aliás, pois as evasões fre-
quentemente expunham os limites do poder senhorial. Eis a 
origem de uma espécie de paranoia senhorial, sempre pronta 
a exagerar a escala real das fugas, revoltas e quilombos nas 
Américas. Um dos primeiros a trilhar semelhante caminho 
talvez tenha sido o castelhano, que em meados do século 
XVI calculou em sete mil o número de cimarrones africanos 
a habitar assentamentos dispersos pela ilha de La Española, 
cifra dificilmente aceitável por estudiosos do tráfico atlântico 

24 LARA, 1989, p. 8.
25 Livro Nº12 Autos de Querela. 20 de março de 1781. APEC.  Grifo nosso.
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de escravos (LANDERS, 2001, p.145). Acompanhou-o a Co-
roa portuguesa ao determinar que, no Brasil de meados do 
século XVIII, por quilombo deveria ser entendido todo agru-
pamento superior a cinco fugitivos que habitasse zona des-
povoada, mesmo sem nenhuma evidência de que se podiam 
sustentar por si próprios.26

Em debate com essa perspectiva, podemos entender que havia 
certo elemento que talvez aumentasse o temor por parte dos agen-
tes dominantes. André tinha uma casa e nela tinha pequenos roça-
dos, ou seja, naquele local os sujeitos poderiam facilmente se man-
ter, pois plantavam seus próprios alimentos. 

Nessa casa não estavam apenas André e Francisco. Francisca, ou-
tra mulher negra que aparece no processo apenas enquanto men-
ção de sua existência, não é apontada nem como forra, nem como 
escravizada. Talvez seja possível que ela também tenha vindo fugida 
de outro senhor e que não se tinha notícias no momento de feitu-
ra desse processo. Ou seja, nesse caso, já havia a presença de três 
pessoas, uma delas sabidamente fugida e outra que não se foi alvo 
da querela naquele momento. Sob este aspecto, aquela casa pode-
ria gerar o temor de prover habitação e subsistência para ainda mais 
pessoas fugidas.

Em 1740, o Conselho Ultramarino define quilombo como “toda ha-
bitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoa-
da, ainda que não tenham feito ranchos levantados e nem se achem 
pilões nele”27. A subsistência é um agravante, pois a agricultura e a 
terra nas mãos de sujeitos marginalizados levantam o temor dos se-
nhores, já que ali há uma expressão da possibilidade de liberdade em 
um sentido mais pungente: a afirmação da capacidade de manter a si 
e, no caso de André, até mesmo de compartilhá-la sem que os agen-
tes dominantes pudessem, além disso, descobrir de imediato fugas de 
outros sujeitos. Como possivelmente o fez com Francisca e com o es-
cravizado Francisco, talvez dali até mesmo conseguir alguns pequenos 

26 FLORENTINO; AMANTINO, 2012.
27 CARVALHO; LIMA, 2013.
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ganhos em trocas, já que sabíamos que ele tinha também outros bens 
além da terra e da casa. E, nesse caso, poderia facilmente trazer outros 
companheiros para viverem com ele, e isso era um dos grandes temo-
res da classe senhorial não apenas no Ceará.

Leila Mezan Algranti aponta como no Rio de Janeiro as fugas eram 
manifestações contra a violência e o trabalho compulsório. Além dis-
so, aborda como as “áreas ao redor da corte, recobertas de florestas 
e de montanhas pouco acessíveis, também forneciam refúgio para 
os escravos fúgidos”, e finaliza afirmando que “Essas áreas serviam de 
ponto de encontro aos escravos, dando origem a vários quilombos. A 
floresta da Tijuca e o Morro de Santa Tereza tornaram-se conhecidas 
como zonas de quilombos”28. Nesse sentido, aponta as áreas pouco 
acessíveis enquanto espaços de criação de zonas de refúgio para es-
sas pessoas que vinham fugidas. Sobre isso, temos duas considera-
ções em diálogo com o presente caso. 

Em que medida a dificuldade de fazer justiça nos sertões, assim 
como os períodos de seca, que causavam instabilidade nas relações 
sociais e de produção, podem nos ajudar a pensar a espacialidade e as 
relações de produção enquanto matéria-prima da forja de espaços de 
agência pelos sujeitos escravizados? Além disso, um dado que chama 
a atenção é como a fuga e a existência de quilombos se dá numa rela-
ção mútua de construção. Fugir pode ser muito arriscado, os conflitos, 
por vezes, com povos indígenas; a possibilidade de ser capturado; fora 
todas as construções sociais de controle desses sujeitos que eram in-
corporadas ao cotidiano das relações. Por conta disso, parece ser mui-
to mais vantajoso quando se têm espaços em que a fuga não só será 
efetuada como efetivada. No caso de Francisco, ele tinha a garantia de 
que fugindo teria não apenas um local, mas também a possibilidade 
de construção de outra vida, no sentido de poder ter um lar, seus com-
panheiros e a produção de sua subsistência, na medida em que aquela 
casa se configurava enquanto espaço de refúgio.

28 ALGRANTI, 1979, p. 62-63.
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O Jaguaribe, nesse sentido, toma uma importância enquanto pos-
sível rota de fuga, não apenas para o caso em questão. Jofre Teófilo 
Vieira, ao analisar a rota de um grupo de cativos de 1839, aponta que:

Neste sentido, ao se comparar a rota de fuga dos pretos da 
Laura, grupo de cativos que em 1839 realizou um motim a 
bordo da embarcação Laura Segunda, e que depois de anco-
rar em Arapassú, seguiu em direção à Estrada Real do Araca-
ti, com a rota tomada pelos africanos livres em fuga, notase 
que há certa convergência. Afinal, todos pareciam seguir em 
direção à Cascavel ou à Aracati. Será que esta área, como tam-
bém a própria ribeira do Jaguaribe (parte dela está situada 
no Aracati) representaria para esses sujeitos uma rota de fuga 
confiável e segura?29

Essa região do Jaguaribe se manifesta, dessa forma, enquanto 
uma possível “zona de refúgio” para alguns sujeitos fugidos. O qui-
lombo que encontramos em nossa investigação, de certo, não foi o 
único a ser formado ali, e a construção desses espaços acaba por pos-
sibilitar a construção de trocas de experiências e conhecimento terri-
torial dos melhores locais para se esconder dos olhares dominantes.

James C. Scott desenvolve o entendimento de “zonas de refúgio” 
a partir da compreensão das experiências de populações da região 
montanhosa da Zomia, que se localiza ao longo de Vietname, do 
Cambodja e da Tailândia. Segundo ele, as pessoas, a partir dessas 
zonas periféricas do controle do Estado, utilizam-se do aprendiza-
do sobre as condições geográficas do local como forma de elaborar 
mecanismos de subsistência e táticas de manutenção das zonas de 
poder dominante, distante. Ou seja, a escolha de um local de fuga 
e refúgio, nesse sentido, pode ser entendida como um conjunto de 
aprendizados e escolhas que resultam de acúmulos e de trocas de 
experiências sobre os condicionantes locais e sobre a capacidade do 
poder alcançar certas zonas de uma localidade30. 

Sobre a região da Zomia e em relação às ações dos sujeitos inves-
tigados, ele afirma que:

29 VIEIRA, 2017, p. 184.
30 SCOTT, 2019.
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Zomia is the largest remaining region of the world whose peo-
ples have not yet been fully incorporated into nation-states. Its 
days are numbered. Not so very long ago, however, such self-go-
verning peoples were the great majority of humankind. Today, 
they are seen from the valley kingdoms as “our living ancestors,” 
“what we were like before we discovered wet-rice cultivation, Bu-
ddhism, and civilization.” On the contrary, I argue that hill peo-
ples are best understood as runaway, fugitive, maroon commu-
nities who have, over the course of two millennia, been fleeing 
the oppressions of state-making projects in the valleys—slavery, 
conscription, taxes, corvée labor, epidemics, and warfare. Pre-
face Most of the areas in which they reside may be aptly called 
shatter zones or zones of refuge.31

Longe de uma mera transposição de sentidos e de experiências 
que têm suas particularidades, entendemos que o conceito de “zo-
nas de refúgio” nos ajuda a problematizar as relações entre conheci-
mento da espacialidade, aprendizado sobre os condicionantes locais 
e a busca por construir uma relação de busca por certa autonomia 
contra a capacidade punitiva de controle das elites. 

O quilombo, sob este prisma, tem a potência de ser pensado, para 
os sujeitos escravizados, enquanto fruto de um aprendizado sobre a 
espacialidade e sobre as zonas nas quais a capacidade do poder do-
minante poderia agir mais fortemente. Nesse sentido, também pen-
samos o quilombo enquanto espaço de (re)construção de formas de 
vida e que, em sua constituição, acabam por colocar em xeque certos 
valores dominantes. Para a elite local, a presença de quilombos era 
duplamente problemática. Em um aspecto, pelas fugas já efetuadas 
e a construção desses espaços de contestação da ordem; por outro, 
como elemento que construía um atrativo para outras fugas e cria-
ção de espaços de certa autonomia por parte desses sujeitos fugidos. 

As razões das fugas são diversas, como aponta Margaret Bakos ao 
revisar a literatura sobre essas ações de escravizados. Ela indica exem-
plos, como o desejo de descansar, escapar do trabalho; a busca de um 
quilombo como forma de reconstrução de uma vida com indepen-
dência; tentar se passar por homem livre em outra região ou apenas 

31 SCOTT, 2019.
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trocar de um senhor para outro32. Independentemente de qual seja a 
escolha do escravizado, fica evidente que a fuga é alimentada por um 
desejo de construir algum espaço de autonomia e liberdade. Assim, 
percebemos que, dentre as formas de resistência que foram investiga-
das até então, a ação da fuga é uma das mais afirmativas da agência 
dos sujeitos escravizados, por questionar profundamente as bases de 
reificação presentes na estrutura escravagista e, também, por apontar 
para a construção de horizontes outros, como no caso da formação de 
quilombos, de existência, de sociabilidade e de afetividade.

Por conta disso, as fugas também precisavam ser discursivamente 
deslegitimadas. No caso de André e Francisco, apenas aquele é posto 
como querelado no processo crime. E o apontamento é que o que-
relado “o havia induzido (Francisco) para a fuga e o tinha ocultado 
naquele lugar”33. Nesse sentido, ao apontar que a fuga foi fruto de in-
dução, cria-se simbolicamente a ilegitimidade daquele ato enquanto 
protesto à estrutura escravista. Segundo Eurípedes Funes:

Ao invocarem a sedução como forma de justificar a fuga, os 
senhores a desqualificavam enquanto atitude de resistência 
escrava contra os seus atos, suas truculências e, sobretudo, 
à quebra de acordos de sua parte, desrespeitando o espaço 
conquistado pelo escravo em seu cotidiano. Ao alegar ditos 
argumentos, esvaziavam-se as possibilidades de iniciativas 
dos escravos em reagirem, de eles mesmos tramarem suas 
fugas, de reconhecerem o momento e as razões para tal.34

Sob essa perspectiva, a fuga tem um caráter profundamente con-
testatório, que tentava ser negado tanto na recuperação do escraviza-
do fugido como também no esvaziamento discursivo como forma de 
manter a estrutura e ideologia senhorial em legitimidade. Por conta 
disso, uma leitura a contrapelo deve ser feita dessas documentações 
levando em consideração as ações, mas também como os discursos 
são elaborados em relação ao que esses sujeitos fizeram, buscando 
compreender como a agência escrava abalava várias camadas do 

32 BAKOS, 1979, p. 172-176.
33 Livro Nº12 Autos de Querela. 20 de março de 1781. APEC.
34 FUNES, 1995, p. 55.
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domínio senhorial. Assim, podemos pensar a fuga como esse cená-
rio multifacetado de negociação e também de construção de outros 
espaços mais autônomos. Ainda segundo Funes, ao refletir sobre a 
relação entre senhores e escravizados na Amazônia, argumenta que: 

Em seu discurso na Assembleia Provincial em 7-04-1858, o 
presidente da Província, João da Silva Cerrão, afirmava que 
“fazendeiros possuidores de escravos têm me comunicado o 
estado anormal em que a existência conhecida de tais qui-
lombos os tem collocado, impossibilitando a disciplina pelo 
fundado receio de fuga [...] No estado de penúria de braços 
que se acha a agricultura, esta causa agrava profundamente 
o mal não só pela falta de disciplina que conservão, sempre 
indolentes e ameaçadores. Tal discurso, bem como os espa-
ços de autonomia conseguidos pelos escravos em seu co-
tidiano, revela que estes tinham noção clara do contexto e 
se valiam da conjuntura para forçar negociações, conseguir 
mais autonomia e flexibilidade de ação dentro do próprio sis-
tema escravista, tendo a fuga como arma engatilhada contra 
as ameaças às suas conquistas.35

É importante, nesse sentido, perceber qual o espaço dos quilombos 
para os escravizados enquanto espaço de construção de novas 
relações, mas que também devem ser percebidos enquanto espaços 
com relações com o seu entorno, não havendo uma dicotomia 
entre as sociedades quilombolas e as sociedades escravagistas. 
Margaret, ao referenciar a análise feita por Moacyr Flores sobre os 
quilombos no Rio Grande do Sul, afirma que: “as atividades básicas 
dos quilombos eram a agricultura sazonal, o saque nas plantações 
dos vizinhos, havendo, contudo, referência, no quilombo de Barba 
Negra, ao trabalho dos quilombolas nas charqueadas locais, nas 
épocas de maior necessidade de mão de obra”36. Ainda nessa pers-
pectiva, o quilombo poderia ganhar tal força e articulação de nego-
ciação com o poder local, que entre as situações de conflito e trocas 
acaba afirmando que em certas situações as administrações locais 
não puderam simplesmente massacrar os quilombos, mas, por outro 
lado, tiveram até mesmo que conviver com suas existências.

35 FUNES, 1995, p. 60.
36 BAKOS, 1979, p. 178.
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Não é o caso da experiência que aqui analisamos. André, Francisco e 
Francisca não conseguiram força a ponto de criar um espaço de maior 
afirmação de autonomia e foram desarticulados. Entretanto, a expe-
riência do quilombo, nesse sentido, afirma novas possibilidades de re-
lações que, independentemente de quão rapidamente se tenham sido 
encerradas, devem ser vistas como importantes vestígios das formas 
pelas quais os sujeitos escravizados e libertos construíram possibilida-
des contestatórias de formas de viver. E que nos quilombos esse “novo 
momento de sua história, o escravo, agora quilombola, que até então 
fora ocupado basicamente em atividades agropastoris e domésticas, 
estava diante de uma nova realidade; além do cultivo, deveria caçar, 
pescar e praticar o extrativismo para garantir a sua sobrevivência”37. O 
quilombo representa, com muita potência, a construção desse espaço 
de trabalho para si e para seus companheiros, da formação de laços de 
afetividade e da afirmação de outras possibilidades de vida, contestan-
do profundamente os valores escravagistas.

Nesse sentido, aquele espaço em que viveram, mesmo que por 
um tempo, André, Francisco e Francisca, pode ser também lido nes-
ses aspectos da resistência e da solidariedade, assim como poten-
cializa pensarmos quais as formas de articulação das relações de 
afetividade e criação de espaços de reconstrução dos sentimentos 
de pertença a uma unidade familiar, que lhes proporcionasse algum 
amparo, poderia afirmar a criação e recriação de uma “cultura própria 
mesmo que permeada, até certo ponto, por estruturas que encontra-
ram do outro lado do Atlântico”38.

A experiência de quilombo, a qual tivemos conhecimento pelas tra-
jetórias de Francisco e André, terminou pouco mais de um mês depois 
da fuga daquele. Ao ser capturado por Manoel Pereira do Monte, que 
“amarrou o escravo e o foi entregar ao dito Capitam Jozé Pinto Lopes”, 
as perspectivas apontadas sobre a fuga vão tomando contornos di-
versificados. Segundo as testemunhas, temos dois apontamentos de 
como André e Francisco se posicionaram sobre a fuga. Segundo Joze 

37 FUNES, 1995, p. 74.
38 FUNES, 1995, p. 228.
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David, André havia confessado “que hera verdade ter o dito escravo na 
sua caza por que o senhor lhe devia”. Segundo Manoel Pereira do Mon-
te, ao capturar Francisco, afirma que ele confessou que o “querelado o 
havia induzido para a fuga e o tinha ocultado naquele lugar”39.

Aqui vemos duas perspectivas sobre o fato e de como os sujeitos 
articulam o discurso público em suas ações. Francisco, como sujeito 
escravizado, temendo uma punição maior, acabou por declarar que 
havia sido induzido, já que isso tira dele parte do peso e joga em An-
dré a responsabilidade maior em relação à fuga. Já André alega outra 
dimensão: a dívida. Esta, que se sucedeu da promessa feita ao Santo, 
garantiu a ele uma casa.

Entretanto, ele também aponta que, por conta de seu antigo se-
nhor ainda lhe dever certa quantia, havia mantido Francisco em sua 
casa. Ou seja, com essa narrativa, André se põe como locatário, e não 
como indutor da fuga. Aqui podemos entender que ao articular o dis-
curso público, enquanto responsável pela casa, ele tentava driblar a 
punição se pondo na condição, também, de alguém de posses, que 
estava apenas utilizando Francisco enquanto pagamento pela dívida. 
Isso nos dá indícios de compreender, nas ações dos sujeitos escraviza-
dos, interpretações e usos dessas percepções sobre as relações de do-
mínio, manipulando-as conforme as possibilidades de cada situação.

Francisco foi capturado e André, ao final do processo, em 20 de 
março de 1781, no Aracati, foi declarado culpado e preso. Esse pro-
cesso nos ajudou a percebermos o dinamismo dos deslocamentos 
pelo espaço colonial, levando em conta que esses sujeitos eram de 
partes distintas do Aquiraz, encontraram-se em Russas e tiveram o 
processo realizado no Aracati. 

Ou seja, esses sujeitos estavam se deslocando pelo espaço, e esses 
movimentos, como foi no caso do festejo, acabavam por possibilitar 
sociabilidades, trocas de conhecimentos e a esperança de horizontes 
de liberdade. Além disso, leva-nos a compreender a potencialidade 

39 Livro Nº12 Autos de Querela. 20 de março de 1781. APEC.
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dos laços de solidariedade, formados no ambiente de trabalho e nas 
oportunidades de trocas de experiências que esses sujeitos tiveram.

 Essas trajetórias nos ajudam a pensar não apenas sobre a dimen-
são individual de escolhas, estratégias, conflitos, aprendizados etc., 
mas também auxiliam-nos a investigar sobre a complexidade das 
relações entre senhores e escravizados. Entender a relação entre re-
ligiosidade cristã, suas apropriações e escravidão, é também dar vis-
tas à dinamicidade do Ceará Colonial, percebendo-o como um lugar 
de infinidades de fluxos em relação às significações do sacro e do 
profano, na territorialidade e, também, nas relações de dominação. 
Além disso, permite problematizar como a subsistência e a forma-
ção de núcleos de estabilidade, pela população escravizada e liberta, 
eram tidas como grande perigo para a estrutura escravagista, mesmo 
quando esses espaços ainda eram tão pequenos, como no caso de 
André, de Francisco e de Francisca. 

Por fim, esse processo nos ajuda a perceber como no Ceará do sé-
culo XVIII esses trabalhadores buscaram outras formas de se relacio-
nar e de conviver com o espaço, tentaram construir zonas de refúgio 
para seus companheiros, em que eles pudessem ter uma possibilida-
de de outra de vida, com mais autonomia e a possibilidade da criação 
de uma vida menos violenta.
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Bandidos sertanejos:  
ações criminosas no Ceará  

nas primeiras décadas do século XIX

Tyrone Apollo Pontes Cândido1

Assim como em tantas outras zonas afastadas do mundo no correr 
do século XIX, nos sertões do Ceará, grandes parcelas da população 
eram geralmente classificadas por governantes e outros represen-
tantes das minorias brancas como uma massa de marginais, sempre 
propensa à prática do crime em função de sua origem racial, sua con-
dição de pobreza, sua ignorância. Mesmo os mais dóceis lavradores 
eram vistos com desconfiança, pois se acreditava que, perante qual-
quer descuido dos agentes estatais, aquele pobre, aparentemente 
inofensivo, convertia-se prontamente num inimigo da lei ao acoitar 
algum criminoso em fuga. Naquele extenso interior, precariamente 
assistido pelas instituições reguladoras do Império, ordem e desor-
dem pareciam se interpenetrar constantemente, conformando uma 
sociedade caracterizada por muitos conflitos, miséria e violência. Era 
o que pensava o médico-botânico escocês George Gardner quando 
penetrou o sertão cearense em 1838: 

Ao europeu afeito a viajar com relativa segurança sem 
recurso ao porte de arma, o encontro com viajantes 
trigueiros, ares de salteadores, cada qual armado com 
pistolas, espadas, adegas, faca e espingarda, dá ideia 
muito desfavorável da moral desta gente. Assassinatos 
e roubos são frequentes entre eles, raramente se verifi-
cando um sem o outro, e sempre por traição. Por tudo 

1 Professor do Curso de História e do Mestrado Interdisciplinar em História e Letras da 
FECLESC/UECE e do Programa de Pós-Graduação em História da UFC. 
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o que tenho ouvido e visto, não creio que se registre 
caso de um brasileiro enfrentar corajosamente o outro 
e exigir-lhe a bolsa. Talvez que uma das razões disso 
seja que ele sabe que o outro está armado de faca e 
por isso evita pôr-se ao alcance dela.2

Os anos das lutas da independência no Ceará – marcados pela Re-
volução de 1817 até a Confederação do Equador, em 1824, mas com 
desdobramentos por todo o Primeiro Reinado – viu surgirem inúme-
ros agrupamentos desses homens armados, fugitivos do recém-es-
tabelecido governo monárquico, que viviam da pilhagem, eventual-
mente sob a proteção de certos potentados locais. Praticando toda 
sorte de violência, estavam sempre munidos de bacamartes, grana-
deiras, clavinotes e outros armamentos característicos. Adotavam 
nomes pitorescos, como Mourões, Malambas, Tetéus, Bentevis, Mata 
Velhos, Faz Fome, Zolhões, Folgazões, e a simples notícia de suas 
aproximações provocava temores e tensões em vilas e povoados3.

Essa proliferação de bandidos sertanejos pelo Ceará não foi um fe-
nômeno exclusivo desse período, pois as autoridades coloniais, des-
de as primeiras conquistas, reclamavam da presença de indivíduos 
ou grupos de assaltantes e assassinos, ameaçando a ordem que o 
governo metropolitano pretendia, com muita dificuldade, instaurar. 
As guerras, as batalhas e os levantes dos tempos da independência, 
porém, forjaram condições propícias para a multiplicação desses 
bandos4. Nossa intenção, nas próximas páginas, é tratar da formação 
histórica desses sujeitos que viviam à margem da ordem imperial no 
momento de sua emergência, durante e depois dos conflitos pelos 
quais se constituiu o regime pós-colonial na província. 

No Ceará, a emancipação política em relação a Portugal transcor-
reu por meio de inúmeros episódios de conflitos armados, iniciados 
certamente na chamada Revolução de 1817. Apesar de essa revol-
ta anticolonialista ser considerada de menores proporções no Ceará 

2 GARDNER, 1942, p. 132.
3 CEARÁ, 1837, p. 2. 
4 Cf. Cândido (2018).
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(quando comparada às convulsões ocorridas nas capitanias vizinhas 
de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte), ainda assim, o movi-
mento de 1817 motivou o armamento das populações contra as insur-
reições locais para auxiliar a repressão nas capitanias vizinhas e para a 
perseguição e prisão dos revolucionários que procuravam nos sertões 
um refúgio onde pudessem livrar-se do furor das tropas governistas5.

A perseguição aos chamados inconfidentes de 1817 estendeu-se 
pelos anos seguintes até os tempos da Revolução do Porto, em 1820, 
quando o movimento constitucionalista em Portugal deu motivos 
para o surgimento de novos conflitos armados no Ceará. Liberais 
antilusitanos e conservadores fiéis à metrópole portuguesa enfren-
taram-se em diversos episódios, colocando-se à frente de tropas se-
mioficiais até a adesão da província ao governo instaurado por D. Pe-
dro I, no Rio de Janeiro. Em 1823, uma forte expedição foi mobilizada 
no Ceará para travar combate nas províncias do Piauí e Maranhão a 
fim de vencer as forças contrárias ao novo regime que ali tentavam 
resistir. Enfim, em 1824, diante da atitude de Pedro I, que suspendeu 
a assembleia que formulava uma constituição de escopo liberal para 
o país, os chamados patriotas do Ceará levantaram-se contra a nova 
corte (Rio de Janeiro), ao lado de outras províncias, instaurando uma 
república independente, de vida curta, denominada Confederação 
do Equador. Mais uma vez o sangue escorreu em batalhas que se de-
ram até a completa derrota do movimento republicano, para fazer o 
triunfo e a glória do Império do Brasil6.

Por quase uma década, a sucessão de lutas e revoltas provocaram 
a militarização de largas parcelas da população sertaneja no Ceará. 
Tanto os grupos rebeldes quanto os representantes oficiais tratavam 
de armar setores subalternos da sociedade ao constituir tropas, das 
quais faziam parte soldados regulares, mas também um conjunto 
popular heterogêneo de pessoas do sertão (índios, mestiços, bran-
cos pobres, negros libertos, inclusive escravos)7. Essa plebe hetero-

5 MOTA, 1972.
6 ARAÚJO, 1989, p. 139-147. Ver também BERNARDES, 2011, p. 131-166.
7 Sobre a participação de índios nessas lutas, ver Costa (2016).
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gênea era recrutada à força, geralmente, mas havia também certas 
compensações com as quais as elites brancas buscavam atrair novos 
soldados. Além da obtenção dos soldos (que, afinal, representavam 
um pagamento diminuto e muito irregular), aqueles que aderiam às 
tropas podiam contar com outros meios de aquisição de riquezas, 
pois era comum a prática da pilhagem por onde os exércitos pas-
savam, sobretudo quando as vítimas dos ataques eram inimigas ou 
membros do partido adversário. Em tempo de guerra e fome, fazer 
parte de algum corpo armado significava poder ter acesso a recursos 
dos quais as maiorias encontravam-se privadas.

Um episódio de 1824, na vila de Jardim, exemplifica a prática di-
fundida da violência naquele contexto. Ali, os partidários antiliberais 
predominavam e, por ocasião de uma cerimônia de adesão à Confe-
deração do Equador, os participantes foram violentamente atacados 
por agrupamentos contrários à República, sendo presos, quando não 
brutalmente espancados e mortos. Dias depois, tropas liberais inva-
diram Jardim, praticando ataques não menos sanguinários. Consta 
que os adversários eram colocados no centro de uma roda composta 
por homens que espancavam as vítimas com cacetes até a morte. 
Depois, arrastavam os corpos pelas pernas até a igreja para serem se-
pultados. Esse ritual macabro reproduziu-se durante um dia inteiro8.

Eventos como os da vila de Jardim envenenavam antigas desa-
venças pessoais e entre famílias inimigas. A própria política partidária 
surgia nessa época agrupada em clãs que disputavam cargos e pres-
tígios, em que o uso da força era uma regra, e não a exceção. A aquisi-
ção de poder político, nesse contexto, estava ligada à capacidade de 
controle que uma pessoa demonstrava ter sobre a população local, 
para o que se pensava ser indispensável à manutenção de bandos 
de homens armados, dispostos a defender ou a atacar segundo as 
ordens manifestadas pelo patrão. 

É expressivo o exemplo da família Cunha, uma das mais influentes 
da ribeira do Jaguaribe no início do século XIX. Durante os conflitos 

8 BRÍGIDO, 2009. p. 105-106.
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de 1824, o presidente da Confederação do Equador, Tristão de 
Alencar, ordenou ao patriarca Manoel da Cunha o fornecimento de 
certo número de homens bem armados e municiados, com cavalos 
e víveres. Manoel da Cunha, porém, era partidário da legalidade e, 
para evitar a colaboração com Tristão de Alencar, deixou a fazenda 
Boqueirão, onde morava, e refugiou-se em local desconhecido. Como 
punição àquela atitude considerada traiçoeira, o presidente ordenou 
a seus soldados que devastassem a Boqueirão: o gado da fazenda foi 
morto e consumido pelas tropas, puseram fogo nas pastagens e a 
morada foi saqueada. Por vingança, o filho de Manoel da Cunha, José 
Leão, reuniu milicianos e bandidos, escravos e moradores, parentes 
e aliados, e partiu no encalço de Tristão de Alencar, quando este 
fugia para o Crato, após ter sido derrotado pelas forças imperiais em 
Aracati. Ao fim de longa perseguição, o grupo de José Leão matou a 
tiros o líder da Confederação, deixando seu cadáver insepulto, com 
guardas à distância, para que o corpo fosse devorado por urubus. 
José Leão ainda arrancou o polegar do mártir republicano e o trouxe 
espetado numa espada como troféu9.

Essa desavença, que confundia motivações pessoais de vingança 
ao desfecho que selaria o destino político de toda a província nos 
anos iniciais do regime monárquico, foi apenas o preâmbulo de uma 
vida de assassinatos e outros crimes perpetrados pela família Cunha. 
A guerra fratricida entre Cunhas e Patacas ganharia registro na me-
mória popular dos sertões do Ceará, culminando no extermínio de 
toda família Cunha, consumida em chamas num ataque dos Patacas 
à fazenda de José Leão. 

Sendo o sertão cearense um território semiárido, mais adequado 
à criação extensiva de animais que à produção agrícola de bens ex-
portáveis, o poder econômico de um indivíduo estava diretamente 
atrelado ao controle que este demonstrasse ter sobre a população 
envolvente (mais ainda que sobre a terra, geralmente pouco fértil). 
Ter a disposição um agrupamento armado era, assim, fator impor-

9 BARROSO, 2012, p. 81-85.
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tante para conseguir trabalhadores dispostos a lhes prestar serviços 
e desencorajar aqueles que visassem lançar mão de seus pertences. 
O acoitamento de criminosos tornava-se, nesse contexto, uma con-
dição considerada indispensável na vida dos sertões. Diversos ban-
dos surgiram desse modo, constituindo inicialmente um corpo de 
vigilantes, convocado para fazer a proteção de comerciantes pelos 
perigosos caminhos do interior da província, partindo para uma vida 
de fugitivo da justiça quando alguma circunstância o colocava em 
conflito com a lei, ou ainda com outras maltas de bandidos que pas-
savam a lhe perseguir. 

Foi essa a trajetória de Vicente Lopes Vidal de Negreiros, que fi-
cou conhecido como Vicente da Caminhadeira (nome de seu sítio, 
no sertão de Aracatiaçu). Vicente Lopes vivia do comércio. Possuin-
do animais de carga, escravos e outros empregados, comprava sal 
na barra do rio Acaraú e revendia na vizinha província do Piauí. Ali 
recebia como pagamento couros de bois que levava até Granja, no 
litoral do Ceará, onde eram curtidos e exportados para o Maranhão. 
Era para se proteger em suas viagens que trazia sempre consigo dois 
bacamartes (carinhosamente apelidados de Canário e Negra Velha) 
e era acompanhado por um séquito, composto por José de Fama, 
Severino, Chanana, Goiabeira, Fama Leal, José Baixinho, Jaramatalha, 
Belchior e “outros de sua íntima confiança que nunca o desampara-
ram em seus trabalhos”, como registrou Tomás Catunda, que deixou 
uma história de vida de Vicente Lopes posteriormente publicada na 
Revista do Instituto do Ceará10.

Em função de conflitos com membros da família dos Mourões, 
dos sertões de Crateús (um clã assassino ainda mais afamado que o 
de Vicente da Caminhadeira), este se viu obrigado a adotar vida erran-
te, refugiando-se nas matas secas e em constante deslocamento para 
escapar das perseguições recorrentes perpetradas pelos Mourões. De 
acordo com Tomás Catunda, Vicente Lopes era assassino por circuns-
tância, de índole diferente da de matadores violentos, como, por exem-

10 CATUNDA, 1918.
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plo, era o temido Conduru (classificado como assassino por natureza, 
que matava por simples diversão)11. Mas as fantásticas escapulidas do 
Caminhadeira e sua proverbial coragem lhes creditaram fama e poder, 
sendo procurado por muitos que clamavam por proteção12.

O envolvimento de criminosos na dinâmica político-partidária 
do recém-instaurado regime monárquico no Ceará representou, de 
fato, um forte estímulo para o enraizamento dos grupos criminosos 
na sociedade sertaneja. O caso da temida família dos Mourões é em-
blemático, pois, com seu numeroso séquito de cabras destemidos e 
experientes no manejo das armas, e seu largo histórico de assassina-
tos, tornar-se-iam um importante esteio para o partido conservador 
durante as décadas de 1830 e 1840. Os Mourões, assim como outros 
clãs de criminosos naquela época, gozavam da conivência de juízes, 
padres, militares e outras autoridades, o que favorecia a atuação du-
rante eleições, ameaçando votantes do partido adversário e prati-
cando outros mecanismos de controle. Os Mourões chegaram a par-
ticipar da repressão à revolta popular conhecida como Balaiada, que 
se estendeu, em 1839, do Maranhão, pelo Piauí, até a zona norte do 
Ceará. Quando assumiu a presidência da província, em 1834, o liberal 
José Martiniano de Alencar abriu intensa perseguição aos Mourões, 
mas ao mesmo tempo valeu-se do apoio de outros grupos de bandi-
dos aos quais ofereceu proteção. O próprio Vicente da Caminhadeira 
se apresentou a Martiniano de Alencar à frente de sessenta homens 
montados, armados e municiados quando o presidente se encon-
trava em guerra aberta contra os conservadores da região norte da 
província. Apesar de terem chegado atrasados ao conflito, Alencar se 
mostrou grato e generoso, pedindo que Vicente Lopes lhe dissesse 
os nomes daqueles de seu exército que eram procurados pela justiça 
para que tratasse de absolvê-los13.

Em linhas gerais, as explicações até aqui levantadas sobre as mo-
tivações que contribuíam para o aumento do número de grupos de 

11 BARROSO, 2012, p. 107-110.
12 CATUNDA, 1918.
13 Memórias de Alexandre Mourão: uma das celeridades do foro criminal do Ceará (MACE-

DO, 1980, p. 207-241).
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bandidos pelos sertões acompanham as interpretações consagradas 
pela literatura, historiografia, estudos folcloristas e outros registros in-
telectuais produzidos desde a segunda metade do século XIX. Às te-
ses sustentadas por Pedro Theberge, Tristão de Alencar Araripe, João 
Brígido, Gustavo Barroso e Leonardo Mota confluem a literatura de 
Franklin Távora – autor de O Cabeleira – e de Rodolfo Teófilo – autor de 
Os Brilhantes –, associando a violência dos sertões brasileiros a uma 
ausência de civilização, supostamente capaz de vencer a ignorância, a 
impunidade, o despotismo e outros fatores que pensavam contribuir 
para arraigar o barbarismo nas populações mestiças interioranas14.

Em que pese às diferenças entre seus estudos, essas considera-
ções ilustradas sobre a formação dos grupos de bandidos nos ser-
tões do Ceará revelam-se tributárias da mesma perspectiva das au-
toridades e de outros sujeitos comprometidos com a construção da 
ordem imperial, pois consideram o crime e os criminosos como um 
subproduto de um atraso do processo civilizador. Compunham, des-
sa maneira, aquilo que o historiador indiano Ranajit Guha caracte-
rizou como uma “prosa de contra-insurgência”, aquela que classifica 
como criminosas ou contrárias ao avanço da civilização as formas de 
resistência dos camponeses15. Para um melhor entendimento sobre a 
formação histórica dos grupos criminosos no Ceará oitocentista, de-
ve-se ir além dessas perspectivas, partindo para o estudo de outras 
dimensões sobre as motivações que impeliam tantos indivíduos às 
práticas como o roubo, o assassinato, a fuga e o enfrentamento arma-
do contra tropas oficiais ou outros inimigos. 

De fato, os tempos da independência deram oportunidade para 
que grandes parcelas das maiorias sertanejas viessem a encontrar 
nas armas um meio para a própria sustentação, num contexto de in-
tensa conturbação social. Para a manutenção dos combates, oficiais 
do exército e líderes rebeldes distribuíam armas e organizavam tro-
pas, deslocando grande parcela da população masculina sertaneja 

14 THEBERGE, 2001; ALENCAR ARARIPE, 2002; BRÍGIDO, 2001; BARROSO, 2012; MOTA, 
2002; TÁVORA, 2001; TEÓFILO, 2017.

15 GUHA, 2002, p. 43-94.
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de suas atividades cotidianas. O engajamento nesses destacamentos 
era já, por si, um aprendizado de práticas ditas desordeiras e abu-
sivas. Mesmo nos corpos oficiais, apenas uma pequena parcela era 
constituída de soldados regulares, acostumados à disciplina militar e 
preparados para atuar de acordo com os padrões modernos de com-
bate. João Brígido, relatando sobre a expedição de 6 mil cearenses 
que partiu para combater tropas da reação portuguesa no Piauí, em 
1823, referiu-se da seguinte maneira aos combatentes:

Bandos de homens do campo, mal armados, sem dis-
ciplina e mal provisionados, moveram-se de todos os 
pontos, comandados por oficiais que não tinham no-
ções do serviço militar e, quando os dois chefes passa-
ram revista a seu exército na fronteira do Piauí (Várzea 
da Vaca), em princípio de junho, só dispunham de uma 
massa informe sem organização de guerra e, à guisa de 
povo nômade, invadindo território inimigo.16

Esses destacamentos eram constituídos geralmente por recruta-
mentos forçados, o que fazia com que nem sempre os oficiais dis-
pusessem de aliados entre seus subordinados. Em vez disso, muitos 
recrutados eram exatamente antigos desafetos, selecionados mais 
para serem punidos com os riscos das batalhas que para contribuí-
rem como aliados de uma causa comum. Daí a indisciplina, a ameaça 
de amotinamentos, a pilhagem não consentida e as deserções te-
rem-se tornado atitudes bastante difundidas, tanto nas tropas ofi-
ciais quanto nas que se situavam contrárias ao governo. 

Muitos grupos criminosos eram assim formados no próprio exér-
cito, ou encontravam ali novos membros para seus bandos. De acor-
do com Manoel Ximenes de Aragão, um professor nascido em Sobral 
que viveu os tempos da independência nos sertões do Ceará, “a mar-
cha não abalou somente os que iam forçados, mas também muitos 
que para ela se prestaram voluntariamente, embora deixassem mu-
lheres e filhos e outras pessoas [...] entregues à miséria”. Aragão viu 
na pobreza desses soldados uma causa dos excessos cometidos nos 

16 BRÍGIDO, 2001, p. 47. 
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campos do Piauí e Maranhão: “por isso este dizia que uns iam acudir 
ao reclamo da pátria e outros a pilhagem é quem os chamava”17.

Na verdade, o entendimento sobre as lutas em torno da eman-
cipação brasileira deve considerar que ao lado (ou além) das dispu-
tas políticas que antagonizavam patriotas e metropolitanos, liberais 
e conservadores, federalistas e unitários (de acordo com a configu-
ração de forças a cada fase do processo), havia outro embate social 
em jogo: aquele estabelecido entre as elites brancas (desejosas por 
conquistar posições de poder no novo regime em construção) e a 
grande massa de plebeus sertanejos, formada pela composição he-
terogênea da população pobre dos sertões, a quem exatamente as 
elites recorriam para empunhar armas na defesa de seus interesses. 

Ocorre, porém, que o contexto de disputa, quando as frações pri-
vilegiadas da sociedade encontravam-se divididas, era o momento 
julgado mais oportuno para que esses setores subalternos empreen-
dessem seus próprios protestos, colocando em pauta suas tradicio-
nais reivindicações por liberdade, autonomia, justiça, vingança. Du-
rante, e mesmo após o declínio das lutas da independência no Ceará, 
manifestações e levantes populares (não consentidos por nenhum 
dos grupos das elites) contestavam o domínio dos senhores. Eram 
revoltas como aquela ocorrida em 23 de setembro de 1822, quan-
do cerca de seiscentos agricultores indígenas e mestiços invadiram 
fazendas de algumas autoridades na serra de Maranguape “com o 
ânimo de os assassinarem e sempre roubarem as casas, dando gritos 
contra os europeus e a favor da liberdade dos escravos”18.

Manoel Ximenes de Aragão registrou em suas Memórias uma per-
cepção sobre essa insurgência plebeia, referindo-se mais especifica-
mente ao momento de declínio da Confederação do Equador:

Já quase extinto os barulhos se achavam da parte dos 
patriotas e da do governo contra estes, quando menos 
se esperava a populaça, lembrada dos acontecimentos 

17 ARAGÃO, 1913, p. 62.
18 Ata do dia 23 de setembro de 1821. Atas do Conselho Consultivo 1821-1822 / Junta do 

Governo Provisório da Província 1822-1823, caixa 09, livro 19. APEC.



47

Bandidos sertanejos:  
Ações criminosas no Ceará nas primeiras décadas do século XIX

desastrosos da Ilha de S. Domingos, cujos fatos eles não 
ignoravam e nem deixavam de falar deles, tratou de se 
juntar em grandes grupos e evadir todas as povoações 
e vilas em várias partes da província, principalmente no 
Cariri, na Serra do Pereiro, em Quixeramobim e na Serra 
Grande com o desígnio de matar a patriotas.19

Eis um expressivo testemunho sobre o medo que agrupamentos 
populares armados despertavam na época, associando inclusive as 
revoltas sertanejas do Ceará aos rumores atlânticos do haitianismo20.

Muitas vezes na história, o fenômeno do banditismo associou-se 
ao protesto camponês, gerando uma situação explosiva e de difícil 
controle para os agentes do Estado. Certamente foi o que ocorreu 
nos sertões cearenses nos anos que se seguiram à derrocada da Con-
federação do Equador. Uma forte campanha de repressão abateu-se 
nesse tempo sobre as comunidades sertanejas, com perseguições, 
castigos, punições violentas, execuções públicas, recrutamentos for-
çados. Tudo isso se dando em período de grande fome, epidemia de 
varíola e intensa seca21.

É de se crer que muitos grupos de sertanejos comuns, perseguidos 
por sua participação anterior nos combates dos tempos da 
independência, passaram a adotar a vida errante, constituindo-se nos 
novos bandoleiros dos sertões. Tratando das denúncias sobre os ex-
cessos cometidos na campanha de recrutamento militar que se dava 
no Ceará, um deputado da Assembleia Geral do Império declarou:

A província do Ceará se acha na maior desgraça possí-
vel, dois terços de seus habitantes estão foragidos e o 
estado de apuro e necessidade a que se acham reduzi-
dos tem feito ladrões ratoneiros e salteadores, e o resto 
da província se acha desamparada, sem poder susten-
tar a sua propriedade: há mortes diárias pelas estradas, 

19 ARAGÃO, 1913,p. 71.
20 “Haitianismo” era a expressão com a qual se designava a circulação transatlântica de in-

formações sobre a vitoriosa insurreição de escravos em São Domingos, hoje Haiti, mo-
tivando práticas rebeldes entre negros e provocando o medo de novas revoltas entre as 
elites brancas. Ver a respeito o artigo de Soares; Gomes (2002).

21 Cf. Cândido (2017, p. 55-72).
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o que nunca aconteceu no Brasil, e o recrutamento tem 
dado causa a isto no Ceará!!!22

De tudo o que foi até aqui apresentado, pode-se afirmar que a pro-
liferação de grupos de bandidos pelos sertões cearenses constituiu-se 
em fenômeno social complexo. Se, por um lado, tratou-se de um sub-
produto das guerras fratricidas travadas entre famílias estabelecidas 
como parte das elites sertanejas da época, por outro lado, envolveu 
a história de resistência, perseguição e violência em que os principais 
sujeitos eram aqueles situados nas camadas subalternas da sociedade. 

A discussão nos conduz para o tratamento historiográfico do as-
sunto. Decerto, muitas das ações bandoleiras nos sertões do Ceará oi-
tocentista associam-se àquilo que Eric Hobsbawm consagrou como 
característico do banditismo rural enquanto uma prática intimamen-
te associada à vida difícil dos camponeses, em que suas atitudes cri-
minosas figuravam como uma espécie de vingança social contra as 
formas de opressão exercidas nas sociedades modernas sobre suas 
camadas pobres. No entanto, como já foi apontado por historiadores 
especializados, Hobsbawm tendeu a idealizar aquilo que chamou de 
“banditismo social”, que definia como 

[...] proscritos rurais que o senhor e o Estado encaram 
como criminosos, mas que continuam a fazer parte 
da sociedade camponesa, que os considera heróis, 
campeões, vingadores, pessoas que lutam por justiça, 
talvez até mesmo vistos como líderes da libertação e, 
sempre, como homens a serem admirados.23

No entanto, semelhante bandido-herói, visto como uma liderança 
das causas camponesas, um tipo romantizado, poucas vezes é encon-
trado entre a maioria dos bandoleiros. Questionando o termo “social” 
vinculado aos bandidos, o historiador Aton Blok, por exemplo, é um 
dos que criticaram a generalização de Hobsbawm e apresenta em 
suas pesquisas muitos bandoleiros que empregavam a violência con-

22 BRASIL, 1826, p. 1202. 
23 HOBSBAWM, 2015, p. 36.
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tra os próprios trabalhadores rurais, sendo muitos até mesmo antis-
sociais. Por sua vez, Richard Slatta questionou as próprias fontes uti-
lizadas por Hobsbawm (crônicas, baladas e literatura de cordel) por 
revelarem uma visão sob o prisma das classes médias urbanas, numa 
perspectiva um tanto mítica sobre as ações dos criminosos. Para Slat-
ta, os bandidos das sociedades latino-americanas caracterizavam-se 
mais como “bandidos políticos”, em função dos fortes laços que man-
tinham com elementos das elites24.

São críticas, em parte, procedentes. Porém, a formação dos gru-
pos de bandoleiros deve mesmo ser entendida na confluência de 
complexas interações sociais. Se é verdade que muitos grupos crimi-
nosos orbitavam no campo de poder de grandes potentados serta-
nejos, por outro lado a vida fora da lei nunca deixou de ser uma es-
tratégia alternativa para parcelas das populações pobres que faziam 
da violência uma resistência escapista, encontrando no vasto sertão 
uma zona de refúgio para se livrar de uma ordem social opressiva. 
As percepções de James C. Scott a respeito das formas cotidianas de 
resistência camponesa, compreendendo que algumas atitudes asso-
ciadas ao furto ou a outras modalidades de crime são meios que su-
jeitos subalternos encontram para exercer sua resistência, nos fazem 
crer que o crime, quando praticado por sertanejos pobres sujeitos a 
diversas modalidades de opressão social, são também experiências 
históricas constitutivas do social25.

Semelhante perspectiva encontramos em Senhores e caçadores, de 
E. P. Thompson, que, com sua intrincada investigação empírica, desco-
briu que os grupos criminalizados denominados “negros de Wathan” 
(assim chamados por pintarem o rosto de preto para não serem reco-
nhecidos) eram parte daqueles habitantes vizinhos às florestas reais 
inglesas que protestavam em favor de antigos direitos de recolha de 
lenha, caça e outros recursos da mata, direitos ameaçados pelas práti-
cas econômicas do capitalismo agrário e pelas novas leis reguladoras 

24 BLOK, 1972; SLATTA, 1987. Para um balanço mais completo, cf. Ferreras (2003, p. 211-236).
25 SCOTT, 2002, p. 10-31.
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da propriedade26. Reconhecer semelhantes conexões entre as ações 
bandoleiras e as práticas econômicas dos pobres nos faz pensar o 
banditismo sertanejo como uma estratégia de vida adotada por uma 
parcela das populações que faziam da violência uma forma de resis-
tência por meio da fuga, dos que encontram no vasto sertão seco uma 
zona de refúgio para se livrar de uma ordem social opressiva27.

Em suas reminiscências, Alexandre Mourão, líder do temido ban-
do, conta que em sua perseguição a Vicente da Caminhadeira esbar-
rou certa vez com uma porção de gente escondida ao pé de uma 
serra. Eram “cabras comedores de gado alheio apelidados de Pedras 
Grandes (lugar de onde foram escorraçados)”. Interrogados por Ale-
xandre, aqueles homens “se diziam valentões”, estavam em grande 
número, mas não foram atacados porque ficou claro que não tinham 
ligação com o grupo de Caminhadeira28. O registro da lembrança de 
Alexandre Mourão nos coloca diante de dois grupos socialmente dis-
tintos de bandidos sertanejos: de um lado, os próprios Mourões, um 
bando fortemente vinculado a frações das elites políticas da provín-
cia; de outro, os Pedras Grandes, um séquito de valentões alheios às 
disputas públicas pelo poder, procurando viver no refúgio das caa-
tingas sertanejas. Não fosse a vontade de Alexandre Mourão em dei-
xar seus feitos imortalizados com a escrita de suas Memórias, os Pe-
dras Grandes seriam hoje apenas mais um dos tantos agrupamentos 
de bandidos sertanejos do século XIX relegados ao anonimato. Mas 
nunca deveríamos deixar de considerar que os anônimos também 
fazem parte da história. 
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ações em massa, criminosos  

e retirantes nas províncias  
do norte na seca de 1877-1879

Francisco Ramon de Matos Maciel1

Introdução

O presidente Eliseu de Souza Martins, da província do Rio Grande 
do Norte, escreveu uma carta para o presidente de Pernambuco, no 
dia 25 de março de 1878, comentando que o número de retirantes 
aglomerados nas cidades do Ceará-Mirim, Macau e Mossoró elevava-
-se a mais de cem mil pessoas. A mortalidade crescia à proporção da 
falta absoluta de gêneros dos socorros públicos. Mas a grande preo-
cupação de Eliseu Martins era pela fraqueza dos destacamentos de 
polícia na província, diante dos ataques a pessoas e propriedades, 
além dos graves atos de violências praticados em alguns lugares. As-
sim, “dirijo-me ao Governo pedindo providencias, mas é para receio 
que a explosão tenha lugar antes que mais me sejam dadas”2. 

O medo da multidão de retirantes pelas autoridades não era uma 
característica isolada nas províncias do Norte. Ao contrário, encon-
trava-se nas correspondências entre os presidentes, nos jornais e do-
cumentos oficiais do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 

1 Doutorando em História Social pela Universidade Federal do Ceará. Professor substituto 
do curso de história FAFIDAM-UECE na cidade de Limoeiro do Norte-CE.

2 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO JORDÃO EMERENCIANO — BR 
APEJE. Coleção Correspondências entre os Presidentes de Província, PP 53, p. 279.
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Norte, durante as grandes secas do final do XIX. O ataque à proprie-
dade privada e aos gêneros do governo, ou até mesmo o agencia-
mento de retirantes com criminosos de lei em momentos de crise de 
abastecimento, eram fatos que cresciam e multiplicava-se em várias 
províncias a partir da seca de 1877-79. 

Propomos, então, articular a ideia de uma economia moral revisa-
da3, pelo historiador E. P. Thompson, com uma ética da subsistência4, 
do antropólogo James C. Scott, para analisar um repertório de ações 
populares e formas de agenciamentos dos retirantes nesse último 
quartel do século, principalmente decorrentes das grandes secas. 
Logo, os traços de um senso de justiça na esfera socioeconômica são 
características fortes em alguns episódios de ações em massa nas 
províncias do norte. Assim, uma dimensão normativa e moral se en-
trelaça a uma questão de economia campesina que, em períodos de 
exploração e rebeliões, não gira em torno somente de uma questão 
de salários, mas de “uma questão de justiça social, de direitos e obri-
gações e, de reciprocidade na visão camponesa”5. 

A multidão sertaneja nas províncias do Norte na 
seca de 1877-1879

A cidade de Aracati, depois da capital Fortaleza, foi um dos princi-
pais locais que recebeu uma onda de migração dos retirantes do alto 
sertão para a província do Ceará na seca de 1877. Já se elevava, escre-
via a comissão de socorros públicos de Aracati, a mais de “quarenta 
mil o numero de emigrantes indigentes que resistem nesta cidade, 
em tais circunstancias, torna-se de necessidade absoluta que esta 
comissão receba continuamente gêneros em quantidade suficiente 
para socorro de tão grande numero de indivíduos”6. A cidade era um 
ponto estratégico para milhares de retirantes em suas escolhas de 

3 THOMPSON, 1998.
4 As ideias sobre uma ética da subsistência encontram-se em James C. Scott (1977).
5 CASTILHO, 2013, p. 05.
6 BR APEC CSP. Aracati, 1878. Comissão de socorros. Ofícios expedidos. Relação de Indi-

gentes. Relações de Órfãos. Fundo: Governo da Província. Comissão de Socorros Públi-
cos. Caixa 02. Localidades com a letra A.
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deslocamento nessa seca, seja pela proximidade com a província do 
Rio Grande do Norte, principalmente da cidade de Mossoró, outro 
ponto de aglomeração, ou por possuir também um porto que rece-
bia vapores e navios de todos os lugares, oferecendo a possibilidade 
de migração via cabotagem. 

Mas o problema alegado pelas comissões não era apenas a falta 
de gêneros alimentícios, e sim os episódios de tentativas de arrom-
bamento e saque de armazéns do governo e particulares pelos re-
tirantes. Em ofício do capitão Júlio Cesar da Fonseca, do dia 24 de 
julho de 1877, declarou-se que no dia 16 do corrente, “por ocasião 
de um grande tumulto em que um grupo armado de machados, pás 
e tijolos pretendia arrombar o Armazem aonde se acharão o gêne-
ro do Governo”7. As comissões de socorros vão mandar recorrentes 
cartas para a presidência com o intuito de melhorar a força policial 
para garantir a ordem, o respeito às leis e direitos individuais e de 
propriedade na cidade de Aracati, em decorrência do aumento de 
indivíduos que têm trazido alguma perturbação à ordem pública. 
Numa correspondência de 9 de dezembro de 1877, a comissão es-
creveu que ainda ontem, “por volta das dez horas do dia, cerca de 
oitocentos ou mais homens assaltarão o mercado publico com o fim 
de roubarem o que ahi havia exposto a venda”, não tendo consegui-
do por ter encontrado resistência da parte dos que “se vião ameaça-
dos de serem espoleados de sua propriedade. Estes e outros factos 
revelão que se acha ameaçada a propriedade individual, assim como 
disposicções da parte desses indivíduos para novos commethimen-
tos de tal ordem”8. 

O medo da multidão pelos comissionados e autoridades locais ofus-
ca nas fontes oficiais a ação direta como práticas legitimadas por uma 
ética da subsistência e economia moral dos retirantes, que, encontran-
do-se em um contexto de penúria e “escassez” de gêneros na cidade, 

7 BR APEC CSP. Fundo: Governo da Província. Comissão de Socorros Públicos. Caixa 02. 
Localidades com a letra A.

8 BR APEC CSP. Aracati, 1878. Comissão de socorros. Ofícios expedidos. Relação de Indi-
gentes. Relações de Órfãos. Fundo: Governo da Província. Comissão de Socorros Públi-
cos. Caixa 02. Localidades com a letra A.
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tomavam para si a responsabilidade da distribuição, a partir dos saques 
na propriedade particular ou governamental. Esses episódios de sa-
ques e roubos vão surgir em várias vilas e cidades da província do Ceará 
durante a seca de 1877-79. O correspondente do Jornal do Recife, da 
província de Pernambuco, publica várias notícias de ações de roubo e 
saque de cargas por grupos de indivíduos e retirantes no dia primeiro 
de março de 1878. Na cidade de Icó, de volta da capital para a fazenda 
Umary, Joaquim José de Souza e um escravo do coronel Francisco Ma-
noel Dias “foram roubados em caminho por Vicente de Souza Lima e 
outros, que, mascarados e armados, tomaram-lhes a força uma carga 
de gêneros alimentícios”. Na vila da União, a 26 de outubro de 1877, 
um grupo de homens armados “accommetteu o armazém de soccorros 
públicos, arrombou as portas e roubou 64 saccos de gêneros”. No lugar 
chamado Oiticica foi roubada por um “grupo de indivíduos os gêneros 
que eram destinados à comissão de socorros de Baturite”. Na cidade de 
S. Bernardo foi arrombada a “casa que serve ali de armazém dos socor-
ros públicos, sendo roubados 5 saccos vasios e um arroz”9. E mais casos 
não cessavam no interior da província publicado pelo jornal.

No lugar Guayuba, do termo de Pacatuba, um grupo armado 
atacou os dous comboeiros que dormiam ali e roubaram-lhe 
seis sacos de gêneros que iam para a comissão de socorros 
públicos do Acarape e alguns particulares. No lugar Agua-
-Verde, do mesmo termo, um grupo de homens e mulheres 
roubou vários sacos de gêneros que iam para a comissão de 
socorros de Baturité e os distribuíram entre si. Na Tucunduba 
foram arrombadas as portas do deposito de viveres, na oca-
sião de ser interrompida a sua distribuição pelo respectivo 
membro, professor Manoel Pereira da Costa e roubados por 
alguns indivíduos todos os gêneros encontrados naquele de-
posito, constando de 15 saccos de farinha, 2 ditos de arroz, 7 
ditos de milho, 4 barricas de bacalháo e 2 atados de carne10.   

Analisando todos esses episódios, podemos perceber alguns pa-
drões análogos e fugidios de ação coletiva dos retirantes. Em alguns 

9 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO.  “Ceará”. In: Jor-
nal do Recife. Anno XXI, nº50, sexta-feira 01 de março de 1878, p. 02. 

10 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO.  “Ceará”. In:Jor-
nal do Recife. Anno XXI, nº50, sexta-feira 01 de março de 1878, p. 02.
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casos, os grupos arrombavam os armazéns que possuíam os gêneros 
das comissões de socorros, bem como os de indivíduos particulares. 
Grande parte da multidão estava armada nos episódios, apesar de não 
indicar, muitas vezes, se as armas portadas eram brancas ou de fogo. 
Alguns dos roubos ocorriam também aos transportes de gêneros ain-
da em deslocamento nas estradas que ligavam o interior à capital cea-
rense. A multidão não era composta, em sua maioria, por homens; a 
presença de mulheres também poderia ocorrer entre alguns episódios 
de saques. Em alguns casos, os gêneros eram distribuídos entre os reti-
rantes no mesmo local em que aconteceu o ataque da multidão. E, por 
último, não era difícil encontrar os amotinados escondendo sua iden-
tidade atrás de máscaras ou por outras formas de anonimato, como 
a própria força da multidão. Entretanto, embora esses casos narrados 
foram considerados de “sucesso”, pois conseguiram minar o conflito di-
reto entre os retirantes e a força pública, nem sempre era assim, como 
mostra uma carta do major Chrisanto, em 28 de março de 1878, ao 
correspondente do jornal Diário de Pernambuco.  

Isto por cá vai mal. Hontem, os retirantes, que se mostram in-
saciáveis, arrombaram as portas do armazém onde se acham 
os gêneros do governo, e tiraram 11 saccos de farinha e por-
ção de carne, gêneros estes que estavam destinados para 
o pagamento dos trabalhadores. Felizmente acudio logo a 
força com o delegado à frente, e facilmente pode conter os 
turbulentos, ficando no conflito apenas feridos 2 soldados e 
alguns retirantes. Os ferimentos são leves11.   

O trabalho dos retirantes nas obras de melhoramentos materiais e 
na construção da ferrovia de Baturité era uma das formas de distribui-
ção dos gêneros alimentícios pelas comissões de socorros da cidade 
de Fortaleza. Assim, uma grande parcela acabava não recebendo os 
víveres do governo, por não estarem nas listas de trabalhadores, e 
por serem considerados “inválidos” pelas comissões, além do fato de 
que muitos trabalhadores de obras públicas não recebiam em dia 
seu gênero, e quando ganhavam, vinham estragados ou em péssi-

11 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. “Conflicto em 
Pacatuba”. In: Diário de Pernambuco, ano LIV, nº 80, seis de abril de 1878, p. 02.
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mas condições. Logo, não era difícil compreender o senso de justiça 
popular entre os retirantes que se organizavam para arrombar os de-
pósitos de víveres, e os riscos do conflito direto com a força pública 
por não concordarem com o sistema de distribuição dos alimentos 
pelas comissões de socorros, o qual deixava dezenas a morrerem de 
fome, enquanto uma pequena parcela tinha acesso. 

Para uma ética da subsistência, a questão do direito à vida era uma 
barreira que as autoridades corriam o risco ao cruzar, pois, afastados 
do uso da terra e do acesso aos seus produtos, os retirantes precisa-
vam de relações protetoras para os riscos de sobrevivência durante 
a seca. E, todavia, ameaçado esse direito à subsistência, as ações co-
letivas, revoltas e outras formas de resistência eram acionadas pelos 
retirantes na tentativa de lembrar às autoridades de seu descumpri-
mento com as obrigações mútuas entre dominantes e subordinados. 
Como discorre E. P. Thompson, é igualmente, ao mesmo tempo, “os 
limites que os fracos podem impor ao poder”12.

Nas vilas e cidades do interior de Pernambuco, a situação não se 
diferenciava tanto do contexto cearense. Os roubos, furtos e violên-
cia estavam espalhados em vários territórios daquela província. No 
dia 29 de setembro de 1877, na comarca de Exu, alguns indivíduos 
moradores das terras do Tenente Coronel Inácio Caetano de Alencar 
Rodovalho, no dia 8 do corrente, “apareceram na vila, armados de 
faca e cacetes ameaçando a comissão de socorros, a fim de recebe-
rem dinheiro e gêneros e que de volta, no dia seguinte, mataram pu-
blicamente três reses, que não lhes pertenciam, e as dividiram entre 
si”13. As ameaças aos membros comissionados era uma forma de con-
frontar abertamente o poder instituído durante a seca, mostrando 
publicamente suas insatisfações com a política de socorros. 

Todavia, o que se destaca do fragmento é a possibilidade da que-
bra das relações de proteção paternalistas entre o coronel Inácio 
Caetano com os moradores de suas terras. Não existindo a mínima 
12 THOMPSON, 1988, p. 260. 
13 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO JORDÃO EMERENCIANO — BR 

APEJE. Coleção Correspondências entre os Presidentes de Província, PP 53, p. 258.
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garantia de sua subsistência na propriedade onde trabalham os mo-
radores, estes não se intimidaram em ameaçar a comissão de socor-
ros para receberem alimentos e auxílios, como também de matar e 
distribuírem entre si, publicamente, as três reses. É provável ainda 
que as ações visíveis para o público de Exu dessem um caráter legiti-
mador dos atos praticados em nome da fome e da falta de assistência 
pelas autoridades locais, porém, as últimas acabavam cobrando mais 
ordem e segurança ao governo provincial.

Nas cartas e ofícios dos promotores públicos, encontra-se uma for-
ma de agenciamento coletivo dos retirantes nessa seca de 1877, isto 
é, a organização com grupos de bandidos e criminosos da justiça nos 
casos de furto e roubo na província de Pernambuco. No ofício do pro-
motor público Juventino Policarpo Alves Lima para o presidente da 
província, Adolfo de Barros Cavalcante de Albuquerque Lacerda, no 
termo do Brejo da Madre de Deus, em 20 de janeiro de 1879, escreveu:

Levo ao conhecimento de Vossa Excelência a situação triste e 
deplorável em que se acha esta comarca. Nos distritos e po-
voações, organizam-se, a título de retirantes, coutos de assas-
sinos e ladrões, que, não satisfeitos de roubarem e destruírem 
tudo quanto encontram, levam a sua audácia ao ponto de pes-
soalmente afrontarem as autoridades policiais destas localida-
des. O célebre Tenente Bandeira, criminoso de morte na pro-
víncia da Paraíba, e processado aqui nesta comarca por crime 
de furto, acha-se nas imediações desta vila, acompanhado de 
um número considerável de facínoras e roubadores, assolando 
os gados vacum e cavalar dos proprietários. Cidadãos respei-
táveis correm à vila para pedir garantias para as suas pessoas 
e propriedades, e, entretanto, as autoridades nenhuma provi-
dência podem dar, visto não haver força, nem ao menos para 
guarnecer a cadeia, que nenhuma segurança oferece.14 

Para a justiça pernambucana, a organização de assassinos e la-
drões sobre a égide de retirantes em várias localidades estava se tor-
nando recorrente naquela seca, causando pânico às elites locais e de 

14 BR APEJE. Ministério Público de Pernambuco. Promotores Públicos. A inspeção das ca-
deias públicas. Transcrições de documentos manuscritos PJ 12 (1879), vol. XXII. Ofício do 
promotor público Juventino Policarpo Alves Lima, para o presidente da província Adolfo 
de Barros Cavalcante de Albuquerque Lacerda. Brejo, 20 de janeiro de 1879. Vide o do 
Chefe de Polícia número 143 de 31 de janeiro. Fls. 53/54.
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propriedade, que clamavam por mais segurança. A liderança desses 
grupos de facínoras e ladrões, para a maioria dos oficiais da justiça, 
era muitas vezes centrada na figura de um criminoso experiente que 
arregimentava outros sujeitos em tempos de calamidade pública, 
como aparece no Ofício do promotor público Manoel Francisco do 
Nascimento Sobreira.

Há dois meses, mais ou menos, deram-se nesta cidade alguns 
casos de roubos e tentativa em estabelecimentos comerciais, 
casos que felizmente se não reproduziram devido a medidas 
tomadas pela polícia, embora, ainda não se pudesse descobrir 
os seus atores. Presentemente fala-se na existência de um 
grupo capitaneado por José Talhado que em ocasiões incertas 
aparece em diferentes lugares desta comarca, empregando-se 
no furto de cavalos.15 (Grifos nossos).

Esse olhar dos homens da lei se torna problemático pelo fato de 
tentar reduzir o agenciamento ao nível de organização individual de 
alguém que encabeça todas as ações e responsabilidades do próprio 
grupo, portanto, deixa escapar questões relevantes sobre a constru-
ção da coletividade como um fenômeno social, além de não enxergar 
as escolhas e decisões dos retirantes de participarem da formação 
desse agenciamento. Como discorre Dipesh Chakrabarty acerca da 
funcionalidade da justiça, “pode facilmente ver-se que o modo de in-
dividuação em questão era central para o poder disciplinar da polícia 
e do tribunal operarem. Este tipo de poder, como se sabe através de 
Foucault, individualiza para controlar”16. Talvez um dos principais mo-
tivos da agência dos retirantes a criminosos poderia ser justamente o 
modus operandi da própria justiça, que volta sua atenção maior para 
as “cabeças” do bando do que na coletividade em si, deixando, assim, 
mais livres os retirantes da perseguição dos homens da lei quando 
eles deixassem a vida de crimes. 

15 BR APEJE. Ministério Público de Pernambuco. Promotores Públicos. A tragédia da fome 
no sertão. Transcrições de documentos manuscritos PJ 11 (1877-1878), vol. XXI. Ofício do 
promotor público Manoel Francisco do Nascimento Sobreira, para o presidente da pro-
víncia Francisco de Assis Oliveira Maciel. Goiana, 6 de dezembro de 1877. Fls. 317/318.

16 CHAKRABARTY, 2011, p. 298.
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É importante assinalar que entendemos essa relação entre 
retirantes e criminosos da justiça como parte do universo do 
banditismo rural presente em momentos de crise socioeconômica, 
e que tem seu processo histórico desde o período da colonização 
do território, além do uso da violência e do bandoleirismo como ele-
mentos presentes no cotidiano do ciclo do gado nos sertões do Nor-
te. Portanto, difere da concepção de banditismo social do historiador 
Eric Hobsbawm17, apesar da aproximação de que o fenômeno se tor-
naria epidêmico em épocas de pauperismo ou de crise econômica. 

Assim, o banditismo rural surgiria no entrelaçamento dos “pode-
res político e econômico, juntamente com a engrenagem jurídica e 
policial, num ambiente fundiário claramente distorcido e desequili-
brado”, e que, por certo, teve “um peso significativo na formação so-
cial e psicológica do bandoleirismo agrestino e sertanejo”. Porém, o 
sistema econômico brasileiro e a estrutura agrária do sertão no pe-
ríodo imperial e republicano, “por si só, não podem ser considerados 
as únicas explicações para o fenômeno”18, devendo-se levar em con-
sideração outras conjecturas e circunstâncias19.  

Por outro lado, surge uma resposta do poder judicial sobre os moti-
vos que levariam os retirantes a se abandarem nos grupos de bandolei-
ros, ou para roubar e furtarem, isto é, o desespero da fome nessa seca.

O estado de miséria em que se acha o povo destes sertões ar-
rastados pela seca faz crer que não puderam manter-se com 
aquela precaução que exige o mal que ora nos aflige. Exce-
lentíssimo Senhor limítrofe a esta província está a do Ceará, 
onde, distante daqui seis léguas, na cidade do Crato, Barbalho 
e vila do Jardim chegam todos os dias os centos de sacos com 
o fim de salvar as pobres vítimas das garras de tão perigoso 
inimigo que há três anos assola nestes sertões. Posso afirmar 
a Vossa Excelência, sem medo de ser desmentido que a maior 

17 O termo foi usado para se referir a um conjunto diferenciado de bandidos que “atuaram 
nas comunidades rurais e foram por elas reconhecidos como heróis e paladinos da justi-
ça”. O banditismo social seria uma forma primitiva de protesto social organizado; “um fe-
nômeno pré-político, e sua força estaria em proporção inversa da força dos movimentos 
revolucionários agrários organizados” (MOTTA, 2005, p. 53-54).

18 PERICÁS, 2010, p. 29.
19 Para uma literatura que aborde a temática do banditismo rural na história do Brasil con-

sultar Barrros (2000), Facó (1965) e Mello (2011).
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parte dos furtos praticados nesta comarca é devido à fome 
em que se acha este infeliz povo, pois nos tempos [...] era fe-
nômeno quando se ouvia falar em um ladrão. Sem mais uma 
esperança de salvação formada nos recursos da terra, e de 
seus habitantes, se Vossa Excelência não socorrer de alguma 
forma, verá o quadro mais horrível que se pode imaginar.20

A fome não poderia ser a única responsável para justificar as prá-
ticas de furtos e outras ações em massa entre as populações pobres 
do campo. Como lembra-nos E. P. Thompson e Frederico de Castro 
Neves21, ela foi interpretada como uma resposta esporádica e irracio-
nal dos camponeses a uma situação de penúria que se encontravam. 
Entretanto, existiam protocolos sociais e culturais, uma racionalização 
e entendimento das pessoas que passavam por alguma necessidade 
sobre qualquer prática que tomassem. Thompson argumenta que a 
rebelião e a sedição é uma resposta de algum grupo frente a uma cri-
se, mas que não está no raio de ação de alguns indivíduos o poder 
de amotinar-se. Podem existir alternativas, “como petições em massa 
junto às autoridades, jejuns, sacrifícios e orações, inspeções até as ca-
sas dos riscos ou a migração de aldeias inteiras”. Assim, as formas de 
ações coletivas são geralmente uma resposta racional, que não ocorre 
entre os indefesos ou sem esperança, “mas entre aqueles grupos que 
se sentem com um pouco de poder para tomar os víveres de que preci-
sam quando os preços vão às alturas, os empregos desaparecem e eles 
veem o seu suprimento de alimentos básicos ser exportado”22. 

Destarte, voltando para os casos de furtos e roubos, seria prová-
vel que os retirantes encontrassem alguma espécie de “proteção” 
no anonimato, seja da prática isolada ou da agência com grupos de 
bandidos, afinal, era difícil serem identificados, como mostra o ofí-
cio do promotor público João Abraur da Cunha, na Vila do Ouricuri, 
em 15 de junho de 1878.

20 BR APEJE. Ministério Público de Pernambuco. Promotores Públicos. A inspeção das ca-
deias públicas. Transcrições de documentos manuscritos PJ 12 (1879), vol. XXII. Ofício do 
promotor público Joaquim José Ribeiro, para o presidente da província Adolfo de Barros 
Cavalcante de Albuquerque Lacerda. Ouricuri, 16 de abril de 1879. Fl.232/233.

21 NEVES, 2000.
22 THOMPSON, 1998, p. 206-207.
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Constando-me que no distrito da Gameleira, desta comarca, 
se acha reunido um grupo de salteadores, vindo da Comar-
ca de Tacaratu, e que ali andam publicamente transitam até 
na feira da Gameleira, vendendo carne do gado que matam 
publicamente dando um grande prejuízo aos fazendeiros 
daquele distrito, atacando aos habitantes para não só rou-
barem os gêneros alimentícios que alguns têm adquiridos 
com grande sacrifício, como também para roubarem algum 
dinheiro que encontram. Outrossim, dizendo tais salteadores 
que pretendem vir desta vila, fazer um grande roubo e matar 
a algumas pessoas. Este grupo consta de 50 a 60 pessoas quase 
todos criminosos. À vista, pois, do exposto, que é fatorial, rogo 
a Vossa Excelência, que se digne de providenciar no sentido 
de sanar todos males que possa acontecer fazendo também 
com que seja aumentado o Destacamento desta vila, que é 
pequeno e não pode bater-se com um grupo de 50 a 60 crimi-
nosos, que todos os dias aumenta.23 (Grifos nossos).

A informação de “quase todos criminosos” e “que todos os dias au-
menta” revela como a agência com grupos de bandidos da justiça era 
uma estratégia viável para alguns sertanejos pobres na seca de 1877. O 
anonimato por trás da coletividade aliada aos benefícios de fazer parte 
de grupos de salteadores aumentava as chances de obterem gêneros 
e recursos, frutos dos assaltos nas vilas e cidades, além do fato da pró-
pria segurança individual, pois muitas das comarcas do interior não 
possuíam uma força de destacamento policial para peitar de frente 
uma multidão de mais de 60 homens, muitas vezes armada. Não era à 
toa que andavam livremente, chegando a vender carne bovina entre a 
população de Gameleira, Tacaratu e Ouricuri, deixando os comercian-
tes e fazendeiros enraivecidos por estarem perdendo seus lucros.  

Na comarca de Flores não era diferente, não fosse a rede de prote-
ção que os grupos de criminosos encontravam entre alguns cidadãos 
da região. “O furto e o roubo nos gados que inda restam nas roças 
que escaparam, são em grandes escalas, e não já somente para ma-
tar a fome, mas por espírito de malfazer e até para negócio”. A força 
pública persegue incessantemente os criminosos que infestam a co-

23 BR APEJE. Ministério Público de Pernambuco. Promotores Públicos. A tragédia da fome 
no sertão. Transcrições de documentos manuscritos PJ 11 (1877-1878), vol. XXI. Ofício do 
promotor público João Abraur da Cunha para o presidente da província, Adolfo de Barros 
Cavalcanti de Albuquerque Lacerda. Recife, 15 de junho de 1878. Fl.459.
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marca e as estradas; “mas, balda muitas vezes seus esforços, porque 
homens, que se dizem de certa importância social, esquecidos do 
que devem a si e a sociedade em cujo grêmio vivem acercam-se dos 
criminosos os mais façanhudos”, peleja-os, desvia-os da caçada legal 
e “dificultam-na por todos os meios; alguns como dizem com ou sem 
fundamento, lançam mãos de criminosos para se garantirem contra 
outros criminosos!”24. Era comum que alguns fazendeiros tivessem 
foragidos da justiça em suas redes de poder locais, pois era uma for-
ça à disposição, caso precisassem utilizar da violência para disputas 
políticas ou confrontos de outra natureza. Por conseguinte, era uma 
ajuda mútua, pois, em certos casos, esses homens de posição deve-
riam auxiliar esses grupos criminosos quando fosse necessário.

Na província de Alagoas, por telegrama da comissão de socorros 
de Pernambuco, na cidade de Piranhas, ao vice-presidente, constou-
-se que “vários comboios, que conduziam viveres para Tacaratú, ha-
viam sido atacados por homens armados”; e por outros telegramas 
da comissão de socorros, das autoridades judiciárias e do Presidente 
da Câmara Municipal de Pão de Açúcar, consta-se que “os emigran-
tes ameaçavam de saque a essa cidade, logo que se acabassem os 
alimentos fornecidos pelo Governo”25. Na cidade de Propriá, escreve-
ram ao jornal Paulo Afonso, gazeta da cidade de Penedo, que “acha-
-se ameaçada de ser saqueada pelos emigrantes da Colonia do Porto 
Real do Collegio”. O chefe do bando apareceu “ultimamente aqui de 
passeio com outros e convenientemente armados, fizeram debandar 
os soldados do destacamento que se achavam no quartel”. Propalou 
este de “atacar primeiramente o commercio e as pessoas mais abasta-
das”. Consta-se que essas ameaças seriam pelo interesse do presiden-
te da província em dissolver a colônia de Porto Real do Colégio, “man-

24 BR APEJE. Ministério Público de Pernambuco. Promotores Públicos. A tragédia da fome 
no sertão. Transcrições de documentos manuscritos PJ 11 (1877-1878), vol. XXI. Ofício 
do promotor público Pergentino Saraiva de Araújo Galvão, para o presidente da provín-
cia Adolfo de Barros Cavalcanti de Albuquerque Lacerda. Flores, 23 de agosto de 1878. 
Fl.511\512.

25 CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES. Brazilian Government Documents. Relatorio com 
que ao Exm. Sr. Dr. Francisco de Carvalho Soares Brandão, presidente da província das 
Alagoas, passou a administração da mesma província ao Exm. Sr. Dr. Thomaz do Bom-Fim 
Espindola, 1º vice-presidente em 11 de março de 1878. Maceio: Typ. do Liberal, 1878, p. 04.
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dando-os para os trabalhos da via férrea de Paulo Afonso, e por tal 
motivo eles querem lançar mão dos meios que usavam no sertão”26. 

Em Itabaiana, na província de Sergipe, um ofício dirigido ao pro-
motor público noticia dos “receios de que ainda se acha a possuída a 
população dessa villa de ser assaltada pelo grupo de retirantes mal-
feitores”, solicitando a preservação da força de linha pelo comando 
do alferes Felix Barreto Muniz Telles, “para garantia da mesma popu-
lação e da Simão Dias, onde também existiu sérios receios de inva-
são”27. Além dos boatos de ameaças de saques e invasões, as alianças 
com criminosos e grupos de assaltantes pareciam ser uma estratégia 
encontrada em várias províncias do Norte pelos retirantes. Tyrone 
Cândido discorre que

Essa associação entre retirantes e assaltantes podia ser 
perigosa, mas rendia aos sertanejos um considerável 
maior poder de ação em saques a depósitos, sobretudo 
em centros mais bem protegidos como eram Mossoró 
e Aracati. Contando com homens armados e destemi-
dos, os salteadores jogavam com informações cruza-
das, ameaçavam por meio de recados a autoridades 
como juízes, coletores de impostos, administradores 
de mesas de rendas, inspetores de quarteirão, coman-
dantes de tropas, ou seja, aquela gente responsável pe-
las armas e pelo dinheiro, principais objetos dos butins. 
Em tempos de seca, do ponto de vista dos criminosos, 
incluir flagelados nos grupos de assalto era uma boa 
maneira de confundir os soldados e quem sabe até evi-
tar as contraofensivas com armas de fogo28.

O que podemos analisar, até agora, é que existia uma compreen-
são da justiça sobre os assaltos e furtos dos grupos de bandidos, que 
era justificada ou maximizada pelo contexto da fome durante essa 
seca de 1877-1879. Contudo, não era legitimada pelas condições de 
carestia, porque, diferente dos saques esporádicos de retirantes aos 
armazéns de socorros públicos e particulares, os grupos de crimino-

26 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. Jornal do Recife. 
Ano XXI, nº 287, 13 de dezembro de 1878, p. 01.

27 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. Jornal de Sergi-
pe. Aracaju. Ano XIV, nº 49, 29 de abril de 1879, p. 01.

28 CÂNDIDO, 2014, p. 305.
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sos passavam dos limites do poder constituído, tornando-se uma for-
ça paralela e constante nos sertões. 

Outro atributo era o caráter nômade dos bandos de criminosos. 
Muitos deles precisavam se deslocar entre várias localidades, e até 
províncias limítrofes, para conseguirem efetuarem seus assaltos ou 
fugirem da força pública, e ainda, mantinham uma rede de proteção 
em algumas fazendas de coronéis das regiões. Todavia, não estamos 
afirmando que exista uma relação direta entre a formação de grupos 
de bandidos com uma ética da subsistência e economia moral dos 
camponeses pobres, apesar dos subsídios da ação direta e anonima-
to desses grupos em alguns episódios. O agenciamento dos retiran-
tes com esses bandos, nas circunstâncias em que se encontravam 
no cotidiano da seca, isto é, a fome, a penúria, a falta de assistência 
e as desigualdades, mostrava-se uma estratégia de sobrevivência a 
sua disposição – mesmo que bastante perigosa naquele contexto 
–, e como aponta Tyrone Cândido, os próprios criminosos também 
colhiam vantagens com a agência de retirantes em seus grupos de 
assaltos, seja no enfrentamento com a força pública, seja na força do 
medo da multidão em seus bandos. 

Na província da Paraíba, os furtos e roubos estavam espalhados nas 
áreas do litoral, agreste e alto sertão pelos retirantes e grupos de ban-
didos. Na capital, escreveram para o correspondente do Jornal de Reci-
fe que o número de emigrantes não é inferior a 20.000. Toda essa gente 
esfarrapada, sem encontrar recursos para viver, sofrendo os horrores 
da fome e miséria, “já começaram a atacar a propriedade, invadindo 
em numero considerável alguns engenhos e propriedades rurais tiran-
do à força o que nelas encontram, devastando as lavouras, que restam, 
estragando canaviais, e saqueando casas”. Entre esses bandos andam 
“homens ladinos, e resolutos que organizam estes ataques, reunidos 
também a alguma gente da terra, e premeditam outros”29. 

Apesar de as fontes tratarem os retirantes como incapazes de or-
ganizarem essas ações de furto e roubo, estando criminosos sempre 
a sua frente, elas trazem a interpretação de ajuda mútua entre ban-

29 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. “Parahyba do 
Norte”. In: Jornal do Recife. Ano XXI. Nº 73, sexta-feira, 29 de março de 1878, p. 02.
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didos da justiça e sertanejos pobres nessa seca de 1877. Os dois vão 
aparecer quase sempre juntos nas preocupações das autoridades e 
proprietários rurais, como numa carta dos comerciantes de Alagoa 
do Monteiro dirigida ao presidente da província da Paraíba, “pedin-
do providencias que lhes garanta a vida e a propriedade ameaçadas, 
dizem eles, pela onda crescidíssima de famintos e malfeitores, que 
enfestavam o lugar”30. Em Bananeiras, comunicam que se “não fosse 
tanto furto em breve estariam os brejos em bom estado”. Na comarca 
de Areia, noticia-se que estão morrendo muitas pessoas, andrajosas 
e famintas pelos cantos da localidade, e que na “falta absoluta dos 
gêneros do governo, o povo atira-se as plantações de particulares, 
que sofrem grandes prejuízos”31.

Podemos colocar as práticas de furtos e roubos como formas de 
resistência cotidiana dos retirantes em uma perspectiva, a partir de 
James C. Scott, na medida em que elas se “tornam um padrão con-
sistente, embora não coordenado, estamos lidando com resistência”. 
Para os camponeses no sudeste asiático, no vilarejo de Sedeka, Ja-
mes C. Scott discorre que o furto no campo é em si mesmo irrelevan-
te, ainda que possa se tornar um aspecto essencial de determinado 
modelo de relação de classe, sendo quase que uma “marca perma-
nente das comunidades agrárias estratificadas em todos os momen-
tos e lugares em que o estado e seus agentes são insuficientes para 
controlá-lo, tomando mesmo uma dimensão de luta na qual os direi-
tos de propriedade são contestados”32. Na verdade, o autor enxerga 
nessas práticas uma indissociação entre autointeresse e resistência 
dos grupos de camponeses do sudeste asiático, que, fazendo um pa-
ralelo aos retirantes da seca, é compreensível o desejo da família de 
sobreviver, garantindo a segurança física, suprimento de alimentos e 
alguma renda monetária, identificando, todavia, a fonte de sua resis-
tência às demandas dos agentes do império e grandes fazendeiros. 

30 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. “Parahyba”. In: 
Jornal do Recife. Ano XXI. Nº 99, quarta-feira 01 de maio de 1878, p. 02. 

31 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. “Parahyba”. In: 
Jornal do Recife. Ano XXI. Nº 166, terça-feira 23 de julho de 1878, p. 01.

32 SCOTT, 2002, p. 21, 27. 
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Assim, ignorar o “elemento de autointeresse na resistência campone-
sa é ignorar o contexto determinado não apenas da política campo-
nesa, mas da política da maioria das classes subalternas”33. 

Portanto, em um contexto da alta dos preços dos gêneros alimen-
tícios no comércio, o desamparo dos fazendeiros aos seus trabalha-
dores do campo, a falta generalizada de chuvas, a concentração de 
água e terra, além, é claro, dos desmandos das verbas dos socorros 
públicos, não seria difícil compreendermos que para alguns retiran-
tes os furtos e roubos seriam uma forma de apropriação de como 
os recursos realmente deveriam ser repartidos às camadas pobres 
em tempos de crise. Por isso, a relevância de entender essas práticas 
como formas de resistência no cotidiano da seca que começam, in-
clusive, com as necessidades materiais dos indivíduos34.

Se existirem dúvidas ainda sobre a agência de retirantes com 
bandidos e suas trocas mútuas de benefícios durante a seca, é inte-
ressante o relato de uma carta da vila de Ingazeira, na província de 
Pernambuco, do dia 26 de julho de 1878, acerca da tentativa de cap-
turar um bando de criminosos que atuavam entre Ingazeira e a vila 
de Monteiro, na província da Parahyba.

Com o fim de batel-o partio daqui o capitão do corpo de polí-
cia Frederico Velloso da Silveira com soldados do seu destaca-
mento e dirigio-se para a villa do Monteiro, na vizinha provín-
cia da Parahyba, onde chegou no dia 20 e ali combinado com 
o delegado de polícia, que supunha estar o chefe do bando, 
Adolpho Rosa, por alcunha o Meia-Noite, entrincheirado na 
Serra do Brejinho, dalli distante seis légua, onde já tinha sido 
cercado, não podendo ser preso porque fora diminuta a força 
para tomar todas as veredas, e pelo mesmo motivo não ata-
caram a sua trincheira, deliberaram ir buscar a fera no seu an-
tro, e reunidos mais algumas pessoas armadas, para aquelle 
lugar, partiram no dia seguinte, chegando a serra as 10 horas 
da noite, onde, depois de tomado todos os caminhos, acam-
param esperando pelo imediato. Ao amanhecer de 22 força-
ram as primeiras trincheiras dando apenas os bandidos seis 

33 SCOTT, 2013, p. 27.
34 Como escreve o autor, uma “vantagem do conceito de resistência que começa com ne-

cessidades materiais de auto-interesse é que ele avança em apreender que ‘classe’ é, pri-
meiramente, uma experiência dos próprios atores históricos” (SCOTT, 2013, p. 28).
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tiros, que tiveram resposta igual, avançando os soldados por 
uma garganta de pedra até a gruta que servia de alojamento 
aos malfeitores. Acharam ahi grande numero de malas vazias, 
utencílios de cozinhas, couros sêccos de gado, e um preto 
que disse ser escravo do tenente Pedrosa35. 

O deslocamento e esconderijo de bandidos era necessário para os 
grupos realizarem com mais êxito e segurança suas ações de roubo 
e saques às vilas das duas províncias. Geralmente, os refúgios esco-
lhidos eram em locais altos, como serrotes e grutas de pedras fecha-
das nas matas, oferecendo uma boa vista de quem se aproximava 
do acampamento e difícil acesso para os desconhecidos da região. 
O escravo encontrado estava ferido em decorrência dos disparos de 
dentro da gruta, mas mesmo assim foi interrogado pela força públi-
ca, dizendo que seus companheiros tinham fugido quando avista-
ram os soldados. Ele não “quis jamais declarar quem eles eram e nem 
porque caminho desconhecido haviam tomado”. Sobre o chefe do 
grupo, disse que “já ali não estava desde o dia do primeiro cerco, ten-
do-se retirado porque lhe haviam descoberto o esconderijo”36. Horas 
depois, descobriu-se por um informante que poderiam estar alguns 
dos criminosos em um conjunto de casas da serra, onde moravam 
alguns familiares do Adolpho Rosa, chefe do bando. Chegando à lo-
calidade, ela estava praticamente abandonada, mas a força pública 
continuou a procura de indícios do grupo, quando,

Cercando-se, porém, uma outra casa, e cujos fundos davam para 
o lado das trincheiras, foi nella encontrada a mulher de Adolpho, 
o chefe do bando, grande numero de cangalhas, muitas malas, 
couros seccos de gado, e avultada porção de carne secca. [...] A 
mulher de Adolpho foi conduzida presa com o escravo encon-
trado ferido na serra, e também a mulher de um retirante, que se 
havia agregado ao séquito dos bandidos, o qual fora depois tam-
bém agarrado, já perto desta villa.37 (Grifos nossos).

35 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. “Os bandidos de 
Ingazeira”. In: Jornal do Recife. Ano XXI. Nº 184, terça-feira, 13 de agosto de 1878, p. 01.

36 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. “Os bandidos de 
Ingazeira”. In: Jornal do Recife. Ano XXI. Nº 184, terça-feira, 13 de agosto de 1878, p. 01.

37 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. “Os bandidos de 
Ingazeira”. In: Jornal do Recife. Ano XXI. Nº 184, terça-feira, 13 de agosto de 1878, p. 01.
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Os agenciamentos de retirantes em grupos de assaltantes não 

eram episódios isolados, pareciam estar presentes e tornando-se um 

padrão em várias províncias que estavam vivendo com a migração 

em massa de sertanejos pobres do alto sertão. Era uma estratégia e 

forma de resistência no cotidiano dessa seca, embora não praticado 

por todos, em sua grande maioria, como os casos de furtos à lavoura 

de particulares, mas estava relacionado ao autointeresse de alguns 

retirantes de conseguirem sobreviver e prosperar naquele contexto 

de penúria. No fragmento da fonte, revela-se que não eram apenas 

retirantes solteiros que se agregavam nesses grupos de bandidos, 

mas ocorria a possibilidade de homens de família escolherem partici-

par, até porque os próprios criminosos da justiça também possuíam 

famílias. Assim, esses familiares, ocasionalmente, ficavam protegidos 

em locais estratégicos para que periodicamente os bandidos pudes-

sem voltar depois de seus assaltos e terem um espaço seguro para a 

divisão dos recursos de sua pilhagem, como mostram os vários obje-

tos encontrados no esconderijo da gruta e na casa de Adolpho Rosa. 

A organização de diligências policiais entre os presidentes das 

províncias era a saída mais eficaz para conseguir capturar os grupos 

de criminosos que transitavam entre as regiões limítrofes das pro-

víncias. O presidente da Paraíba escreve para o de Pernambuco, em 

25 de julho de 1878, convidando-o a “facilitar as diligências que as 

autoridades publicas do termo de Magao do Monteiro tem de proce-

decer para captura de um grupo criminosos, vindo do di Ingazeiras 

dessa Provincia” e que no lugar “mocó” daquele termo praticou diver-

sos roubos. Pelas datas próximas e os locais indicados, provavelmen-

te, deveria ser o grupo de Adolpho Rosa, chefe dos salteadores que 

escapou das forças policiais da Paraíba e Pernambuco no dia 22 de 

julho de 1878. Mas essas ações conjuntas entre os presidentes e for-

ças públicas vinham acontecendo no primeiro ano da seca em 1877, 

como mostra uma correspondência do presidente da província da 

Paraíba para o de Pernambuco, em 21 de dezembro.
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Fiz hontem seguir para os sertões desta província um des-
locamento volante composto de trinta praças de linha com 
um oficial, a fim de proceder activamente a perseguição dos 
criminosos que vagueam por aquelles logares ou nelles se 
acham hamisades, pertencentes assim esta, como a essa pro-
víncia. O que tenho a honra de comunicar a V. Ex.ªª rogan-
do-lhe se digne de expedir suas ordens para que a dita força 
possa [sic.] quando for preciso em territórios dessa província 
e seja eficazmente ouviliado, nas diligencias que empreen-
dem, pelas forças estacionadas nos mesmos territórios e 
pelas autoridades respectivas. Iguaes providencias tendo eu 
expedido as autoridades e destacamentos parahybanos com 
relação as diligencias empreendidas pelas forças e autorida-
des pernambucanas38.

A ordem pública não estava apenas ameaçada nas cidades lito-

râneas, onde a maior parte da migração retirante do alto sertão se 

deslocou nessa seca. Um segmento dela ainda resistiu nas vilas do 

interior ou áreas do agreste e brejos do Ceará, Pernambuco e Paraíba. 

Entretanto, esses locais, quando não tinham uma guarnição suficien-

te, encontravam-se ameaçados pela vários casos de roubos e furtos 

às propriedades pelos sertanejos pobres, e, principalmente, na for-

mação e organização de novos e velhos bandos de criminosos que 

assolavam as regiões limítrofes. Entre os vários grupos que atuaram 

na década de 1870 estavam os Viriatos, Meirelles e Brilhantes. 

As notícias do interior do Rio Grande do Norte sobre bandos de 

salteadores e assassinos saqueando povoações, como Luiz Gomes e 

São Miguel, corriam pela imprensa e províncias, o bando dos Viriatos 

e Formigas, “que tudo roubaram, não respeitando nem a honra das 

pobres famílias”. Aqueles criminosos são “homens de algum conheci-

mento, pois já tiveram fortuna, mas que se arruinaram e lançaram-se 

na carreira do crime, tendo já muitas mortes no costado”39. Pelas notí-

cias de um oficial de justiça que saiu da cidade do Pau dos Ferros-RN 

para as povoações assaltadas pelos criminosos Meirelles e Viriatos, 

38 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO JORDÃO EMERENCIANO/BR APE-
JE. Coleção Correspondências entre os Presidentes de Província, PP 53, p. 221.

39 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. “Rio Grande do 
Norte”. In: Jornal do Recife. Ano XXI. Nº 134, quarta-feira 12 de junho de 1878, p. 01.
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ele discorreu para um correspondente do Jornal do Recife sobre o ata-
que a vila de Luiz Gomes: 

No dia 14 do corrente chegou a esta villa, acompanhado de 
suas famílias, o cidadão Alvaro de Almeida Cavalcanti, An-
gelo Italiano, e outros que tinham sido avisados por parte 
dos grupos conhecidos pelos nomes de Meirelles e Viriato, 
de que naquele mesmo dia teriam de ir a suas casas, não só 
para saqueal-as, como também para tomar severas contas ao 
primeiro, por ter ele oferecido alguma resistência ao grupo que 
assaltara a mesma povoação em um dois meses passados. E de 
facto, no dia seguinte, um grupo de mais de oitenta homens, 
todos armados, faz entrada solemne o povoado, arrebentaram 
as portas da casa de negócios do mencionado Italiano, tiram 
todos os objetos que lá existiam, dirigem-se a casa de Fran-
cisco Pereira de Souza, que se achava prostrado no leito da 
dor e dalli carregam em animaes, que haviam previamente 
apanhado nos campos, todos os gêneros alimentícios que en-
contraram, dinheiro, joias, imagens, deixando apenas por es-
mola, cinco litros de farinha e igual porção de milho! Outras 
casas foram igualmente assaltadas40 (Grifos nossos).

Uma diferença nos motivos das ações diretas dos bandos de cri-
minosos e da multidão de retirantes é que os últimos, geralmente, 
não conheciam as autoridades, comerciantes e comissionados dos 
lugares que seu êxodo ocasionou, levando a crer que seus roubos e 
saques aos gêneros alimentícios seguiam uma lógica de uma eco-
nomia moral e ética da subsistência, diferente dos grupos de ban-
didos, que abriam espaço para outras características, como os casos 
de vingança e desavenças com indivíduos de algumas vilas, apesar 
de que o saque aos víveres ainda era um ensejo a esses criminosos, 
principalmente, num contexto de concentração e escassez de recur-
sos, ocasionado pela crise econômica durante a seca nos sertões. Por 
conseguinte, a força numérica – cerca de oitenta homens – era uma 
estratégia que ambos, bandidos e retirantes, utilizavam nas ações 
diretas e saques nos lugares onde, ordinariamente, possuíam uma 
força policial ínfima, diante de dezenas de pessoas armadas. Por isso, 
apostamos que em certos assaltos, isto é, os mais arriscados, envol-

40 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. “Rio Grande do 
Norte”. In: Jornal do Recife. Ano XXI. Nº 142, sábado 22 de junho de 1878, p. 01.
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vendo uma povoação inteira, era possível essa reciprocidade entre 
criminosos e retirantes para compor uma potente coletividade para 
amedrontar as autoridades.

Outro foragido da justiça que atuava nas províncias da Paraíba e 
Rio Grande do Norte era Jesuíno Brilhante41. As cartas recebidas e as 
notícias de pessoas vindas do sertão da Paraíba descrevem o esta-
do da província em decorrência da seca e aos ataques da segurança 
individual e de propriedade sobre aquele criminoso e seu bando. O 
salteador Jesuíno Brilhante “é quem domina ali, por dizer assim, per-
correndo impernemente de um para outro ponto, roubando tudo o 
que encontra”. Ao próprio Governo tem ele “roubado mais de cem 
cargas de viveres remetidos para soccorro da pobreza, que agonisa 
sob um sol abrasador, e ultimamente um fazendeiro, o sr. Luiz An-
tonio de Souza, que ia desta praça com um comboio de gêneros e 
fazendas”, foi ele atacado e roubado em tudo, “dando graças a Deus 
em o deixar ir com vida e a pé, pois até os cavalos lhe roubou oscele-
rado”42. Escreveram da cidade de Souza que estão eles lutando com 
sérias dificuldades e risco de vida, “pois os criminosos e roubadores 
procuram tudo acabar, achando-se neste caso acima de todos o Je-
suíno Brilhante”. Esse indivíduo e seu bando “não só rouba os gados 
dos campos, como ate finta em quantias elevadas as suas victimas. 
Há poucos dias deu aqui uma surra em um correio publico”43.  Em 
cartas recebidas do alto sertão ao Jornal do Recife constava que um 
“grupo de sicários do séquito do celebre Jesuino Brilhante assalta-
ra a fazenda Curvelho, no termo de catolé do Rocha, e pertencente 
a Francisco Alves”, resultando desse assalto várias mortes, “ficando 

41 Jesuíno Alves de Melo Calado (1844-1879), ou simplesmente Jesuíno Brilhante, foi con-
siderado o primeiro cangaceiro do Nordeste. Nasceu no sítio Tuiuiú nas proximidades de 
Patu na província do Rio Grande do Norte. Foi agricultor e criador até os vinte cinco anos. 
Tinha estatura baixa, era robusto e de pele clara, arruivado com olhos azuis. Era exímio 
atirador de bacamarte. Casou-se com uma prima chamada Maria Carolina C. de Mello 
com quem teve cinco filhos. Morreu em uma emboscada na província do Rio Grande do 
Norte no ano de 1879. Para saber mais ver Nonato, 2007.

42 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. “O Sertão da Pa-
rahyba”. In: Jornal do Recife. Ano XXII, nº 112, 16 de maio de 1879, p. 01.

43 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. “Diversas Notí-
cias”. In: Jornal do Recife. Ano XXI, nº 261, quarta-feira, novembro de 1878, p. 01.
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gravemente ferido um filho do mesmo Francisco Alves, estudante da 

Faculdade de Direito do Recife”44. 

Todavia, não enxergamos a crise da seca de 1877 como respon-

sável pela criação de um novo banditismo nos sertões do Norte, até 

porque esse discurso do flagelo da seca como responsável por todos 

os males está presente no discurso oficial. Percebemos a possibilida-

de de combinações de aspectos de uma tradição política sertaneja 

com traços existentes do próprio banditismo dos sertões, que ti-

nham em seus repertórios de ações as práticas coletivas, as ameaças, 

os roubos e furtos, e que, no contexto dessa seca, foram ampliadas e 

confluíram-se por meio das demandas de cada grupo, apesar de os 

motivos para as ações em massa dos camponeses pobres estarem 

em grande parte legitimados por uma economia moral e ética da 

subsistência, e não pelas razões dos criminosos na busca pelo poder. 

Portanto, não podemos tratar, determinadamente, a relação dos 

grupos de criminosos com a multidão de retirantes, ou vice-versa, oca-

sionada por essa seca. Pelo contrário, reforçamos que foi uma forma 

de agência, numa espécie de ajuda mútua e recíproca, que ampliou 

o diálogo de uma cultura política popular com traços do banditismo 

presentes naquela década de 1870. Até porque na memória social de 

motins, revoltas e revoluções no período imperial esse agenciamen-

to não era algo inédito45. Por outro lado, a reação dos aparelhos re-

pressores governamentais não procurava distinção de grupos em sua 

preocupação com a ordem pública e defesa da propriedade individual, 

pois onde encontrasse uma multidão insurgente era provável que um 

destacamento de praças fosse mandado imediatamente para o local. 

Para o poder constituído, todas as camadas pobres eram consideradas 

perigosas, ou propícias ao crime nessa seca de 1877.

44 HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/ RIO DE JANEIRO. “Parahyba”. In: 
Jornal do Recife. Ano XXII, nº 36, quinta-feira, 13 de fevereiro de 1879, p. 01.

45 Sobre eventos dos quais se misturavam homens livres, escravos e libertos com bandidos 
da justiça consultar Assunção (2008), Reis (2003), Secreto (2001).
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Considerações Finais

Observamos que as ações diretas dos sertanejos e outras formas de 

organização em massa são um fenômeno social que rompeu fronteiras 

provinciais e identitárias, pois é possível encontrá-las em vários luga-

res, ocorrendo quase que simultaneamente essas práticas nos perío-

dos das grandes secas da região Norte. O caráter desterritorializado das 

ações diretas dos retirantes, existente em vários locais diferentes, que 

não são estritamente os espaços dos armazéns de gêneros e mercado 

público, mas uma série de territórios que eles ocupam e produzem du-

rante as secas, são exemplos de agências desses sujeitos. Por isso, ele 

está intimamente ligado à experiência da própria migração. 

Outro arranjo importante é a dimensão de noções de justiça so-

cial, equidade e reciprocidade na visão dos retirantes, isto é, uma 

esfera do político. Não se tratava apenas do que era “economicamen-

te correto” para os pobres em tempos de escassez, mas sim de uma 

esfera política popular composta por um conjunto de valores, direi-

tos, costumes e tradições que garantiam sua subsistência, e que, se 

ameaçado em seus limites, os protestos sociais eram uma das respos-

tas às autoridades governamentais, retornos estes que se traduziam 

em ações de saques, furtos, roubos, confrontos diretos e relações 

com fugitivos da lei.
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Catolicismo militante  
e mutualismo operário na  

constituição da Legião  
Cearense do Trabalho

Eduardo Oliveira Parente1

Seguiu-se com a palavra o intrépido tenente Severino Som-
bra que no feliz improviso e em ligeiras palavras disse tudo 
o que o operariado sente, terminando a sua bela e explicada 
oração, foram suas últimas palavras abafadas por calorosas 
salvas de palmas.2

A passagem do tenente Severino Sombra3 pelo Sindicato dos Tra-
balhadores do Porto de Fortaleza4 foi devidamente registrada na ata 

1 Doutor em história e professor da Rede Estadual do Ceará.
2 Ata da sessão ordinária do Sindicato dos Trabalhadores do Porto de Fortaleza, 12 de julho 

de 1931. Grifo nosso.
3 Severino Sombra de Albuquerque nasceu em Maranguape (Ceará), no ano de 1907. A partir 

de 1915, iniciou seus estudos no Colégio Marista (instituição católica) e em 1923 ingressou na 
Escola Militar do Realengo (RJ). Participou da Conferência Vicentina e se tornou admirador do 
intelectual católico Jackson de Figueiredo, passando a frequentar o Centro Dom Vital. Estava 
no Rio Grande do Sul quando do movimento de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Em 
1931, foi promovido a tenente, retornando ao Ceará, quando entrou em contato de forma mais 
intensa com organizações católicas e associações operárias locais, iniciando a constituição 
da Legião Cearense do Trabalho. Em 1932, foi convidado por Salgado Filho como consultor 
do Ministério do Trabalho. Nesse mesmo ano, quando da Revolta Paulista, adotou posição 
contra o Governo Vargas, tentando sublevar a Legião, sem sucesso. Foi preso e exilado (em 
Portugal) até 1934. Retornando ao Brasil, tentou disputar com Plínio Salgado a liderança da 
Ação Integralista Brasileira, em Vassouras, não logrando êxito. De volta ao Ceará, não retomou 
o comando da LCT, criando, então, um movimento paralelo chamado “Campanha Legionária”, 
mas sem alcançar a mesma expressividade. Tornou-se professor de Sociologia da Escola Mi-
litar e redator-chefe da Revista Militar Brasileira. Durante o Estado Novo, assumiu a defesa do 
regime e, após a redemocratização, ocupou posições em departamentos e agências diversas. 
Manteve envolvimento com legendas políticas como o Partido Social Democrático (PSD) e o 
Partido Trabalhista Nacional (PTN). Em 1965, afastou-se da vida político-partidária, dedican-
do-se às atividades educacionais. Nas décadas de 1970 e de 1980, trabalhou pela expansão 
da Fundação Universitária Sul-Fluminense. Em 1992, foi aprovada pelo Conselho Federal de 
Educação a criação das Faculdades Integradas Severino Sombra (FISS), sendo reconhecida 
como Universidade em 1997. Severino faleceu em 12 de março de 2000.

4  A associação, fundada em 1921, é mencionada como de “resistência e benefício”, contando 
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da associação. Essa visita fazia parte da investida inicial de sombra na 
arregimentação de organizações de trabalhadores para a formação 
da Legião Cearense do Trabalho (LCT). O debate de ideias, as primei-
ras proposições e articulações foram sendo desenhadas nessa série 
preliminar de visitas. Sensibilizar a classe trabalhadora organizada, 
conquistando o apoio de algumas importantes e sólidas associações, 
era condição primordial para o sucesso da LCT.

Um grande evento no Teatro José de Alencar, em agosto de 1931, 
foi especialmente preparado para o lançamento oficial da Legião 
Cearense do Trabalho. Estiveram presentes milhares de trabalhado-
res, dentro e fora do teatro, e diversas autoridades estaduais e muni-
cipais. Aproveitando o momento, Severino Sombra, no discurso de 
apresentação, sintetizou o escopo da atuação legionária:

A ‘Legião Cearense do Trabalho’ não é uma associação mera-
mente beneficente. Nem tão pouco uma simples organização 
política. Nem ainda apenas uma sociedade de fins sociais novos 
e reformistas. Ela é tudo isso junto, concatenado, hierarquizado 
– é cooperativista, política e desejosa de uma reforma social.
Seu cooperativismo amplia-se até tocar na legislação social e na 
representação de classes e estas se desenvolvem até alcançar 
novas formas políticas e sociais para o Brasil e para a Sociedade.5

Um leque extremamente diversificado de categorias profissionais 
aderiu ao legionarismo: sapateiros, ferroviários, carregadores, tece-
lões, gráficos, padeiros, operários da Light, ambulantes, chauffeurs, 
pescadores, engraxates, trabalhadores do porto etc. Em termos or-
ganizativos, a variedade era também muito significativa: associações 
beneficentes, sindicatos de fábrica e de ofício, círculos operários ca-
tólicos, associações de bairro.

Ao longo do tempo, a LCT se manteve firme em vários pontos 
inicialmente propostos e sua ação ganhava envergadura ao incluir 
um crescente repertório de pautas e de demandas, atualizando as 

com mais de 700 sócios em Fortaleza e mais de 230 em Aracati (ALMANAQUE estatísti-
co, administrativo, mercantil, industrial e literário do estado do Ceará para o ano de 1924. 
Fortaleza: Tipografia Minerva, 1924, p. 210).

5 SOMBRA, 1931, p. 8.
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reivindicações. No semanário Legionário, editado entre 1933 e 1934, 
era possível ler o seguinte:

Em matéria de legislação social damos tudo quanto for ne-
cessário ao bem estar e à felicidade dos que trabalham: o di-
reito de livre associação, o sindicato, portanto, base orgânica 
do Estado Corporativo; contractos collectivos, salário vital, 
caixas de soccorro, assistência médica, hospitalar e judiciária, 
escola operária, ensino profissional, villas operárias, enfim 
tudo quanto for necessário para a relativa felicidade de to-
dos. Numa palavra: pelo Estado nacional-sindicalista resolve-
remos a questão social.6

A preocupação com a chamada questão social não era novidade. 
Falar de questão social era, em grande medida, falar da condição dos 
trabalhadores. Segundo Robert Castel, a questão social pode ser de-
finida como “uma aporia fundamental sobre a qual uma sociedade 
experimenta o enigma de sua coesão e tenta conjurar o risco de sua 
fratura. É um desafio que interroga, põe em questão a capacidade 
de uma sociedade [...] para existir como um conjunto ligado por re-
lações de interdependência”7. As principais formulações explícitas da 
chamada questão social estão vinculadas ao processo da Revolução 
Industrial, no início do século XIX, principalmente atreladas à condição 
operária, na qual se conjugam o estupor diante de uma nova realidade 
– máquinas, grandes fábricas, imensas cidades e elevada concentra-
çãode homens, mulheres e crianças em uma situação de pauperiza-
ção – e, simultaneamente, o temor pela ameaça potencial de sedições 
e revoluções, relacionadas, evidentemente, a esse novo conjunto de 
pessoas; um profundo receio quanto à manutenção da ordem social.

Nos anos de 1920 e, principalmente, nos anos de 1930, ganharam 
força as propostas de cunho corporativista, como solução possível 
diante das falhas do sistema político de base liberal e da ameaça de 
uma revolução social. Acompanhando o historiador português An-
tónio Costa Pinto, podemos afirmar que o corporativismo “imprimiu 
uma marca indelével nas primeiras décadas do século XX”, com inú-

6 Legionário, Fortaleza, ano I, n. 2, 11 mar. 1933, p. 2.  
7 CASTEL, 2008, p. 30. 
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meras formulações e variantes, inspirando “partidos conservadores, 

radicais de direita e fascistas, sem mencionar a Igreja Católica e as 

opções de ‘terceira via’”8. No Brasil, existiram múltiplas visões e pro-

postas elaboradas por diferentes grupos e sujeitos, como os tenen-

tes e os intelectuais com trânsito nos círculos e instituições de poder, 

como Oliveira Vianna9.

A Legião, portanto, é normalmente identificada como possuin-

do natureza católica, corporativista, antiliberal e anticomunista. Nas 

ideias fundamentais divulgadas por suas lideranças, a “questão social” 

deveria ser enfrentada evitando ao máximo o conflito, apostando na 

conciliação de classes e na realização de um programa de reformas 

sociais. O projeto de uma sociedade futura – com relativo equilíbrio 

entre patrões e trabalhadores, livre de conflitos sociais, hierarquiza-

da, porém harmônica – fazia parte da utopia elaborada pelos líderes, 

que, na sua maioria, eram ativos militantes católicos, inspirada em 

uma visão idealizada da Idade Média. 

Reduzir a existência da Legião Cearense do Trabalho a um grande 

ardil de militantes conservadores e autoritários para ludibriar e tute-

lar os trabalhadores seria reforçar a ideia de uma reiterada domesti-

cação do operariado, como se os trabalhadores fossem, na melhor 

das hipóteses, coadjuvantes de um enredo escrito por outros, ou, na 

pior, indivíduos anestesiados e totalmente manipulados. Para o caso 

da Legião Cearense do Trabalho, a realidade era bem mais complexa 

e plural do que tais estereótipos poderiam fazer crer. Entendemos 

que a LCT pode ser compreendida como o resultado de um encon-

tro – não necessariamente livre de tensões – entre uma militância 

católica, informada nos princípios da doutrina social da Igreja, e os 

grupos de trabalhadores possuidores de múltiplas experiências de 

organização e de formas de luta.

8 PINTO, 2016, p. 27-28.
9 Ângela Araújo demonstrou as aproximações e diferenças entre o projeto corporativo dos 

intelectuais (como Oliveira Vianna e Alberto Torres) e o dos Tenentes, bem como a mon-
tagem de um projeto autoritário-corporativo estatal (Varguista) (ARAÚJO, 1994). 
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O programa corporativo formulado pela LCT, até certo ponto, dia-
logava com todo um conjunto de propostas similares em circulação 
na época, no plano nacional e internacional, mas, ao mesmo tempo, 
precisou ser adaptado às condições, às demandas e às lutas específi-
cas, levadas adiante por grupos de trabalhadores que pressionavam 
e nutriam expectativas próprias. 

A doutrina social da Igreja e a militância católica

A famosa encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, tornou-se 
ponto obrigatório quando se fala da doutrina social católica10. Logo no 
seu início, o pontífice faz referência às profundas transformações das 
últimas décadas do século XIX: a “sede de inovações”, “os progressos in-
cessantes da indústria”, as novas tendências artísticas e, com destaque, 
“a alteração das relações entre os operários e os patrões”, posto que 

[...] a influência da riqueza nas mãos dum pequeno núme-
ro ao lado da indigência da multidão, a opinião enfim mais 
avantajada que os operários formam de si mesmos e a sua 
união mais compacta, tudo isto, sem falar da corrupção dos 
costumes, deu em resultado final um temível conflito.

Ponderando todo esse estado de apreensão, o texto pontifício 
identifica como causa dos conflitos a difícil situação das “classes in-
feriores”, que vivem em “situação de infortúnio e de miséria”. O fim 
das antigas corporações é lamentado, posto que eram a garantia de 
proteção frente às adversidades: “os trabalhadores, isolados e sem 
defesa, têm-se visto, com o decorrer do tempo, entregues à mercê 
de senhores desumanos e à cobiça duma concorrência desenfreada”. 
A “solução socialista” para os problemas modernos era terminante-
mente recusada, pois implicaria a completa subversão “do edifício 
social”, e a propriedade privada era aceita como direito natural do 
indivíduo e fundamento da ordem social.

10 Utilizaremos aqui a versão da Rerum Novarum disponível no site do Vaticano para todas 
as citações que seguem.
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O texto insiste no cumprimento de obrigações mútuas entre as 
classes, na garantia de direitos fundamentais aos trabalhadores e 
suas famílias (com uma valorização do trabalho como atividade dig-
na), na redefinição do papel do Estado frente aos problemas sociais, 
e defende o reforço das formas associativas de proteção para os des-
favorecidos, tudo a partir de uma nova noção de justiça social. 

Os trabalhadores deveriam desempenhar com presteza e hones-
tidade seus ofícios, e suas reivindicações deveriam ser feitas sem o 
uso de qualquer tipo de violência. Os patrões, por outro lado, “não 
devem tratar o operário como escravo, mas respeitar nele a digni-
dade do homem, realçada ainda pela do Cristão”. É elaborado todo 
um discurso de valorização do trabalho e do trabalhador: “Quanto 
aos deserdados da fortuna, aprendam da Igreja que, segundo o juízo 
do próprio Deus, a pobreza não é um opróbrio e que não se deve 
corar por ter de ganhar o pão com o suor do seu rosto”. É justamente 
a partir de tal reflexão que o Estado é chamado a cumprir o seu 
papel: “A equidade manda, pois, que o Estado se preocupe com os 
trabalhadores e proceda de modo que, de todos os bens que eles 
proporcionam à sociedade, lhes seja dada uma parte razoável”. Era 
imprescindível garantir condições mais justas de vida para os traba-
lhadores, incluindo o direito ao descanso semanal, limite de horas de 
trabalho, proteção especial para mulheres e crianças e salário justo. 
Para regular esses e outros temas, a Igreja aposta na ação das corpo-
rações e sindicatos, tornando-se, talvez, um dos pontos mais salien-
tes da encíclica, realçando a importância do associativismo.

No 40º aniversário da Rerum Novarum, o Papa Pio XI divulgou a 
encíclica Quadragésimo Anno11. Muitos acontecimentos marcaram 
essas quatro décadas que separaram os dois documentos. A Primeira 
Grande Guerra, as Revoluções no México e na Rússia – com o sur-
gimento do primeiro estado que se afirmava empenhado na cons-
trução do comunismo –, a revolução na Alemanha, em 1919, novas 
nações no mapa europeu no pós-guerra, a ascensão do Fascismo 

11 Utilizaremos aqui, da mesma maneira, a versão da encíclica Quadragésimo Anno, dispo-
nível no site do Vaticano em todas as citações que se seguem.
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na Itália, um crescimento do associativismo operário em inúmeras 
partes do globo, a crise de 1929, as mudanças políticas nos países 
latino-americanos (como o Brasil em 1930) e outros tantos proble-
mas e conflitos sociais criaram um cenário novo e desafiador para a 
instituição eclesiástica. 

As duas encíclicas são concordes no tocante ao salário que a pura 
e simples regra da oferta e da procura, supostamente livre de impe-
rativos morais, não é suficiente para tratar o assunto. Mais uma vez é 
rechaçado o abuso do trabalho infantil e feminino. O ideal seria que 
o salário do homem fosse suficiente para garantir o sustento familiar, 
mas, diante das condições existentes, a realidade “exige, contudo, a 
justiça social, que se introduzam quanto antes as necessárias refor-
mas, para que possa assegurar-se um tal salário a todo o operário 
adulto”. Alcançar tais resultados seria possível, somente, por meio de 
uma reforma das instituições, focada no Estado e no aperfeiçoamen-
to das corporações. Enquanto o Estado deveria “concentrar esforços” 
para pôr fim ao conflito “que divide as classes”, seria imprescindível 
a formação de “organismos bem constituídos, ordens ou profissões, 
que agrupem os indivíduos, não segundo a sua categoria no merca-
do do trabalho, mas segundo as funções sociais”.

Nesse ínterim, diversas vozes da hierarquia eclesiástica, mas tam-
bém da intelectualidade católica leiga, atuaram de forma intensa. 
Desde a Proclamação da República, com a separação oficial entre 
Igreja e Estado, a instituição eclesiástica se esforçou para construir 
uma nova base de atuação. Era o momento de uma reconstrução ins-
titucional, com a fixação de diretrizes, normatização das atividades 
e intensificação de um reordenamento interno em questões pasto-
rais e litúrgicas – aprofundando uma aproximação com o Vaticano e 
o respeito à hierarquia já anunciados desde o XIX. Podemos afirmar 
que a instituição tentava adaptar-se aos novos tempos, atuando para 
ampliar o número de seguidores, formar um apostolado leigo e, as-
sim, maximizar sua influência junto ao Estado12. Várias vozes, como 

12 MARCHI, 1993, p. 55-57. 
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a do Padre Júlio Maria e outros tantos, passaram a defender que se 
fazia necessário “sair do recôndito das sacristias e chegar ao povo”13.

Era imperioso gestar formas de organização que pudessem tra-
duzir essa força numérica potencial em energia coesa e mobilizável 
conforme o projeto teológico-político da Igreja. Para alcançar a arro-
jada meta, fazia-se imprescindível contar com um apostolado leigo 
dedicado. Uma geração de militantes católicos estava em formação 
e, nos anos 1920, esse modelo da “neocristandade” iria florescer:

Durante o período da neocristandade a Igreja conseguiu 
o laicato da classe média. Uma das mais influentes ge-
rações de líderes leigos católicos da história da América 
Latina emergiu nos anos 20 em torno do Centro Dom 
Vital, um instituto católico pequeno, mas de grande in-
fluência no desenvolvimento da Igreja e na política.14

O Centro Dom Vital (CDV) foi organizado em 1922 e, no ano an-
terior, teve início a publicação da revista A Ordem. Ambos estavam, 
até 1928, sob a liderança de Jackson de Figueiredo15, porém, com seu 
falecimento, a revista e o CDV passaram para o comando de Alceu 
de Amoroso Lima, também conhecido pelo pseudônimo Tristão de 
Ataíde16. A revista se tornou um centro irradiador das ideias católicas, 
apresentando alternativas políticas e disputando espaço na organi-
zação da sociedade. Evidentemente, os textos publicados eram lidos 
avidamente por outros tantos jovens, como Severino Sombra.

13 MIRANDA, 1987, p. 41.
14 MAINWARING, 1989, p. 46.
15 Jackson de Figueiredo nasceu em Aracaju, Sergipe, em outubro de 1891. Em 1913 ba-

charelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Livre de Direito da Bahia. 
Em março de 1914 mudou-se para o Rio de Janeiro, mantendo contato com Farias Brito. 
Especialmente a partir de 1916 tem início sua conversão ao catolicismo. Com o apoio de 
Dom Sebastião Leme, Jackson fundou a revista A Ordem e o Centro Dom Vital. Faleceu 
no Rio de Janeiro no dia 4 de novembro de 1928.

16 Alceu de Amoroso Lima foi provavelmente o mais influente dos intelectuais católicos. 
Nasceu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em dezembro de 1893. Obteve seu ba-
charelado na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, em 1913. Es-
creveu textos de crítica literária utilizando o pseudônimo Tristão de Ataíde. O contato 
epistolar que manteve com Jackson e as leituras de autores católicos levaram a sua con-
versão. Ao assumir o CDV e a revista, projetou-se como grande articulador do pensa-
mento católico, assumindo papel de líder do laicato nos anos 1930, por exemplo, na Liga 
Eleitoral Católica. Nos anos de 1940 em diante, avança em uma revisão de seus princípios 
filosóficos e políticos, adotando uma postura cada vez mais democrática, inspirado pela 
leitura de Jacques Maritain. Faleceu em Petrópolis (RJ) no dia 14 de agosto de 1983.



89

Catolicismo militante e mutualismo operário  
na constituição da Legião Cearense do Trabalho

Conforme Monica Velloso, certos temas são quase permanentes ao 
longo dos anos na revista A Ordem, com pouca ou nenhuma variação 
significativa, tais como: a atuação da juventude, a condenação do di-
vórcio, críticas ao positivismo, debates sobre relações entre ciência e fé 
e críticas aos processos revolucionários. Outros temas também são re-
correntes, mas ganham novas leituras ou acréscimos, tais como: ques-
tão social, educação, combate ao comunismo e integralismo. 

O discurso evidentemente acompanha os anseios da hierarquia 
católica, temerosa de revoltas e do comunismo. O tenentismo, por 
exemplo, é condenado por tentar uma mudança política pelas armas, 
e a revolução mexicana é veementemente criticada tendo como pa-
râmetro o mesmo princípio. A demanda por uma presença da Igreja 
nas instituições é constante, com ênfase na reivindicação do ensino 
religioso nas escolas públicas, pois existe forte recomendação para a 
ação intelectual e em prol de uma revolução espiritual. 

Coerente com a doutrina da Igreja, a caridade é elevada à condi-
ção de solução maior dos problemas sociais. A classe operária é vista 
como carente de proteção e de tutela. A Idade Média é idealizada 
como um modelo desejável de sociedade, por uma suposta coexis-
tência pacífica entre os grupos sociais e pela hegemonia da Igreja. A 
existência de uma imprensa católica é considerada de suma impor-
tância para a organização e mobilização das forças religiosas e sua 
intervenção política. São publicados ensaios de nomes brasileiros, 
como Joaquim Nabuco, Farias Brito e Padre Júlio Maria, julgados fun-
damentais. Da mesma maneira, é notável a influência dos pensado-
res tradicionalistas, reacionários e contrarrevolucionários europeus. 
Nomes como Joseph De Maistre, Louis De Bonald e Donoso Cortés, 
por exemplo, são constantes. 

Em seu programa, a Legião estava definida como uma “organiza-
ção de associações populares e de classe”, com finalidade “econômi-
ca, política e social”. As marcas da doutrina social católica estavam 
expressas de uma ponta a outra do programa legionário. Em suas 
finalidades “econômicas”, por exemplo, estava explícita a rejeição da 
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ideia do trabalho como “simples mercadoria sujeita à lei da oferta e 
da procura”; o trabalho possuiria um “valor moral”. 

A partir de tal reflexão, desdobrava-se uma das propostas de maior 
alcance da LCT naquele momento: os contratos coletivos de trabalho, 
nos quais seriam definidos “o salário vital, as horas de trabalho, o re-
pouso dominical, o limite de trabalho de menores e mulheres, o regi-
me de conciliação e arbitragem e garantidas as condições higiênicas e 
morais”. O salário vital era entendido como o necessário para garantir o 
sustento do trabalhador e de sua família. Ainda eram sugeridas a par-
ticipação nos lucros e a cogestão das empresas. As ações cooperativas 
e assistenciais deveriam ser fortalecidas. As caixas de socorro mantidas 
por operários, patrões e Estado precisavam ser ampliadas, garantindo 
recurso “nas doenças e na velhice [do operário] e o de sua família”. A 
unificação dos serviços médicos, hospitalares e judiciários aparece 
como proposta. No âmbito da educação, era defendida a expansão das 
escolas operárias e do ensino profissional. Agências de colocação eram 
previstas como uma meta da LCT, objetivando auxiliar o trabalhador 
a obter uma ocupação. O direito de greve, por fim, era reconhecido 
como “recurso extremo na defesa de um direito”, desde que utilizado 
“dentro da ordem e jamais em caráter violento”.

Em suas finalidades políticas, a Legião propunha a “integração das 
classes trabalhadoras organizadas” na vida política do país, não por 
meio dos partidos tradicionais, mas sim mediante a representação 
classista. A legislação social é apresentada como peça chave para 
“ratificar as reivindicações” operárias, e é defendido o direito de livre 
associação, “sem tirânicas imposições estatistas”. Nos meios jurídicos, 
era demandado o reconhecimento, o quanto antes, de um “regime 
de conciliação e arbitragem”. 

Em sua finalidade social, a LCT propõe o “advento de uma nova or-
dem”, na qual o individualismo é repudiado e a economia deveria estar 
subordinada “aos valores morais”, baseada em uma lógica “distributista 
e um regime corporativo”. Para garantir a plena execução de tal proje-
to, é reivindicada a “intervenção do Estado”, mas feita de forma “justa 
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e limitada”17. A ideia de revolução era frontalmente recusada, sendo a 
única revolução aceitável a dos espíritos, a revolução moral. A solução 
para os problemas da vida social, econômica e política passava por ca-
nais de pressão essencialmente pacíficos, via reformas sociais, e a con-
ciliação de classes deveria substituir a luta de classes.

O mutualismo operário

Quando “peregrinou”18 em busca de divulgar sua ideia de cons-
truir uma grande organização operária, Severino Sombra buscou 
associações bem estabelecidas, com estruturas sólidas e um quadro 
estável de membros. Quais seriam tais associações, afinal? Que tipos 
de práticas já compunham a tradição dessas associações?

A lista inicial de associações era a seguinte: União dos Traba-
lhadores Ambulantes, Centro Artístico Cearense (CAC), Sociedade 
Beneficente 24 de Junho, Sindicato dos Trabalhadores do Porto de 
Fortaleza (STPF), União Marítima Beneficente, Círculo de Operários 
Católicos São José, Sociedade Beneficente 1º de Maio, União Popular 
Cristo Rei, Sociedade Deus e Mar, Sociedade Paz e União, Sociedade 
Artística Beneficente (SAB), Liga Social dos Redeiros, Associação Be-
neficente dos Tecelões, Caixa Beneficente Popular, Sociedade de So-
corro Mútuo e Círculo de Operários Católicos São José de Baturité. A 
prática beneficente e cooperativa está largamente difundida. Muitas 
das práticas correntes em tais associações seriam incorporadas como 
parte do programa legionário. 

Acompanhando a reflexão de Marcel van der Linden, podemos 
afirmar que o “universo mutualista” é vasto e transnacional (incluin-
do, por exemplo, os mutirões, os fundos rotativos, a participação em 
alguma associação de “seguros mútuos” etc.). Segundo ele, podemos 
definir o mutualismo como “todos os sistemas voluntários, nos quais as 

17 “Programa da Legião Cearense do Trabalho” (SOMBRA, 1931, p. 45-49). 
18 Raimundo Barroso, acertadamente, concluiu que essa “peregrinação” de Severino Som-

bra arregimentando associações foi convertida em um mito fundador da LCT, “celebran-
do as qualidades inatas de ativista político do chefe dos legionários”. Podemos acrescen-
tar que tal mitologia coloca os trabalhadores no papel de coadjuvantes. CORDEIRO JR. 
Raimundo Barroso. A Legião Cearense do Trabalho (SOUZA, 2002, p. 332).  
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pessoas contribuem para um fundo coletivo, que é, no todo ou em par-
te, pago a um ou mais dos contribuintes segundo regras específicas”19. 
Como alerta Linden, o auxílio mútuo é prática corrente entre os po-
bres, que podem, em caso de necessidade, recorrer a amigos, fami-
liares e colegas de trabalho em relações horizontais, ou a indivíduos 
de maior poder, prestígio e recursos em relações verticais. Não está 
excluída a opção de apelar às instituições filantrópicas. Evidentemen-
te, existem limites ou inconvenientes em tais situações. Recorrer aos 
poderosos, por exemplo, pode aprofundar vínculos de dependência 
e o recurso à filantropia pode ser considerado pouco digno, devendo 
ser evitado tanto quanto possível. 

As mutuais constituídas por trabalhadores tinham nas atividades 
de securitização o seu fundamento, ou seja, a preocupação com uma 
forma de proteção social frente às adversidades, notadamente na im-
possibilidade de trabalhar em caso de moléstias ou acidentes. A ga-
rantia de um funeral digno também estava dentro do rol costumeiro 
de serviços prestados pelas associações mutualistas. Dependendo 
dos recursos disponíveis, eram previstos pecúlios para as famílias dos 
sócios falecidos ou algum auxílio a ser pago por um determinado 
prazo, desde que cumpridos certos requisitos. Importante não con-
fundir mutualismo com filantropia. Enquanto as filantrópicas visavam 
“oferecer socorro aos necessitados sem que uma contrapartida finan-
ceira deles se fizesse obrigatória”, em uma relação de “solidariedade 
vertical” as mutuais “funcionavam como organizações cooperativas 
marcadas pelos laços horizontais de solidariedade”. As mutuais tam-
bém são distintas das seguradoras, já que as últimas são “companhias 
privadas com fins lucrativos”20.

Eram muitas as agremiações que reuniam artistas, conforme ter-
mo utilizado durante longo período, o que equivale dizer artífices ou 
artesãos21. É possível localizar, no século XIX, no período monárquico, 

19 LINDEN, 2013, p. 95-96. Destaque do autor. A definição para as sociedades de seguros 
mútuos é similar: “associações formadas voluntariamente com o fim de oferecer aos par-
ticipantes assistência financeira em caso de necessidade” (p. 126). 

20 VISCARDI, 2007, p. 25.
21 Raymond Williams alerta que algumas palavras, hoje usuais, entraram no vocabulário, 
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algumas iniciativas de organização que reuniam trabalhadores, como 
a União Artística Maranguapense, a Sociedade Artística Fraternidade e 
Trabalho e a Associação Tipográfica Cearense. No alvorecer da Repúbli-
ca, temos algumas novas associações, como a Sociedade Beneficente 
União Operária, a Sociedade Beneficente do Pessoal da Estrada de Fer-
ro de Baturité e a Phenix Caixeiral, constituídas na última década do sé-
culo XIX. Ao longo do século XX, observamos um ímpeto significativo 
na criação de mutuais. Na primeira década, temos a Sociedade Artísti-
ca Beneficente (1902) e o Centro Artístico Cearense (1904), retomando 
com vigor a organização dos artífices. É possível localizar informações 
sobre associações de artistas nas cidades de Sobral,22Iguatu,23Ipu24 e 
Crato25 nas décadas seguintes. Em 1905, temos a criação, em Fortaleza, 
da Sociedade de Socorro Mútuo. Nos anos 1910, encontramos novas 
agremiações: a Sociedade Deus e Mar (1912) e o Círculo de Operários e 
Trabalhadores Católicos São José (1915).

Para fazer parte da Sociedade Beneficente União Operária, era pre-
ciso cumprir alguns requisitos básicos: ser maior de 15 anos e menor 
de 50; “ser assíduo e zeloso no cumprimento de seus deveres”; “ter boa 
conduta”; exercer “arte, ofícios ou emprego donde haja sua subsistên-
cia”. Os aceitos deveriam pagar a “joia” (uma espécie de taxa de adesão) 
antes de prestar juramento e quitar as mensalidades com regularidade; 
comparecer às sessões ordinárias, extraordinárias e assembleias gerais; 
agir com decência nas mais diversas situações; aceitar e “servir com 
zelo, dedicação e critério todo e qualquer cargo que lhe seja confiado, 
salvo justo impedimento ou legítima escusa”. Os socorros eram garan-
tidos para o sócio impossibilitado de trabalhar em caso de moléstia. No 
caso do falecimento do associado, a viúva e os filhos teriam direito ao 

ou ganharam significados novos, no período da Revolução Industrial, tais como “indús-
tria, democracia, classe, arte e cultura”. Arte, especificamente, referia-se a “uma habili-
dade humana”, ou seja, um “artista” era uma pessoa habilidosa, “da mesma maneira que 
artesão”. Em outras palavras, falar de artistas era falar de artífices: alguém detentor de um 
saber de ofício específico que lhe garantia uma habilidade, uma arte. No Ceará, o termo 
artista continuaria sendo utilizado de tal forma por grupos de trabalhadores, no mínimo, 
até os anos 1930, tempo limite de nossa pesquisa (WILLIAMS, 2011, p. 15-18).  

22 A Pátria, Sobral, 16 jul. 1913, p. 5.
23 Gazeta Oficial, Fortaleza, 1 out. 1918, p. 10 e 11.
24 A Lucta, Sobral, 14 maio 1919, p. 3.
25 Diário do Ceará, Fortaleza, 1 jun. 1913, p. 6.
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socorro “enquanto não casarem ou deixarem de viver honestamente”. 
Era também garantida a realização de um “modesto enterro”.26

O modelo de organização previsto nos estatutos da União Ope-
rária não se diferencia do padrão que podemos encontrar em outras 
associações. Nos estatutos da Sociedade Beneficente do Pessoal da 
Estrada de Ferro de Baturité, que aglutinaria os trabalhadores ferro-
viários, eram garantidos “auxílios pecuniários [aos sócios] quando es-
tiverem impedidos de trabalhar por invalidez temporária ou definiti-
va motivada por moléstia, desastre ou extrema velhice”. Em caso de 
falecimento, estavam previstos uma contribuição para despesas com 
funeral e “módicos auxílios mensais” para a família27.

A Sociedade de Socorro Mútuo incluía, como sócios, os trabalha-
dores do “Matadouro, Mercado e dos açougues” que tivessem no mí-
nimo 18 e no máximo 50 anos. O sócio teria direito ao socorro quando 
impossibilitado de trabalhar, um valor menor em caso de invalidez e 
uma quantia para o sepultamento28. A União Artística Iguatuense co-
locava como objetivos: “a) socorrer aos sócios, em caso de moléstia 
que os prive de trabalhar, com médico e farmácia; b) fazer os fune-
rais dos associados com toda decência”. Eram previstas pensões em 
caso de invalidez, considerando os fundos disponíveis, e os herdei-
ros receberiam um pecúlio.29 O Círculo de Operários e Trabalhadores 
Católicos São José incluiu os socorros como parte de seus objetivos, 
tendo em vista o reconhecimento da importância do auxílio mútuo 
para a classe trabalhadora:

Art. 3º O Círculo terá por fins:
[...]
5º Prestar aos seus sócios doentes auxílios, mantendo para 
isso uma ‘caixa de socorros’;  
6º Crear quando for oportuna, outras instituições de auxílio 
de várias espécies, baseadas no mutualismo ou noutros sys-
themas.

26 “Estatutos da Sociedade Beneficente União Operária”. Libertador, Fortaleza, 1 ago. 1890, p. 8.
27 APEC. Estatuto da Sociedade Beneficente do Pessoal da Estrada de Ferro de Baturité, de 

13 de junho de 1891. Portarias diversas.
28 “Estatutos da Sociedade de Socorro Mútuo”. Gazeta Oficial, Fortaleza, 1 fev. 1919, p. 7, 8.
29 “Estatutos da Sociedade União Artística Iguatuense”. Gazeta Oficial, Fortaleza, 5 out. 1918, p. 9. 
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[...]
Art. 60 – Todos os sócios, quando temporariamente impossi-
bilitados de trabalhar, por doença ou acidente, terão direito a 
receber auxílios da ‘Caixa de Socorros’ deste Círculo, auxílios 
estes que constarão de uma mensalidade de 16$, ou 8$ por 
quinzena de impedimento.30

A “Sociedade Deus e Mar”, organizada em 1912, reunia, prioritaria-
mente, os marítimos “sem distinção de raças, nacionalidades, religião e 
credo político”. Suas finalidades incluíam promover o “engrandecimen-
to moral, material e intelectual da classe”, prestando assistência jurídi-
ca aos sócios e dirimindo divergências no âmbito do trabalho. Preten-
diam “levar a efeito a regulamentação do trabalho, melhorando suas 
condições”, podendo “recorrer à greve” para alcançar tais finalidades, 
caso os métodos “suasórios” não lograssem resultado positivo. Após 
treze meses, o sócio teria direito ao socorro em caso de enfermidade 
ou acidente. Na hipótese de invalidez, o socorro seria de metade do 
valor. Em caso de falecimento, a sociedade custearia uma determinada 
quantia para o sepultamento e a família receberia um pecúlio.31

A “Sociedade Paz e União” reunia os comerciantes de frutas de 
Fortaleza. Em seus estatutos, a associação se propunha a “Proteger 
seus associados, trabalhar pelo levantamento moral e prosperidade 
material da classe”. Tal finalidade seria realizada garantindo: “defesa 
gratuita”, por intermédio de advogado contratado pela Sociedade, 
em caso de prisão, perseguição ou “abuso de qualquer autoridade” 
em assuntos relacionados ao negócio; estabelecimento de acordos 
em caso de desavenças entre os sócios; regulamentação das condi-
ções de trabalho; fornecimento de auxílio pecuniário aos sócios en-
fermos, garantindo o funeral em caso de falecimentos32.

Identificamos que o interesse pelos socorros se tornou o eixo cen-
tral de várias associações, mas a ele se agregavam outras expectati-

30 “Estatutos do Círculo de Operários e Trabalhadores Católicos São José”. Gazeta Oficial, 
Fortaleza, 6 jun. 1918, p. 7-8. 

31 “Segunda reforma dos Estatutos da Sociedade ‘Deus e Mar’”. Diário do Ceará, Fortaleza, 
15 out. 1927, p. 5-6. 

32 “Estatutos da ‘Sociedade Paz e União’ dos comerciantes de frutas”. Gazeta Oficial, Forta-
leza, 10 jan. 1918, p. 6, 7, 8. 
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vas a depender do momento, dos interesses e das possibilidades. O 
repertório de serviços oferecidos poderia ser ampliado dependendo 
dos recursos disponíveis. Em alguns casos, o modelo de socorro era 
bastante simples: o pagamento de um determinado valor quando o 
sócio estivesse sem condições de trabalhar. Dependendo do caixa, 
tais ações poderiam ser aprimoradas, por exemplo, por meio de par-
cerias com médicos, que poderiam efetuar visitas domiciliares ao só-
cio adoentado ou atender em seus consultórios. Alguns se tornavam 
parte integrante da sociedade, na qualidade de beneméritos. Outra 
possibilidade era o fornecimento de medicamentos mediante algum 
tipo de acordo com farmácias/farmacêuticos da cidade. As associa-
ções que alcançaram melhor condição financeira trataram de fundar 
consultórios e farmácias.

Colado com os interesses materiais que estimulavam o ingres-
so nas associações, também havia fatores subjetivos norteando as 
ações dos trabalhadores. As mutuais poderiam funcionar como espa-
ços de sociabilidade, afirmando ou reafirmando valores, compondo 
o que Claudia Viscardi chamou de ethos mutualista: a combinação de 
práticas beneficentes e previdenciárias com a criação ou solidificação 
de valores comuns, normas, hábitos e costumes, com forte ênfase na 
solidariedade fraternal entre os membros33.

Uma das atividades mais presentes era a garantia de alguma for-
ma de instrução escolar para os associados e para os seus filhos, e 
que atenderia até mesmo pessoas de fora da agremiação. O Centro 
Artístico se destacou nesse quesito, compondo um vasto leque de 
iniciativas, com a criação dos seguintes estabelecimentos: Escola Pin-
to Machado, Escola Elisa Scheid e Escola Operária Secundária. A inau-
guração da Escola Pinto Machado foi assim justificada na imprensa:

As classes operárias do Ceará, os jornaleiros, não dispõem das 
horas do dia para frequentar as escolas públicas, tão pouco 
de meios que lhe garantam a decência que ellas exigem; a 
creação de escolas nocturnas, sem exigência de vestuário e 
distinção de classes, é pois uma obra de benemerência; para 

33 VISCARDI, 2015.
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ellas o governo devia lançar suas vistas, dando-lhes proteção, 
subsidiando-as, animando-as, facilitando-lhes os meios para 
aquisição de móveis, livros, etc.34

Várias das agremiações citadas buscaram estabelecer contatos 
com autoridades, de forma a viabilizar subvenções que garantiriam 
algumas atividades associativas, em especial as escolas. Na Mensa-
gem de 1926, na parte referente às “Subvenções e auxílios”, constam 
500$000 para a Sociedade Artística Beneficente e 156$000 para a 
Deus e Mar35. Em 1927, os montantes foram ainda mais significativos: 
1:500$000 para a SAB e o mesmo valor do ano anterior para a Deus 
e Mar36. Os recursos não eram exclusivamente estaduais, posto que 
a Sociedade Artística Beneficente cobra sua subvenção da Câmara 
Municipal,37 e o mesmo ocorre com o Centro Artístico Cearense38. A 
Deus e Mar também requereu, pela imprensa, o pagamento da sub-
venção trimestral no valor de 150$00039. Nas atas do Sindicato dos 
Trabalhadores do Porto de Fortaleza consta, em 1928, o recebimento 
de 150$000 “da subvenção dada pela Prefeitura Municipal para o au-
xílio da escola mantida por este Sindicato”40. No ano seguinte, o valor 
total da subvenção para a “Escola Proletária” do STPF foi registrado 
em 500$00041. Claro que isso não esgota as conexões políticas es-
tabelecidas pelas associações, sendo a participação em pleitos, por 
exemplo, bastante comum.

Assistência e intervenção

No seu lançamento oficial, a LCT contava com 22 sociedades fe-
deradas. Em 1933, já eram registradas 68 associações42. No início de 

34 “Escola Pinto Machado”. Jornal do Ceará, Fortaleza, 29 jul. 1910, p. 2.
35 MENSAGEM apresentada à Assembleia Legislativa pelo desembargador José Moreira da 

Rocha, Presidente do Estado. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1926, p. 105.
36 MENSAGEM apresentada à Assembleia Legislativa pelo desembargador José Moreira da 

Rocha, Presidente do Estado. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1927, p. 128.
37 A Razão, Fortaleza, 11 abr. 1929, p. 3.
38 A Razão, Fortaleza, 11 jun. 1929, p. 3.
39 A Razão, Fortaleza, 13 jul. 1929, p. 6.
40 Ata da sessão ordinária do STPF, 25 de novembro de 1928.
41 Ata da sessão ordinária do STPF, 14 de abril de 1929.
42 ALMANAQUE estatístico, administrativo, mercantil, industrial e literário do estado do 
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1934, em seu auge, contabilizavam-se 94 associações, sendo 52 em 

Fortaleza e 42 no interior do estado43. A Legião, em seu funcionamen-

to, precisava ser suficientemente elástica para abrigar um conjunto 

variado de categorias operárias. Ao longo do tempo, algumas linhas 

do seu programa são simplesmente ignoradas, enquanto outros as-

pectos são redimensionados, revistos ou acrescentados.

A perspectiva de intervir no mercado de trabalho se manifestou 

de inúmeras formas, a partir de várias frentes de atuação. Em primei-

ro lugar, com a criação de um aparato assistencial unificado – en-

globando assistência médica, judiciária, educacional e agência de 

colocação. Em segundo lugar, por meio do fortalecimento associa-

tivo, com o crescimento do número geral de sindicatos e sua maior 

atuação interna e externa. Finalmente, uma atuação, demandada por 

pressão dos trabalhadores, que tensionavam o programa legionário 

aos seus limites, para obter um maior controle operário sobre as rela-

ções de trabalho e pela aplicação das leis sociais decretadas. Concen-

traremos nossa atenção no primeiro ponto.

A preocupação com a saúde, a educação e com a colocação do 

trabalhador no mercado de trabalho estavam no horizonte de expec-

tativas forjado pela Legião, atendendo às práticas bem estabelecidas 

nas sociedades de trabalhadores. Para cuidar dos três aspectos, a 

vasta experiência acumulada pelos membros das diversas associa-

ções foi grandemente aproveitada, ao mesmo tempo em que a or-

ganização legionária, em forma de rede, favorecia a maximização de 

recursos, e os múltiplos contatos com autoridades do governo con-

tribuíam para a realização de ações. 

As escolas foram, talvez, uma das maiores apostas da LCT. A se-

guir, uma listagem das escolas funcionando em 1933 conforme pu-

blicado no Legionário:

Ceará para o ano de 1933. Fortaleza: Tipografia Minerva, 1932, p. 231–236.
43 “A assembleia geral de ontem da Legião.” O Nordeste, Fortaleza, 15 jan. 1934, p. 3.
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Tabela 1 – Escolas legionárias em 1933

Escola Associação Nº de 
alunos

Professores

Esc. Pinto Machado Centro Artístico Cearense 140
José dos Anjos (professor e diretor), 
Lucrécia Pinho, Rômulo Marcare-
nhas, Porfírio Caetano, Oscar França

Esc. Pe. Guilherme 
Waessen Círculo São José 65 Carolino de Aquino (professor e di-

retor)

Esc. Deus e União Soc. Marítima Deus e União 85 Manuel Ramos (professor e diretor)

Esc. Christo Rei União Pop. Christo Rei 85 Kerenski Motta

Esc. Dr. Ubirajara Ín-
dio do Ceará

Sindicato da Fábrica Pro-
gresso 24 Celso Costa Lima, Vicente de Souza 

Barbosa, José Félix de Lima

Esc. 24 de Junho Soc. Benef. 24 de Junho 25 Hermenegildo Sá

Esc. 5 de Julho Sindicato dos Trabalhado-
res Ambulantes 25 Francisco de Assis Barbosa

Esc. Mestre Victorino Sindicato dos Pedreiros 60 José Alves Maia

Esc. 1º de Maio Soc. Beneficente 1º de 
Maio 26 José Leitão

Esc. Tristão de Ataíde Sind. Dos Engraxates 10 Alberto Moreno

Esc. Dr. Barão de Stu-
dart

Sindicato dos Trabalhado-
res do Porto 45 Nenem Moura

Esc. 2 de Junho Sindicato dos Vendedores 
Ambulantes 38 Elvira Araújo

“Escola Mixta” Sindicato de Monte Alegre 26 Alexandrina Quaresma de Lima

“Curso diurno” 
(sexo feminino) ____________ 60 Maria da Glória Martins

Fonte: Legionário, Fortaleza, ano I, nº 05, 1 abr. 1933, p. 3 e 4.

Fica evidente que as chamadas “escolas legionárias” nada mais 
eram do que as tradicionais escolas das associações de trabalhado-
res, só que agora operando a partir de um esforço de centralização. 
Ao mesmo tempo, eram feitas constantes solicitações para que a In-
terventoria contribuísse para a ampliação dos estabelecimentos es-
colares junto aos sindicatos, o que foi obtido. Em comemoração ao 
“Dia do Trabalho”, em 1933, foi garantida a criação de cinco novas 
escolas diurnas com sede em alguns sindicatos44.

Se todas as escolas prometidas chegaram, de fato, a serem criadas, 
é difícil saber, mas alguns casos são noticiados. Uma escola diurna foi 
aberta no Sindicato dos Operários do Matadouro Modelo, com 32 alu-

44 “Um decreto do governo criando escolas legionárias”. Legionário, Fortaleza, ano I, nº 9, 1 
maio 1933, p. 1. 
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nos atriculados e tendo como professora Eulália Martins45. No Sindicato 
do Curtume foram abertas duas turmas: uma diurna, com 100 crianças 
matriculadas, tendo Magnólia Pinto como professora, e uma noturna, 
com 32 adultos matriculados, tendo Alfredo Carneiro como professor.46

No “Regulamento” das escolas, elaborado ao longo das reuniões 
com os professores, estavam previstos o início e término das aulas, 
período de férias e horários. Era recomendado aos professores que 
adotassem no ensino um “cunho mais intuitivo e prático”, conforme a 
“pedagogia moderna” e as “circunstâncias econômicas de sua escola”. 
O programa deveria ser elaborado pelo professor do modo mais sim-
ples, de forma que o trabalho escolar ficasse bem concatenado e que 
não houvesse desacordo com os princípios pedagógicos modernos. 
Deveria ser resguardado um dia da semana para “práticas de civis-
mo, explicações de higiene, de moral, e rudimentos de sociologia, em 
breves dissertações sobre o Ideal Legionário”47.

Os termos utilizados indicam a preferência por um método de ensino 
divulgado nos anos finais do Império e que ganhou adeptos nas primei-
ras décadas da República. O “método intuitivo”, como argumenta Ângela 
de Castro Gomes, caracterizava-se por “transferir o centro do processo 
de ensino do professor para o aluno”. A aprendizagem era entendida 
como transmissão de conhecimentos e valores. Nas palavras da autora:

A grande superioridade do método decorria de um 
fundamento científico: o reconhecimento da impor-
tância da percepção sensorial e, por isso, da eficiência 
da intuição para a aprendizagem. Isso significava que 
ensinar devia ser basicamente educar os sentidos das 
crianças, exercitando-as a observar o que estava pró-
ximo e o que era concreto. O ensino devia aprimorar a 
capacidade de ver, ouvir, falar e tocar, sendo os senti-
dos as janelas para o aprendizado da razão e também 
da emoção. As “lições das coisas” faziam com que o 
aluno tivesse um papel ativo no processo, intuindo, ex-
perimentando, sentindo o que deveria ser aprendido.48

45 Legionário, Fortaleza, ano I, nº 13, 27 maio 1933, p. 2.
46 Legionário, Fortaleza, ano I, nº 22, 29 jul. 1933, p. 6.
47 “Regulamento interno das escolas legionárias”.  Legionário, Fortaleza, ano I, nº 21, 22 jul. 

1933, p. 4.
48 GOMES, 2002, p. 399. Grifos no original.
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No campo da saúde e do atendimento jurídico, o plano aventado 
nas reuniões previa a “centralização dos serviços médicos e advoca-
cionaes”, visando maior eficiência49. A ideia foi sendo aprovada por 
alguns sindicatos e comentada em regozijo:

Os meios legionários, ultimamente, tem se agitado em torno 
de uma questão de real importância e interesse palpitante 
para a Legião.
Trata-se da centralização dos serviços médicos.
[...]
A Legião precisa, por esta centralização, instituir um serviço 
de assistência médica, constante, invariável e bem organiza-
do, capaz de socorrer ao legionário em suas menores doen-
ças e nas que lhes são constantes; ao filho do legionário qua-
se sempre doente e amarelo; à família do legionário, também 
sempre doente, hoje disto, amanhã daquilo.
Acrescente-se ainda que bem poucos são os sindicatos que 
mantêm assistência médica. Recebe-a, apenas, o sócio de um 
determinado sindicato, que, apesar de esforços imensos, não 
pode pagar a um médico um honorário pelo qual o mesmo 
possa tomar o devido interesse pelos clientes.
Ao passo que, com a centralização desses serviços, TODOS OS 
LEGIONÁRIOS poderão ter uma assistência médica perfeita, 
geral e bem organizada.
[...]
Esta centralização em 1933 poderá perfeitamente 
constituir o primeiro passo para a construção do Hos-
pital Legionário em 34.50

Apesar do tom entusiasmado e otimista, ao que parece, só foi pos-

sível garantir atendimento de especialidades médicas e jurídicas a 

partir de parcerias com profissionais da área, semelhante ao que exis-

tia em alguns sindicatos. No campo jurídico, o advogado Heribaldo 

Costa, segundo consta, chegou a atender mais de 250 legionários no 

espaço de três meses. Na assistência médica se destacaram Orlando 

Falcão, “oculista”, que chegou a prestar atendimento gratuito a “deze-

nas e dezenas de legionários, mediante simples cartão de apresenta-

ção do Secretário Geral ou do Sindicato a que pertence”, e o médico 

49 “Conselho Legionário”. Legionário, Fortaleza, ano I, nº 1, 4 mar. 1933, p. 3. 
50 “Um grande problema para a Legião”. Legionário, Fortaleza, ano I, nº 4, 25 mar. 1933, p. 1. 

Grifo no original.
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Vossio Brígido, que era constantemente requisitado51. Em algumas 
ocasiões, trabalhadores de outras cidades eram encaminhados para 
o referido médico, como o Sr. Francisco Sebastião, sócio da União 
Operária Santa Teresa, de Aracati.52 No expediente da Chefia, que es-
tava sendo exercida por um triunvirato53, três pessoas foram enca-
minhadas para atendimento com o “Dr. Vossio”54. Somente em 1936, 
com a chefia ocupada por Vital Félix, um consultório e um posto de 
enfermagem foram criados na sede da Legião55. A ideia de construir 
um grande hospital não vingou, especialmente se considerarmos o 
enfraquecimento da LCT. 

A agência de colocação, já prevista como meta no programa le-
gionário, só chegou a ser instituída em 1934, mas se mostrou uma 
das ações de maior eficiência da LCT. Nos seus primeiros meses de 
existência, a Legião demonstrava preocupação com o elevado nú-
mero de pessoas sem trabalho, elaborando uma proposta que visava 
facilitar a obtenção de documentos imprescindíveis para se alcançar 
uma nova colocação. Em um Memorial, sugeria à Interventoria “a 
abolição ou redução, pelo menos, das taxas e selos dos documen-
tos fornecidos pelas repartições estaduais sempre que os mesmos se 
destinarem a elementos pobres”56. Essa primeira iniciativa só prenun-
ciava o esforço dos anos seguintes.

Anunciando que havia sido deliberado tomar medidas quanto 
à “momentosa questão dos desempregados”, a agência entrava em 
operação. As associações eram chamadas a participar:

Resta agora aos sindicatos e associações legionárias se agi-
tarem em torno desse empreendimento, colaborando para a 
sua fiel execução.

51 “Assembleia Geral Trimestral da Legião”. Legionário, Fortaleza, ano I, nº 47, 20 jan. 1933, p. 2.
52 “Do interior”. Legionário, Fortaleza, ano I, nº 47, 20 jan. 1934, p. 4. 
53 Com a saída de Jeovah Motta, eleito como Deputado para a Constituinte, a chefia legioná-

ria foi assumida por um triunvirato, composto por Ubirajara Índio do Ceará, Vital Félix de 
Sousa e Manuel dos Santos.

54 Legionário, Fortaleza, ano I, nº 50, 10 fev. 1934, p. 4.
55 “Como decorreu a instalação do consultório na LCT”. A Razão, Fortaleza, 20 ago. 1936, p. 3. 
56 “Legião Cearense do Trabalho”. A Razão, Fortaleza, 22 out. 1931, p. 6.



103

Catolicismo militante e mutualismo operário  
na constituição da Legião Cearense do Trabalho

A todos cumpre fazer uma estatística dos seus elementos 
deslocados, e enviar o quanto antes à agência de colocação, 
afim de que esta possa agir no interesse dos mesmos.
Nesse sentido, a agência irá dirigir-se a todos os industriais, 
oficinas, departamentos de trabalho, etc., cientificando-lhes 
que ao precisarem de qualquer operário dirijam-se à agência 
de colocação, que lhes são apresentados, sob responsabilida-
de, os mais hábeis e competentes.57

Os pedidos surgiam dos mais diversos locais e, às vezes, com metas 
já definidas. O encaminhamento era feito a partir da rede de conta-
tos que já mencionamos, seja junto aos estabelecimentos particula-
res, seja mediante outras associações ou ações junto a órgãos e insti-
tuições públicas. Vejamos alguns casos: Francisco Olímpio, da Legião 
Operária Quixadaense, queria ingressar no Exército e foi apresentado 
ao tenente Carvalhedo; João Luís da Silva, também da Legião Operá-
ria Quixadaense, pedia colocação e a agência cuidaria do caso; Cícero 
Moreira, do Sindicato da Estrada de Ferro, solicitava um novo emprego 
e foi direcionado para a agência; José Ferreira, que fazia o mesmo pe-
dido, foi encaminhado para a Diretoria de Saúde Pública58.

Seria enganoso, no entanto, imaginar que a atuação só tenha sido 
executada a partir do momento que a agência foi instaurada oficial-
mente. Na prática, a LCT foi instada a agir desde o primeiro momento. 
No seu cotidiano de funcionamento, a troca de ofícios e telegramas 
contendo requisições, respostas e agradecimentos era constante. 
Paralelamente, as querelas típicas do mundo do trabalho chegavam 
com celeridade. Inicialmente, duas ordens de questões se apresen-
taram: as demissões de trabalhadores e os atrasos no pagamento de 
salários. Na sequência, aumento de salários também foram incluídos. 
Um trabalhador gráfico, dispensado das oficinas do jornal A Razão, 
veio solicitar intervenção da LCT, que conseguiu sua readmissão no 
trabalho. Mais adiante, o Sr. Francisco Florindo havia sido demitido 
por ter faltado ao trabalho no dia 7 de setembro (para participar da 
Parada Legionária), e o Sr. João Ribeiro, motorneiro da Light e sócio 

57 Legionário, Fortaleza, ano I, nº 50, 10 fev. 1934, p. 1.
58 Legionário, Fortaleza, ano I, nº 51, 17 fev. 1934, p. 6.
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da “1º de Maio”, também havia sido demitido. Foram formadas comis-
sões para buscar um entendimento com os respectivos patrões59. O 
chauffeur João Ferreira, sócio da Sociedade Geral dos Automobilis-
tas, havia sido reintegrado na Inspetoria de Obras Contra as Secas, 
após “intervenção da Legião”60. Em outra oportunidade, o “legionário 
Adolfo Pereira pede intervenção da ‘Legião’ no sentido de lhe serem 
pagos vencimentos atrasados”, e na mesma ocasião o “Presidente da 
1º de Maio” apresentou “oito dos seus associados, que pleiteiam a 
melhoria de salários na Fábrica S. Luiz, onde trabalham”61.

No Secretariado da LCT, uma circular dos “trabalhadores de esgo-
tos” pedia para a Legião “interessar-se pelo aumento de seus venci-
mentos”62. Enquanto isso, o senhor Raimundo Sabino Lopes solicitava 
a “intervenção da “Legião” no sentido de lhe serem pagos os salários 
a que tem direito”63. Os exemplos se sucedem com regularidade, 
como a “reclamação da operária Raimunda Gomes, da fábrica de te-
cidos Mirtil Lima, no sentido de ser readmitida na mesma fábrica”64. 
A União Marítima de Aracati também solicita apoio da Legião para 
solucionar “o problema do serviço de transporte de sal em Caiçara”65. 
No início de 1932, Manuel dos Santos, ocupando interinamente a 
chefia, afirma ter obtido um acordo com o diretor do jornal A Razão, 
conforme pedido dos trabalhadores daquele periódico, no sentido 
se solucionar o problema “do atraso para com o pagamento das férias 
dos seus tipógraphos”66. Em outra oportunidade, o Sindicato dos Tra-
balhadores de Campos Belos solicita “intervenção do Triunvirato no 
sentido de conseguir da Inspetoria Agrícola sementes de plantio”67. 
As expectativas nutridas pelos trabalhadores sobre a Legião ganha-
vam forma em termos de reivindicações concretas.

59 “Legião Cearense do Trabalho”. O Nordeste, Fortaleza, 10 set. 1931, p. 4.
60 “Legião Cearense do Trabalho”. O Nordeste, Fortaleza, 15 set. 1931, p. 6.
61 “Legião Cearense do Trabalho. Secretariado”. A Razão, Fortaleza, 17 out. 1931, p. 5.
62 “Legião Cearense do Trabalho”. Correio do Ceará, Fortaleza, 19 out. 1931, p. 4.
63 “Legião Cearense do Trabalho - Secretariado”. O Nordeste, Fortaleza, 31 out. 1931, p. 11.
64 “Legião Cearense do Trabalho - Secretariado”. A Razão, Fortaleza, 12 nov. 1931, p. 2.
65 “Legião Cearense do Trabalho - Secretariado”. Correio do Ceará, Fortaleza, 2 dez. 1931, p. 2.
66 “Legião Cearense do Trabalho”. Correio do Ceará, Fortaleza, 4 jan. 1932, p. 3.
67 “Legião Cearense do Trabalho”. Correio do Ceará, Fortaleza, 14 jan. 1933, p. 7.
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Tais casos, que parecem pontuais, logo se avolumaram e a pressão 
interna só faria crescer. A intervenção da LCT era cada vez mais reque-
rida como mediadora nos focos de atrito, conflito ou dificuldade nos 
ambientes de trabalho. Na sessão do Conselho Legionário, em 1933, 
várias falas requeriam intercessão legionária em diferentes problemas. 
Eusébio Mota, representando o Sindicato dos Operários da Estrada de 
Ferro de Baturité, solicitou “interferência da Legião no sentido de ser 
evitada a localização de doentes da febre nas imediações das oficinas 
da Estrada, no Urubu, por considerar isso uma ameaça à saúde do ope-
rariado que ali trabalha”; o Sr. Adauto Fernandes, por sua vez, solicitava 
uma ação “junto ao proprietário da Fábrica São José, no sentido de ser 
minorada a situação do operariado que trabalha naquele estabeleci-
mento industrial”; por fim, Joaquim Barbosa pedia atenção especial 
para “a situação aflitiva dos operários das obras do Porto”68.

No repertório de queixas, o efetivo respeito às leis trabalhistas 
desponta. Não surpreende, portanto, que na fundação do Sindicato 
dos Operários da Fábrica Santa Maria, o chefe da LCT, percebendo o 
foco do momento, tenha se concentrado especificamente “sobre o 
horário de trabalho, que de acordo com a lei vigente são de 8 horas 
diárias e, no entanto, não está sendo obedecido pela maioria dos Srs. 
industriais”. A fala foi concluída clamando por integração de todos 
junto à LCT “para reivindicação dos direitos dos trabalhadores”69.

Em mais uma reunião do Conselho, Romão Ribeiro dos Santos fa-
lou sobre as “leis do trabalho”, especialmente a “de oito horas”, que 
não estava “sendo cumprida nos estabelecimentos fabris, chamando 
para o caso a atenção do Chefe”. Na mesma ocasião, o conselheiro 
Luís de França Araújo, tratando da situação dos barbeiros, solicita 
ação da Legião “no sentido de que a Prefeitura faça cumprir a lei so-
bre fechamento das barbearias”70.

Os vínculos entre a liderança e os trabalhadores podiam ser esta-
belecidos por meio dos órgãos da LCT, como o secretariado e o con-

68 “Conselho Legionário”. Legionário, Fortaleza, ano I, nº 3, 18 mar. 1933, p. 4.
69 Ata da Sessão de Fundação do SOFSM, 4 de abril de 1933.
70 “Conselho Legionário”. Legionário, Fortaleza, ano I, nº 12, 20 maio 1933, p. 4.
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selho, mas também diretamente nas visitas semanais aos sindicatos. 
Para os visitantes, era uma forma de levar a “palavra” legionária, os 
temas do momento, ganhar corações e mentes. Ao mesmo tempo, 
era ocasião para tentar dar resposta aos anseios e reivindicações que 
chegavam constantemente. Dito de outra forma, esse contato deve 
ser pensado de forma dialógica. As lideranças pretendiam estreitar 
o controle, mas ao mesmo tempo deviam perceber os pontos de 
resistência e ceder quando necessário; os trabalhadores desejavam 
cobrar determinadas ações e, simultaneamente, demonstrar integra-
ção ao projeto legionário. Uma relação dinâmica e permeada tanto 
por momentos de consentimento quanto de discordância.

Em visita ao Sindicato dos Operários da Estrada de Ferro de Ba-
turité, longe dos operários, simplesmente, ouvirem a “palavra” do 
Chefe, foi o líder que ouviu a situação e as reclamações operárias. 
Eusébio Mota, após agradecer a presença de Jeovah Motta, Chefe da 
Legião, enfatizou que “era preciso mesmo que ele chegasse até nós 
para ouvir de viva voz quais são as necessidades mais prementes dos 
trabalhadores desta casa”. O orador desfia uma série de questões, tais 
como o problema dos acidentes de trabalho, “o maior flagelo dos tra-
balhadores”, reclamando a pouca atenção do Governo para com os 
operários do setor, destacando a expectativa de que “na nova cons-
tituinte a questão social seja tratada com o devido respeito”71. A in-
tervenção do governo federal na regulação das relações de trabalho 
gerou expectativas quanto à execução prática das leis decretadas. A 
Legião, por sua força e expressividade social e política, era vista como 
potencial mediadora.

No Sindicato dos Operários da Fábrica Santa Maria (SOFSM), fun-
dado com forte presença da Legião, os vínculos eram intensos. Em 
uma sessão esteve presente o “Dr. Ubirajara”, comentando que a Le-
gião seguia “firme e forte” e que esta era a hora acertada para todos 
fortalecerem a organização visando “a conquista dos nossos direitos”. 
Ganharam destaque os informes sobre a criação das “Inspetorias de 

71 “A visita do Chefe da Legião ao Sindicato dos Operários da Estrada de Ferro de Baturité”. 
Legionário, Fortaleza, ano I, nº 10, 6 maio 1933, p. 4.
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Trabalho”, sobre “as leis do Ministério do Trabalho” e uma proposta 
de “congraçamento dos Sindicatos da ‘Indústria Têxtil’”72. Mais uma 
vez, na sessão de 11 de abril, foi a vez do legionário Antônio Nunes, 
presidente interino, iniciar os trabalhos do dia “comentando as leis 
sobre o trabalho das mulheres; e sobre o horário das (8) oito horas 
diárias de trabalho”73. Na sessão seguinte, mais uma vez, o tema da lei 
e dos direitos reaparece, o Secretário da Legião, em visita ao SOFSM, 
fala sobre “a união dos sindicatos e a reivindicação dos mesmos so-
bre as leis decretadas que ainda não foram executadas”74. O assunto 
era urgente e relevante, e atraía o interesse dos trabalhadores, o que 
explica as constantes e reiteradas menções.

Em 1934, em uma espécie de balanço, era afirmado o seguinte:

Não se podem enumerar todos os casos em que a assistência 
legionária é invocada. 
Funcionam, com regularidade, a assistência judiciária e a 
agência de colocação, que, só por si, seriam bastante para 
atrair para a Legião a simpatia e o interesse de todos os legio-
nários, relativamente à questão da assistência.
Mas, em mil outros casos de grande ou de pequena impor-
tância, é a Legião invocada pelos seus sócios e pelos seus sin-
dicatos, a fim de amparar suas pretensões.
Desde as intersecções junto aos poderes públicos, desde os 
diminutos entendimentos entre partes adversas até ao recur-
so extremo da greve, tem agido a Legião no sentido de não 
deixar no abandono nenhum dos numerosos casos que apa-
recem, cada dia, na vida das associações e dos legionários.75

Sem dúvida, as greves foram os momentos de maior visibilidade, 
forçando posições mais extremas e levantando de maneira mais clara 
questões que fervilhavam no cotidiano. As cobranças vindas de bai-
xo, quanto às leis trabalhistas, e um maior controle dos trabalhadores 
sobre as relações de trabalho, levaram ao movimento no porto, que 
culminou em um grande êxito, com a assinatura entre os sindicatos 
e as companhias de navegação de um contrato coletivo. A greve dos 

72 Ata da Sessão Ordinária do SOFSM, 09 de abril de 1933.
73 Ata da Sessão Extraordinária do SOFSM, 11 de abril de 1933.
74 Ata da Sessão Ordinária do SOFSM, 16 de abril de 1933.
75 “Assistência Legionária”. Legionário, Fortaleza, ano I, nº 52, 24 fev. 1934, p. 1.
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sapateiros também teve como ápice a elaboração de um contrato 
assinado entre o sindicato da categoria e os proprietários de oficinas. 
Foi no impulso dado pela greve dos padeiros, talvez uma das mais 
intensas desta conjuntura, que se aventou o plano de uma Padaria 
Legionária, ideia “recebida nos meios operários com o maior entu-
siasmo”. O capital necessário foi levantado entre particulares e sindi-
catos, que se tornavam acionistas no novo negócio76.

A rede assistencial da LCT ainda incluía uma biblioteca e cursos no-
turnos no secretariado, compondo uma estratégia para gestar lideran-
ças. Mesmo que consideremos o intuito de doutrinação, a rigor, pode-
mos afirmar que o cotidiano das atividades no conselho, nas diferentes 
secretarias, nas visitas aos sindicatos etc., tornou-se uma impressio-
nante escola de formação de líderes. Uns conversavam com os outros, 
ouviam as queixas das diversas categorias, falavam dos problemas, dis-
cutiam e deliberavam ações, participavam de comissões e mantinham 
um intercâmbio intenso com pessoas das mais diversas procedências.

A Legião, portanto, pretendendo organizar e liderar os trabalha-
dores, alimentava-se tanto da doutrina social católica quanto de 
todo o conjunto de tradições e modos de atuação corrente entre os 
grupos organizados. Todas as estratégias envolvendo, por exemplo, a 
criação de uma agência de colocação, a preocupação e cuidado com 
a saúde do trabalhador, a manutenção e ampliação de escolas sindi-
cais etc., que compuseram parte essencial da práxis legionária, foram 
formuladas sem qualquer descontinuidade ao que era costumeiro e 
importante entre as associações de trabalhadores.

Se entendermos que um movimento social organizado ganha 
existência a partir da articulação de um vocabulário político, um diag-
nóstico da situação vivida pelo grupo mobilizado e a proposição de 
uma alternativa geral que vise solucionar tais condições, o projeto le-
gionário se tornou, para os operários, perfeitamente compreensível, 
já que incorporava práticas e disposições comuns de boa parcela dos 
trabalhadores, e crível, pois continha propostas de alcance imediato, 
tornando-se profundamente atrativo e capaz de despertar esperança.  

76 “Uma grande realização da Legião”. Legionário, Fortaleza, ano I, nº 47, 20 jan. 1934, p. 1.
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A fome que revolta:  
passeatas, motins, saques  

e outras ações dos migrantes  
abrigados na Hospedaria  

Getúlio Vargas (Fortaleza-CE,  
década de 1950)

Renata Felipe Monteiro1

Não é somente agindo sobre o corpo dos flagelados, roendo-
-lhes as vísceras e abrindo chagas e buracos na sua pele, que 
a fome aniquila a vida dos sertanejos, mas também atuando 
sobre o seu espírito, sobre sua estrutura mental, sobre condu-
ta social. Nenhuma calamidade é capaz de desagregar tão pro-
fundamente e num sentido tão nocivo a personalidade humana 
como a fome quando alcança os limites da verdadeira inanição2.

A problemática da alimentação no Brasil, entre as décadas de 
1940 e 1960, tornou-se uma questão de âmbito nacional, sobretudo, 
a partir de pesquisas desenvolvidas pelo médico e geógrafo Josué 
de Castro3 e outros profissionais junto às universidades e centros de 
pesquisa sobre diversos estudos referentes à segurança alimentar, 
nutrição e estratégias de combate à fome e à pobreza. Nesse período, 
foi publicado, por exemplo, o livro Geografia da Fome (1946), do su-
pracitado autor, que tinha o propósito de discutir sobre as precárias 
condições de vida que uma (grande) parcela da população brasileira 
encontrava-se, especialmente, devido à fome.

1 Doutoranda em História Social pela Universidade Federal do Ceará. 
2 CASTRO, 2008, p. 225-226. 
3 Para entender melhor a trajetória de Josué de Castro na política pública pela alimentação 

da população brasileira, entre as décadas de 1940 e 1960, ver Amorim (2016).
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Na década de 1940, no governo de Getúlio Vargas, alguns projetos 
foram implementados, cujo cerne era a problemática da alimentação 
dos brasileiros: criou-se o Serviço de Alimentação da Previdência So-
cial (SAPS) em 05 de agosto de 1940, sendo uma instituição ligada 
ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O SAPS tinha como 
propósito solucionar o problema da alimentação da classe operária, 
assumindo então o Estado um papel preponderante nessa luta por 
melhorias nas condições de vida dos trabalhadores. Em 1940, houve 
também a criação da Sociedade Brasileira de Alimentação, que tinha 
o propósito de promover melhorias nos hábitos alimentares no país. 
Em 1942, por meio da portaria nº 5/42, foi criado o Serviço Técnico 
de Alimentação Nacional (STAN), que tinha o objetivo de fornecer 
orientação técnica para a produção agrícola e para a indústria de 
alimentos do país, sendo responsável por fortalecer a indústria de 
alimentos no momento que o Brasil se incluía entre os participantes 
da Segunda Guerra Mundial4.

Percebe-se, a partir da criação dessas instituições, que na década 
de 1940 havia uma preocupação do governo varguista com as ques-
tões associadas à alimentação do trabalhador brasileiro. Essa afir-
mativa se torna mais evidente quando, em 30 de abril de 1943, por 
meio do Decreto-Lei nº 5.443, o SAPS autorizou a realização de cursos 
técnicos e profissionais relacionados à nutrição, concretizando ainda 
ações educativas junto à população. Esse decreto possibilitou que 
fossem organizados cursos de formação de técnicos em alimenta-
ção e nutrólogos no Rio de Janeiro e visitadoras da alimentação em 
Fortaleza e Belo Horizonte. Em Fortaleza, a Escola de Visitadoras de 
Alimentação foi criada em 17 de agosto de 1944, com o intuito de 
preparar as mulheres para atuarem junto à população nas mudanças 
dos seus hábitos alimentares5.

Além dessas instituições, em 1951, durante a seca que atingiu o 
Nordeste, Getúlio Vargas criou ainda outros órgãos que contribuíram 
para o abastecimento da população: a Comissão Federal de Abasteci-
4 AMORIM, 2007. 
5 CIDRACK, 2011. 
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mento e Preços (COFAP), que regulamentava o preço dos alimentos; 
e a Comissão de Abastecimento do Nordeste (CAN), responsável pela 
distribuição de alimentos nos períodos de estiagem. Na década de 
1950, apesar da existência desses órgãos direcionados para a questão 
da alimentação da população brasileira, diversas capitais no país en-
frentaram crises de desabastecimento, carestia de alimentos e fome, 
ocorrendo protestos populares em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo6. No Ceará, durante as grandes 
secas que atingiram a região (1951-1953 e 1958), a fome grassou por 
todo o estado, impulsionando ações de revolta dos sertanejos, como 
motins e saques.

Em Fortaleza, um dos principais polos de conflitos na década de 1950 
era a Hospedaria Getúlio Vargas, que foi construída no contexto da Se-
gunda Guerra Mundial, quando diversos acordos entre Brasil e Estados 
Unidos foram assinados em março de 1942 para a exploração de maté-
rias-primas. Muitos trabalhadores foram recrutados, sobretudo do Cea-
rá, para a exploração da borracha nos seringais da Amazônia. Mediante 
o Serviço Especial de Mobilização dos Trabalhadores para a Amazônia 
(SEMTA), em parceria com outras instituições, como, o Serviço Especial 
de Saúde Pública (SESP), foi organizado rapidamente todo um sistema 
que implicava assistência às famílias (pousos e hospedarias), seleção dos 
trabalhadores, alojamento em barracas, exames médicos, alimentação, 
transporte, vestuário e adiantamentos até a colocação nos seringais7.

Criada nesse contexto, a hospedaria foi inaugurada no dia 15 de 
março de 1943 como “um modelo de organização”, tendo o propósi-
to de abrigar provisoriamente um total de 1.200 pessoas. De acordo 
com o então Ministro do Trabalho, Marcondes Filho, os trabalhadores 
recebiam diariamente três refeições enquanto aguardavam “confian-
tes o dia do embarque para o extremo norte”. Além disso, a hospe-
daria distribuía redes para todas as pessoas, “proporcionando, deste 
modo, condições decentes de vida aos trabalhadores” 8.  A expecta-

6 LOURENÇO NETO, 2011. 
7 SECRETO, 2007.
8 Jornal O Povo (CE), 16 de março de 1943. Biblioteca Pública Menezes Pimentel-CE.
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tiva era que o trabalhador, após ser liberado pelos médicos do SESP, 
recebesse passagem para migrar juntamente com a família para a 
região Norte do país.

Apesar do discurso acima e do projeto inicial – abrigar provisoria-
mente 1.200 pessoas, oferecendo alimentação e relativo conforto –, 
ao longo da existência da Hospedaria Getúlio Vargas (1943 a 1972), o 
respectivo recinto de hospedagem tornou-se um centro de conflitos 
e disputas na cidade de Fortaleza. Assim, nossa proposta neste arti-
go é entender como a ausência de alimentos e equipamentos estru-
turais básicos, bem como a penúria extrema dos abrigados naquela 
hospedaria, impulsionaram diversas ações, como passeatas, motins e 
saques, mais notadamente, na década de 1950.

Quais os principais percalços que os abrigados enfrentavam na 
hospedaria? A fome, sem dúvida, era um dos principais problemas que 
atemorizava os migrantes que se direcionavam para a Hospedaria Ge-
túlio Vargas. E diversos retirantes foram vítimas desse infortúnio. Assim 
ocorreu com o migrante Antônio Pereira do Nascimento (35 anos), que 
no dia 11 de março de 1953 morreu de fome naquele recinto de hos-
pedagem, conforme noticiava o jornal Tribuna da Imprensa (RJ). An-
tônio havia chegado ao abrigo uma semana antes, juntamente com 
sua mãe, Maria Josefa do Nascimento. Havia passado, contudo, 10 dias 
sem conseguir alimentação. De onde migraram? Por quais obstáculos 
passaram até chegar à hospedaria? São questões que não consegui-
mos saber a partir das páginas do jornal. Sabemos que, após passar 
tantos dias sem alimentos, Antônio não conseguia ingerir nenhuma 
comida oferecida no recinto de hospedagem. A enfermeira responsá-
vel pelo local passou então a injetar-lhe soro, mas não foi possível mais 
salvá-lo. A mãe, que permaneceu ao seu lado até o último suspiro, não 
conseguia dizer nenhuma palavra e nem chorava, apenas olhava em 
silêncio o filho morrer. No atestado de óbito, declararam que Antônio 
morreu de penúria física9. Quantas pessoas morreram naquele recinto 
devido à fome? A infeliz história de Antônio não foi um caso isolado, 

9 Jornal Tribuna da Imprensa (RJ), 12 de março de 1953. Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional. 
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pois há diversos registros de mortes diretamente relacionadas à au-
sência de alimentos naquela hospedaria.

O abrigo na Hospedaria Getúlio Vargas – que poderia demorar 
meses, já que o deslocamento para outras paragens do país dependia 
da disponibilidade dos navios da companhia Loyde Brasileiro – era 
repleto de problemas. Enquanto aguardavam a liberação para migra-
rem, muitos trabalhadores movimentavam-se pela cidade de Forta-
leza com mercadorias para vender ou exerciam trabalhos temporá-
rios. Em dezembro de 1954, por exemplo, alguns abrigados foram 
arregimentados pelos proprietários de um terreno no bairro Amadeu 
Furtado para auxiliarem as forças policiais na derrubada de casebres, 
construídos em área de disputa judicial10. O uso dessa mão de obra 
migrante, porém, era constantemente denunciado pelo jornal O De-
mocrata (CE), afirmando-se que os retirantes eram forçados a “traba-
lhar de graça na construção de muros, tanques e outras atividades 
que se fizessem necessárias”, sendo espancados aqueles que se recu-
sassem ao trabalho gratuito11. Encontramos denúncias análogas no 
periódico Tribuna da Imprensa(RJ), no qual se afirmava que os retiran-
tes eram obrigados a trabalhar gratuitamente e sob coerção em uma 
plantação de feijão existente no terreno da hospedaria, pertencente 
ao guarda civil João Vieira – responsável pelo policiamento naquele 
recinto12. Outros sujeitos recorriam à mendicância para obter algum 
dinheiro, com o qual poderiam sobreviver aos meses de espera.

Muitos abrigados, contudo, envolviam-se em movimentos sociais 
e políticos, como passeatas, motins e saques, reivindicando melhores 
condições de vida às autoridades governamentais. A primeira amea-
ça dos migrantes abrigados na Hospedaria Getúlio Vargas às auto-
ridades governamentais do Ceará, pressionando-os por melhores 
condições de vida naquele recinto de hospedagem, deu-se no dia 
27 de março de 1951. Nesse episódio, uma grande leva de pessoas 
dirigiu-se até o palácio do governo solicitando ao governador Raul 

10 Jornal O Povo (CE), 07 de dezembro de 1954. Biblioteca Pública Menezes Pimentel-CE.
11 JUCÁ, 2003, p. 91.
12 Jornal Tribuna da Imprensa (RJ), 12 de março de 1953. Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional.
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Barbosa “que fossem aproveitados em serviços de construção de es-
tradas, no interior cearense”. Assim, a partir da pressão da multidão e 
da negociação13 houve o alistamento daqueles interessados em tra-
balhar nas estradas de rodagem em Pentecoste e Baturité, sendo to-
dos dispensados para retornarem à hospedaria para que pudessem 
se preparar para a viagem ao interior. No dia seguinte, porém, uma 
grande parte dos abrigados (150 pessoas) que havia ido ao palácio 
do governo não retornou à hospedaria. O delegado da Delegacia Re-
gional do Trabalho, Crisanto Pimentel, argumentava que essa recusa 
havia sido instigada por elementos partidários – comunistas –, “inte-
ressados em tirar proveito da atual situação”. Além desse argumen-
to, Pimentel afirmava ainda que a maioria das pessoas continuava 
querendo e aguardando passagens para migrar para outras regiões 
do país, alegando que as “possibilidades de estabilização econômica, 
no nosso sertão, são por demais remotas” 14. Assim, a partir da fala do 
delegado, concluímos que a recusa ao trabalho nas obras emergen-
ciais estava mais relacionada às péssimas perspectivas financeiras 
que encontrariam no campo e à esperança em migrarem para outras 
paragens, do que à influência de grupos comunistas.

No decorrer do ano de 1951, outras manifestações foram organi-
zadas pelos migrantes na Hospedaria Getúlio Vargas com o intuito de 
protestar contra as difíceis condições de vida naquele recinto. No dia 
30 de agosto de 1951, após o diretor Otevino Alves informar aos abri-
gados que o embarque para a Amazônia havia sido cancelado, estes 
resolveram ir ao palácio do governo solicitar ao governador que solu-
cionasse seus problemas. A situação, de acordo com o diretor, era de-
sesperadora há dias, pois a alimentação consistia somente de “feijão 
e farinha”, sendo oferecido no período da manhã pão aos adultos e às 
crianças, leite. As palavras do diretor, transcritas pelo jornal O Povo, 

13 Utilizamos o conceito de negociação que o historiador Frederico de Castro Neves aborda 
no livro A multidão e a história. O respectivo historiador defende que os retirantes per-
ceberam, ao longo do tempo e a partir de suas experiências com a seca, que a pressão 
permanente sobre políticos, representantes de órgãos públicos e outros sujeitos era a 
melhor arma para ampliar o assistencialismo (NEVES, 2000).

14 Jornal O Povo (CE), 28 de março de 1951. Biblioteca Pública Menezes Pimentel/CE.
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evidenciam uma tentativa de justificar a revolta dos abrigados que, 
impulsionados pela fome, pressionavam o governo para que houves-
se melhorias na hospedaria. Era novamente o poder da negociação.

Ora, já não havia gêneros na Hospedaria para continuar alimen-
tando os retirantes e o último almoço que lhes fora servido con-
sistira apenas duma escassa ração de feijão. O recurso era ir mes-
mo a Palacio. Não pude impedir aquela marcha dos famintos15.

A organização dessa passeata e os problemas envolvendo a hos-

pedaria, aparentemente, preocuparam o presidente da República, 

Getúlio Vargas, já que o então Ministro do Trabalho, Danton Coelho, 

enviou uma carta para o chefe do Gabinete Civil da Presidência da 

República, Lourival Fontes, explicando a situação desse recinto. E, 

juntamente à carta, o ministro anexou seu pedido de demissão do 

cargo. Teria a passeata da fome alguma relação com o pedido de de-

missão do ministro? De acordo com Celina Araújo, Danton Coelho 

foi um elemento importante nas articulações da candidatura de Var-

gas. Após a vitória nas urnas e Coelho assumir o cargo de Ministro 

do Trabalho, uma série de divergências com outro político, Dinarte 

Dornelles, fizeram com que este acusasse Vargas de lhe impor derro-

tas sucessivas. Assim, a entrega da carta com a exposição dos proble-

mas foi somente uma oportunidade de entregar também seu cargo, 

o que seria “um dia feliz para muita gente...”.

Entretanto, a maior – e aparentemente a mais organizada – passeata 

da fome ocorreu alguns dias depois. No dia 07 de setembro de 1951, 

inúmeras pessoas – muitas descalças, com roupas surradas e rasgadas, 

com corpos e rostos macérrimos –percorreram as ruas da cidade de For-

taleza, entre a Rua Olavo Bilac (bairro Alagadiço), onde se localizava a 

Hospedaria Getúlio Vargas e o Palácio da Luz, sede do Governo do Ceará 

– Rua Sena Madureira/Centro –, carregando uma faixa com a frase “Pa-

ceata da Fome dos Imigrantes da Hospedaria Getúlio Vargas” (Figura 1).

15 Jornal O Povo (CE), 31 de agosto de 1951. Biblioteca Pública Menezes Pimentel-CE.
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Figura 1 - Fonte: GV foto 231. Passeata dos imigrantes da hospedaria 
Getúlio Vargas. CPDOC/FGV.

O intuito dessas pessoas, de acordo com o jornal O Povo, era per-

correr várias ruas de Fortaleza antes de chegar à sede do governo 

“numa verdadeira demonstração de miséria e de depaupeuramento 

físico em que se encontram” a população pobre migrante abrigada 

nessa hospedaria. Quais os impactos dessa passeata na sociedade 

fortalezense? Por que escolheram o dia 07 de setembro – Indepen-

dência do Brasil – para organizarem essa manifestação? 

A escolha, possivelmente, não foi aleatória, já que o Governador 

do Ceará, Raul Barbosa, procurou o Ministro do Trabalho, José de 

Segadas Viana, para denunciar que os “retirantes que se encontram 

na Hospedaria Getúlio Vargas tentaram fazer dia 7 de setembro uma 

‘parada da fome’ antes do desfile militar”. A passeata ganhava assim 

tons de denúncia e seus participantes exibiam suas mazelas físicas e 

suas péssimas condições de vida na hospedaria para as autoridades 

governamentais, políticos e sociedade civil que estavam naquele dia 

comemorando uma data cívica e um desfile militar. Mas, diante de tal 

ousadia, era preciso encontrar os culpados e puni-los. E quem seriam 
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os culpados, os trabalhadores migrantes? Na concepção do respec-
tivo governador, a culpa por organizar – e talvez financiar – uma “pa-
rada da fome” no dia 07 de setembro seria da “infiltração comunista”. 
Outro culpado seria Otevino Alves, diretor da hospedaria, que estaria 
“fomentando agitações com sua inércia proposital”. E como não seria 
possível punir os comunistas diretamente, a culpa foi canalizada para 
o diretor, que perdeu o cargo e foi substituído por Reynaldo Toledo 
Lopes, indicado das forças militares.

O temor que a realização dessas passeatas causou nas autoridades 
governamentais é percebido, sobretudo, a partir das resoluções to-
madas pelo Governo Federal que visavam solucionar rapidamente os 
problemas existentes na hospedaria. Em 12 de setembro de 1951, o 
presidente Getúlio Vargas, em mensagem enviada por telegrama ao 
governador interino Stênio Gomes, concedeu “491 passagens Manaus, 
229 Belém, 38 Rio e onze São Luiz, esclarecendo à remeteu Hospedaria 
com mil cruzeiros suprimento tendo solicitado Ministro do Trabalho 
mais trezentos mil cruzeiros mesmo fim”. O presidente recomendou 
ainda a liberação de recursos para custear obras de emergências e a 
compra de víveres para a “Hospedaria, assim como passagens para 
que os que desejarem sair outros Estados”. E autorizou-se, finalmente, 
o início imediato da estrada em Canindé, além da construção de três 
açudes com o propósito de absorver essas pessoas.

Percebe-se que a pressão que esses migrantes empreenderam so-
bre essas autoridades governamentais, a partir da realização dessas 
passeatas da fome, proporcionou uma negociação entre esses sujeitos, 
acarretando melhorias nas condições de vida na hospedaria enquanto 
aguardavam o embarque para outros lugares do país ou eram aloca-
dos em obras pelo interior do Ceará. Os recursos para a compra de ali-
mentos e de passagens, todavia, não foram liberados imediatamente, 
pois um mês após o envio do telegrama do presidente Getúlio Vargas 
encontravam-se na hospedaria aproximadamente 1.600 pessoas – o 
limite máximo era 1.200 – à espera de embarque para a região amazô-
nica ou para outras regiões do país. E a alimentação era basicamente 
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“feijão d’água no sal”. Às crianças era destinada “uma magra sopa de 
cenouras, pela manhã e a tarde”. A burocracia era apontada como a 
grande culpada pela fome e miséria desses sujeitos.

A fome, indubitavelmente, era o principal problema enfrentado pe-
los abrigados na Hospedaria Getúlio Vargas. Não é à toa que a faixa da 
passeata do dia 07 de setembro fazia referência a isso. À fome seriam 
atribuídas inúmeras mortes na década de 1950 naquele estabelecimen-
to, tal como ocorreu com Antônio Pereira do Nascimento e com a me-
nina Marinete, de apenas dois anos de idade, que “morreu de fome” em 
abril de 1953. Seus pais, Francisco e Francelina Vieira, vieram de Icó com 
os 04 filhos e encaminharam-se para a hospedaria com a “esperança de 
partir para a Amazônia ou para o sul do país”, mas a fome que grassava 
naquele recinto de hospedagem ceifou a vida da pequena criança.

As denúncias sobre a penúria extrema e as mortes ocasionadas 
pela fome na hospedaria, em diversas ocasiões, foram iniciativas de 
indivíduos que recorriam à imprensa para expor os percalços que os 
abrigados enfrentavam na “hospedaria da morte”. Assim agiu José 
Antônio de Miranda, que, ao desembarcar no porto do Rio de Janei-
ro, no dia 24 de maio de 1958, após uma longa viagem no navio Raul 
Soares revelou os problemas que homens e mulheres enfrentavam 
cotidianamente naquele recinto:

Esta hospedaria tem capacidade para 800 pessoas. Mas atual-
mente estão ali recolhidos aproximadamente oito mil flagela-
dos, vindos de todos os recantos onde a seca bateu. Em cada 
cama dormem quatro, cinco, uns sobre os outros. Doentes e são 
vivem na maior promiscuidade. A assistência médica é a mais 
precária que se tem notícia.  Basta dizer que, em média, estão 
morrendo dez crianças por dia, na Hospedaria Getúlio Vargas! 
A ‘causa mortis’ é sempre a mesma: Distrofia Alimentar. Toxico-
se. Desidratação. Em outras palavras, isto quer dizer simples-
mente: fome e sêde. COMIDA UMAVEZ POR DIA. [...] Somente 
uma vez por dia se come. Arroz, farinha, carne seca e banana. 
Quem está dentro da hospedaria ainda recebe, mesmo pouco, 
alguma coisa para comer. Mas aqueles que estão fora...16.

16 Jornal Imprensa Popular (RJ), 24 de maio de 1958. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
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As palavras de José Antônio, com aparente conhecimento técnico 
sobre as nomenclaturas das doenças (trabalharia na área da saúde?), 
tinham o evidente propósito de assustar os leitores do jornal, afir-
mando que morriam diariamente dez crianças com “distrofia alimen-
tar, toxicose, desidratação”, ou simplesmente por causa de “fome e 
sede”. Numa frase em destaque, afirmava ainda que as pessoas co-
miam apenas uma vez por dia. Isso quando era possível se alimen-
tar, pois aquele que não conseguia ser registrado nas dependências 
da hospedaria não poderia receber alimentos, já que era necessário 
um cartão de alimentação para tal intento. Outro dado alarmante era 
a superlotação da hospedaria, que teria a capacidade máxima para 
acolher 1.200 indivíduos17, mas já possuía em maio de 1958 cerca 
de/o total de8 mil pessoas nas suas dependências.

Como esses sujeitos conviviam naquele espaço, superlotado, com 
a existência de diversas doenças e sem alimentos para todos? Muitos 
recorriam aos saques para sobreviver. O primeiro registro de saque 
aos estabelecimentos comerciais em Fortaleza deu-se em março de 
1958, quando um grupo de “homens famintos” saiu da hospedaria 
em direção à Rua Conde D’eu (centro da capital), “onde atacaram a 
Casa Zé Vieira”. Apesar dos protestos do dono da mercearia e dos seus 
funcionários, um grupo de 300 homens conseguiu saquear aquele 
estabelecimento comercial, levando cerca de “duas sacas de feijão, 
meia saca de café e varias barras de sabão” (Figura 02). Após essa 
ação, os migrantes direcionaram-se para o palácio do governo (cen-
tro da cidade), pedindo providências ao governador Flávio Marcilio 
diante da situação de penúria que se encontravam. Após a pressão 
da multidão, o governador prometeu serviço nas obras de estradas 
em Maranguape, mas, de acordo com o jornal Tribuna do Ceará, por 
causa da influência de “marreteiros e aproveitadores”, somente 50 
aceitaram a proposta do governador. As outras pessoas “dispersa-
ram-se espontaneamente e sob a ação da polícia”18. Houve ameaça 
de prisão para que se dispersassem “espontaneamente”? 

17 Apesar de José Antônio de Miranda informar que a capacidade seria de até 800 pessoas, tra-
balhamos com os dados emitidos pelo Ministro do Trabalho na inauguração da hospedaria, 
dia 15 de março de 1943, que afirmavam que a capacidade máxima seria de 1.200 pessoas.

18 Jornal Tribuna do Ceará (CE), 24 de março de 1958. Biblioteca Pública Menezes Pimentel-CE.
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Um mês após o episódio descrito, o jornal Tribuna do Ceará regis-
trou outro movimento de protesto contra as precárias condições de 
vida na Hospedaria Getúlio Vargas – sobressaindo-se, principalmen-
te, a falta de alimentação e de passagens para a migração –, no qual 
um grupo de migrantes saqueou a feira livre da Praça Paula Pessoa 
e o Mercado São Sebastião (centro de Fortaleza); e outro a padaria 
Continental (Rua Pedro Pereira), “forçando o proprietário da mesma, 
Sr. Emídio Matos, a distribui-lhes pão”. Por fim, houve a tentativa de 
saque ao restaurante do SAPS (Jacarecanga), não tendo sido efeti-
vada devido à ação policial, que “além de os debelar, conduziu-os à 
Hospedaria Getúlio Vargas, de onde haviam saído”19. Quais sanções 
sofriam esses homens ao retornar à hospedaria? Esses sujeitos eram 
presos e fichados na polícia devido aos saques? São questionamen-
tos importantes que pretendemos responder a posteriori a partir da 
análise de outras tipologias de fontes.

Vale ressaltar que o SAPS colaborou em diversos momentos com a 
distribuição de alimentos para os abrigados na hospedaria, tal como 
ocorreu em 1953 (período de estiagem), quando foram distribuídas 
refeições gratuitas às famílias abrigadas na hospedaria, ficando as 
visitadoras da Escola de Alimentação de Fortaleza e outros funcioná-
rios responsáveis pela entrega de mil refeições diariamente20.

Figura 2 – Fonte: Jornal Tribuna do Ceará (CE), 24 de março de 1958. Biblioteca 
Pública Menezes Pimentel.

19 Jornal Tribuna do Ceará (CE), 22 de abril de 1958. Biblioteca Pública Menezes Pimentel-CE.
20 UCHOA, Waldery. Anuário do Ceará, 1953-1954, volume 2, p. 117-118.
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Havia ainda aqueles que, diante da precariedade das condições 
de vida na hospedaria, revoltavam-se e promoviam motins. No dia 
03 de maio de 1958, após uma discussão entre o diretor da hospe-
daria, Waldemar Nepomuceno, e o secretário do delegado da Dele-
gacia Regional do Trabalho, Pedro Castelo Branco, em uma sala re-
servada, os abrigados começaram a gritar e forçar a entrada da sala 
“por cima de dois guardas que compunham a defesa do casarão do 
Alagadiço”. As pessoas acusavam o diretor de tratamento cruel con-
tra os migrantes, negando alimentação e abrigo para todos. Em meio 
à discussão e aos gritos exaltados, houve o ataque ao caminhão de 
charque, disputando os abrigados um pedaço de carne. “Era a fome 
que mais exaltava os homens”. Além disso, quebraram as vidraças das 
janelas, a cozinha e o refeitório. Exigiam que lhes fossem distribuídas 
passagens para migrar ou linchariam Waldemar Nepomuceno. O de-
legado José Milton afirmava que a agitação havia sido insuflada por 
“conhecidos marreteiros, com fichas na Policia” que se misturaram 
aos trabalhadores migrantes. Somente após o devido alistamento de 
todas as pessoas que estavam ao relento (nos cajueiros adjacentes 
à hospedaria), a promessa de destruição de passagens e, principal-
mente, a saída do diretor do prédio – escoltado pela polícia em meio 
aos gritos e vaias da população – os ânimos se acalmaram21. Mesmo 
após a calmaria, o jornal Gazeta de Noticias afirmava que “duas mer-
cearias nas adjacências da hospedaria foram assaltadas pelas hordas 
de flagelados famintos”22. A fome era a principal motivadora desses 
movimentos de rebeldia, fossem eles insuflados ou não por sujeitos 
externos e/ou por partidos políticos.

Em fins de 1958, quando o aumento no custo de vida em For-
taleza atingia grande parte da população, sobretudo, por causa do 
preço das passagens dos ônibus e do pão, estudantes e migrantes 
uniram-se para pressionar o governo contra essa situação. Os estu-
dantes do Centro Estudantil Cearense ameaçavam protestar nas ruas, 
juntamente com 11 mil abrigados na Hospedaria Getúlio Vargas, por 
causa do aumento dos preços das passagens de ônibus. Em contra-
partida, a capital cearense foi ostensivamente policiada, “visando a 

21 Jornal Gazeta de Noticias (CE), 03 de maio de 1958. Associação Cearense de Imprensa.
22 Jornal Gazeta de Noticias (CE), 03 de maio de 1958. Associação Cearense de Imprensa.
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abafar qualquer possível agitação que surgisse”. Após intensas nego-
ciações entre as autoridades governamentais e os estudantes, ficou 
acordado que haveria a

redução do preço do pão que há poucos dias havia sido aumenta-
do. Esta redução ficou estabelecida nas mesmas bases da redução 
dos preços das passagens dos ônibus, ou seja, 50% do aumento, 
comprometendo-se os panificadores a dar diariamente uma cota 
de 50 pães para os flagelados da Hospedaria Getúlio Vargas23.

Percebemos que os problemas que atingiam o Ceará durante a 
seca de 1958 não prejudicavam somente os migrantes abrigados na 
hospedaria, mas toda a população cearense diante dos aumentos dos 
preços das passagens dos ônibus e de alimentos. Mas, possivelmen-
te, os efeitos do custo de vida em Fortaleza afetaram sobremaneira 
essas pessoas abrigadas, já que havia uma multidão de famintos que 
sofriam com o descaso dos governantes. Será que o movimento es-
tudantil percebeu a força que esses abrigados tinham, impulsiona-
dos principalmente pela fome? Que outros sujeitos recorreram aos 
migrantes para pressionar o governo?

Durante o governo de Juscelino Kubitschek (JK/1956-1961) e, 
principalmente, durante a seca que atingiu o Nordeste em 1958, a 
problemática da fome foi amplamente discutida. Em setembro de 
1957, foi realizada, no auditório do Ministério de Educação e Cultura, 
a solenidade de instituição da seção brasileira da Associação Mundial 
de Luta Contra a Fome (ASCOFAM)24. Pronunciaram-se, dentre outros 
participantes, Osvaldo Aranha (presidente da ASCOFAM) e Josué de 
Castro, principal articulador da criação dessa associação. Em 1958, a 
ASCOFAM realizou diversas ações em prol dos atingidos pela estia-
gem, realizando o I Seminário de Desnutrição e Endemias do Nordes-
te Brasileiro, em Garanhuns-PE, entre os dias 18 e 21 de junho. Após o 
final do evento, Josué de Castro, em carta endereçada ao presidente 
JK, conclui que a fome seria uma constante na vida da população 

23 Jornal Diário de Pernambuco (PE), 21 de novembro de 1958. Hemeroteca Digital da Bi-
blioteca Nacional.

24 Foi criada em 18 de março de 1957, em Genebra, por um grupo de intelectuais e artistas.  
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nordestina enquanto houvesse uma estrutura econômica-social de-
sigual – responsável pela deficiência alimentar das pessoas25, con-
clusão que se pautava em anos de observação, análises e debates 
em torno da questão da má alimentação do trabalhador brasileiro. A 
visita deste mesmo Josué de Castro, em maio de 1958, aos migrantes 
abrigados em frente à Hospedaria Getúlio Vargas teria contribuído 
de alguma forma para consolidar sua opinião sobre os malefícios que 
a concentração de renda e fundiária tinha sobre a vida dos sertane-
jos? Não temos como responder a priori essa questão, mas podemos 
concluir que as cenas de penúria extrema visualizadas naquele espa-
ço impactaram o geógrafo, já que o autor afirmou que tal situação 
“só se vê na Índia” e que “a miséria agora é muito maior que a de 32”26.

Considerações Finais 

A partir da análise das fontes e da discussão historiográfica, 
pretendemos entender como a fome afetava a sociedade cearense na 
década de 1950, sobretudo os trabalhadores abrigados na Hospedaria 
Getúlio Vargas. Além disso, objetivamos entender como a ausência de 
alimentos, assim como outros problemas existentes naquele recinto 
de hospedagem, impulsionava a participação dos migrantes em mo-
vimentos sociais de revolta: passeatas, motins, saques, dentre outros. 
Uma discussão que deverá ser ampliada, já que estes sujeitos se en-
volveram em diversos movimentos políticos naquele período, cientes 
que a pressão que exerciam sobre as autoridades governamentais po-
deriam proporcionar algumas melhorias nas suas condições de vida.
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“Um sindicato organizado e  
um povo consciente obriga os  

patrões a pagar os seus direitos”:  
uma história da luta camponesa  

no Ceará (1950-1964)1

José Romário Rodrigues Bastos2

Nos últimos anos, o esforço de pesquisadores e militantes sociais 
trouxe à lume inúmeras experiências dos trabalhadores em busca de 
justiça e direitos. Muitas vezes dispersas, sem identificação ou qual-
quer trato documental sob o risco do esquecimento, é de ordem vá-
ria a atuação desses sujeitos decididos a enfrentar a exploração que 
os acompanhava desde os primeiros anos da vida. Dentre o valioso 
material reunido por diversas instituições sobre a história dos de bai-
xo, destacamos aqui o papel fundamental das fontes do período da 
ditadura instaurada com o golpe civil-militar de 19643. Há de se re-
conhecer o esforço das Comissões da Verdade espalhadas pelo Brasil 
na recolha do que ainda restou como vestígio da ação de homens e 
mulheres em busca de melhores dias, em luta por dignidade contra 
o autoritarismo entranhado em nossa sociedade desde longa data.

1 O artigo é fruto da pesquisa de doutorado em conclusão “Combates por justiça e direitos: 
história social da luta camponesa no Ceará (1950-1964)”.

2 Doutorando em História Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Docente da 
Rede Pública Estadual de Ensino do Ceará.

3 Salientamos o Projeto Memórias Reveladas; os fundos e coleções do Centro de Docu-
mentação e Memória da UNESP; do Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro; do 
Arquivo Edgard Leuenroth – Centro de Pesquisa e Documentação Social; do Centro de 
Documentação Dom Tomás Balduíno – Comissão Pastoral da Terra.
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Quando se pretende investigar a atuação dos camponeses nes-
se processo de resistência, as dificuldades se mostram mais latentes, 
pois ainda é um campo a ser ocupado pelos estudiosos das Ciências 
Sociais no Brasil. Marcus Dezemone, em reflexão sobre o período de 
tensão que culminou no golpe de 1964 e o papel dos camponeses 
naquele processo, adverte-nos para a minimização das mobilizações 
rurais por parte dos pesquisadores, sobretudo em debates e publica-
ções por ocasião dos 50 anos do golpe, concluindo que  “diminuíram 
os trabalhos que se dedicavam à questão agrária – entendida como 
o conjunto de problemas relacionados ao campo, ao debate sobre a 
reforma agrária, à mobilização social e à sindicalização rural – na sua 
relação com a crise política e a derrubada de Goulart”4.

Das muitas histórias a serem revisitadas, recolhidas e dispostas 
ao estudo, importa aqui recuperar um desses capítulos de coragem 
e bravura dos camponeses no Ceará. Especificamente, referimo-nos 
aos embates protagonizados pelos trabalhadores do campo durante 
o período de 1950-1964, época marcada pelo avanço das mobiliza-
ções em defesa das pautas camponesas vindas ao debate por uma 
significativa agenda de luta. Os fios dessa trama ainda carecem do 
olhar historiográfico comprometido na recomposição desse passado, 
indicando reflexões acerca da história dos trabalhadores no Ceará.

Chama nossa atenção um fato ocorrido nos primeiros dias após 
o golpe de 1964: o prédio onde funcionava a sede da Federação 
das Associações de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Ceará 
(FALTAC) foi demolido pelo exército no Ceará. A ação aconteceu ao 
mesmo tempo em que outras sedes de sindicatos eram invadidas e 
se cumpriam perseguições e prisões de lideranças sindicais e demais 
militantes sociais. Todavia, àquela Associação estava reservado um 
plano maior de tentativa de destruição, não bastava prender seus di-
rigentes, apreender documentos e livros; era preciso demonstrar a 
força bruta que se instalara no poder combatendo pela violência os 

4 DEZEMONE, 2016.
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projetos de transformação da sociedade em curso. Derrubar aquela 
casa tinha um significado, uma mensagem endereçada aos grupos 
que ali conviveram e compartilharam projetos de futuro, em especial, 
aqueles que primavam em combater a opressão dos pobres da terra.

Diante de tal fato, fica-nos a questão: que poder tinha aquela ins-
tituição a ponto de os golpistas tentarem apagar fisicamente a me-
mória da atuação da FALTAC? Quais as motivações para a demolição 
quase que imediata à deflagração do golpe? Que entraves ofereciam 
à consolidação da ditadura no Ceará? Tais indagações nos sugerem 
uma forte atuação coletiva dos camponeses por meio da Federação 
em defesa de pautas que se chocavam com o interesse dos grupos 
dominantes, notadamente, dos latifundiários. Nessa direção, faz-se 
necessário recuperar essa luta que tanto desafiou o poder vigente, 
os programas de reivindicações e, principalmente, a agência dos 
trabalhadores nesse processo.

FALTAC: a luta se articula

A FALTAC possuía duas sedes em Fortaleza. O escritório situava-se 
na rua Pedro Pereira, no Edifício Santa Lúcia, no Centro; a outra estava 
localizada no bairro suburbano Padre Andrade. Pela lembrança de Vi-
cente Pompeu, camponês de destacada atuação naquela Federação, o 
escritório albergava as funções de apoio jurídico, serviços de secreta-
ria, entre outros, enquanto a sede do Padre Andrade abrigava reuniões, 
momentos de formação, agitação e outras atividades ali realizadas.

A nossa sede era ali no Edifício Santa Lúcia, alí na Pedro Pe-
reira, no 5º andar era o escritório e a sede da Associação era 
lá onde eu tenho a casa hoje, no Padre Andrade, hoje Jardim 
Iracema. Lá nós tínhamos a sede, escola de dois turnos, não 
tinha luz, mas tinha o motor próprio e tudo mais. Lá foram, 
derrubaram casa, derrubaram tudo, carregaram estante, car-
regaram livro5.

5 Entrevista. Vicente Pompeu da Silva por Adelaide Gonçalves e Enilce Souza. Fortaleza, 
14/03/2003; 17/03/2003. Arquivo do Plebeu Gabinete de Leitura. p. 41.
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O espaço de encontro e ajuntamento dos camponeses estava situa-
do num bairro habitado por cerca de setecentas famílias, cuja ocupa-
ção estava ligada às tarefas do campo; há relatos de produção de ver-
duras, legumes e frutas vendidas nos mercados da capital, incluindo o 
mercado São Sebastião. Aquelas terras estavam sob a mira da grilagem 
empreendida por imobiliárias na década de 1960, razão que desen-
cadeou um conflito entre moradores e supostos proprietários. Tal fato 
nos indica o grau de ação desenvolvida, pois, estando situada numa 
área de disputa de terra, estava diretamente associada às lutas pela 
Reforma Agrária, tão pujante em todo o país naqueles anos.

Outro fato pode nos indicar o ódio despertado pelos campone-
ses no poder dominante: aquela Federação transbordava em suas 
atribuições representativas de classe, pois havia um forte desejo de 
combater a exclusão e a negação de direitos aos trabalhadores. Lá “ti-
nha escola, mesa boa, carteira, panificadora”6, revelando um crescen-
te movimento por justiça e dignidade forjado a muitas mãos. Nessa 
direção, o golpe de 1964 visava obstruir toda a articulação campo-
nesa em curso, além das atividades sindicais espalhadas por todo o 
estado, que atacaram também as iniciativas de educação e outras 
medidas de enfrentamento à miséria e à fome.

Uma das principais atividades desempenhadas pela FALTAC foi a 
capacidade de ajuntamento camponês em massa, trazendo ao deba-
te público as reivindicações da vida e do trabalho no campo, negados 
pelos detentores da terra e negligenciadas pelo poder público. Essa 
mobilização em torno das pautas camponesas teve ascensão duran-
te a década de 1950, quando várias associações de defesa foram cria-
das, incluindo os trabalhadores do campo nos espaços de defesa de 
classe já atuantes desde o início do século XX. Isso significa dizer que 
velhos problemas enfrentados pelos camponeses agora tomariam 
outra dimensão, pois alcançam o plano coletivo convertendo muitas 
queixas em programas de luta animados por diversos sujeitos espa-
lhados nos lugares mais distantes.
6 Entrevista. Vicente Pompeu da Silva por Adelaide Gonçalves e Enilce Souza. Fortaleza, 

14/03/2003; 17/03/2003. Arquivo do Plebeu Gabinete de Leitura. p. 45.
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Nesse sentido, os camponeses percebem alguma fortaleza ao 
compartilharem seus sofrimentos, identificam-se com os relatos de 
miséria contados por outros de semelhante condição e passam a dar 
importância ao movimento associativo. A fala aos poucos vai se tor-
nando coletiva, porque as dores também assim eram. Essa talvez seja 
a principal motivação que levava os pobres do campo a se reunirem 
em busca da superação da miséria. O embate agora podia ter outro 
formato, com alguns aliados, suporte de outros mecanismos, fortale-
cendo a fala contestatória, definindo cada vez mais suas prioridades 
e identificando seus opositores. Esse cuidado metodológico deve ser 
frisado no sentido de perceber que, dado o significativo número de 
associações de trabalhadores rurais criadas pelo Brasil na década de 
1950, existe uma disposição camponesa de enfrentamento à domi-
nação anterior à chegada desse dispositivo7.

Num ambiente autoritário, cujo poder local dos proprietários as-
segurava a dominação dos trabalhadores, formar grupos de discus-
são, associações de apoio mútuo, aproximar-se de outros trabalha-
dores que conquistaram melhorias, lutar por direitos, ouvir o que um 
palestrante da cidade tinha a dizer, enfim, sindicalizar-se, era o maior 
desafio. Para escapar do controle dos patrões exercido em grande 
medida pelos jagunços e capangas, buscaram muitas formas para 
defender seus propósitos. Dessa constatação inferimos que, para 
fundar entidades de defesa dos camponeses, foi preciso, além de co-
ragem, estratégias próprias do mundo rural, indicando o papel deci-
sivo da gente simples nesse processo. Nessa direção, é fundamental 
entendermos como ocorreu o associativismo no campo, quais medi-
das foram adotadas com vistas a assegurar não somente a fundação, 
mas também a organicidade daquelas associações.

Para que se difundisse o ideal associativo no campo, foi decisiva 
a atuação dos próprios camponeses, pois foram eles os principais di-

7 Considerando apenas conflitos depois de proclamada a República, como Canudos na 
Bahia (1987), Contestado na fronteira entre Paraná e Santa Catarina (1916) e Caldeirão no 
Ceará (1937), permite-nos dimensionar a atuação camponesa na luta pela terra, indican-
do-nos a agitação promovida pelos trabalhadores do campo anterior ao movimento de 
sindicalização rural na segunda metade do século XX (BASTOS, 2019, p. 135).
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vulgadores daquela medida que, embora possibilitasse a conquista 
de melhorias, carregava em si o perigo de desafiar a dominação. O 
movimento de associação no campo foi animado inicialmente, so-
bretudo, pelos militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB) da 
estratégia do “trabalho de massa”, como apregoava a Resolução Sin-
dical de 19528. Convém destacar que, ao longo da década de 1950, o 
PCB passou por reformulações significativas, especialmente em suas 
orientações. Foi do chamado à radicalidade no Manifesto de 1950, 
e confirmado em seu IV Congresso Nacional em 1954, ao reconhe-
cimento da necessidade de estreitar os laços com os demais movi-
mentos reformistas da esquerda brasileira na nova linha de atuação 
contida na Declaração Política de 1958, consagrada no V Congresso 
Nacional em 19609.

Ao esforço dos comunistas em sua tarefa de mobilização rural, 
considere-se a decisiva vontade de homens e mulheres do campo 
empenhados no enfrentamento do poder, em busca de novas rela-
ções de trabalho e vida. Trabalhadores saíam de seus lugares de tra-
balho e convivialidade para conversar com os demais camponeses, 
anunciando a criação das associações de defesa, alertando para a 
necessidade de se reunir nesses espaços de luta coletiva. Relembran-
do os momentos iniciais de fundação da Associação de Lavradores e 
Trabalhadores Agrícolas de Iguatu, Vicente Pompeu, um dos campo-
neses envolvidos na tarefa de fundar as Associações no Ceará, indica-
-nos os caminhos trilhados para tal fim.

Fomos visitar. Tinha gente que não queria. A gente chegava 
na casa do companheiro, bom, você é da minha categoria, 
trabalha na roça. [...] Então, com a associação, a gente pede 
alguma coisa em nome da associação, por que em nome de 
uma pessoa só ninguém arranja nada e… vamos pra frente. E 
assim continuamos.10

8 SANTOS, COSTA, 1988.
9 GORENDER, 1987; AARÃO REIS, 2002.
10 Entrevista. Vicente Pompeu da Silva por Adelaide Gonçalves e Enilce Souza. Fortaleza, 

14/03/2003; 17/03/2003. Arquivo do Plebeu Gabinete de Leitura. p. 38.
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De início, buscou demonstrar que havia uma “categoria” comum, 
convencendo sobre a necessidade de se reconhecerem como iguais, 
haja vista a exploração generalizada, fator agravante para a miséria 
a que estavam submetidos. O convite para participar daquele dispo-
sitivo provocava o trabalhador simples a considerar a existência de 
uma entidade que o representasse em suas queixas, pois agora os 
pedidos seriam efetuados “em nome da associação”, de um grupo, 
já que sozinho “ninguém arranjava nada”. Havia a preocupação em 
reunir os explorados e suas pautas num ambiente de confiança na 
tentativa de fugir da vigilância dos patrões. Além das visitas à casa do 
camponês, os encontros eram também divulgados de outras formas, 
como afixar cartazes em pontos estratégicos e o envio de recados:

A gente pegava um bocado de papel ofício, passa numa grá-
fica e botava na porta do comércio, onde entra as pessoas 
pra comprar. ‘Vão se fundar uma associação tal, de número 
tal… então estava lá, registra no cartório’. [...] Onde a gente 
mora, como eu morava no Iguatu, só uma debulha de feijão, 
numa noite ajunta tanta gente, homem e mulher dá mais de 
cinquenta pessoas.11

O testemunho do camponês revela a mobilização pensada a partir 
da cultura dos trabalhadores, aproveitando momentos de convívio para 
disseminar os ideais associativos em instantes livres da presença dos ca-
pangas. Nada mais oportuno do que uma debulha de feijão, quando se 
aproveita para encontrar os conhecidos e, no caso, falar sobre a urgência 
de se criar uma associação que os defendesse em suas reivindicações.

Contando com uma diretoria eleita em Assembleia, as associações 
passavam a existir formalmente após a aprovação de estatuto próprio 
e ata de fundação lavrada, rito tradicional que oficializava a criação das 
sociedades dos pobres do campo. Os trabalhos iniciais se concentravam 
em prestar assistência aos associados, disseminando o cuidado coletivo 
a partir de serviços praticamente ausentes nas regiões afastadas dos nú-
cleos urbanos, como assistência odontológica, médica e jurídica. Esses 

11 Entrevista. Vicente Pompeu da Silva por Adelaide Gonçalves e Enilce Souza. Fortaleza, 
14/03/2003; 17/03/2003. Arquivo do Plebeu Gabinete de Leitura. p. 38.
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serviços reforçaram a adesão dos camponeses às Associações que acor-
reram em busca de atenção médica e orientação sobre os procedimen-
tos legais diante das injustiças cometidas pelos proprietários.

A Associação de Lavradores foi fundada com a finalidade de 
defender o trabalhador rural, quando ele era expulso da terra, 
ou lá do bairro. [...] Assim, ajuntou muitos associados. A men-
salidade era de 20 centavos naquela época; e para defender os 
trabalhadores a gente arranjou amigos, porque naquela época 
a gente fazia tudo na base de amizades; sempre se encontra 
gente boa, amigos da gente, [...]. Para defender o trabalhador, 
a gente arranjou um advogado na base do amor solidário, de-
mocrático o Dr. José Valfrido Monteiro, do Icó. E arranjamos 
para tratamento de saúde o Dr. Humberto Gouveia, médico e 
operador, e arranjamos outro médico, o Dr. Gilson, para real-
mente ajudar em tratamento de saúde. Só quando a gente 
mandava o recibozinho da Sociedade eles atendiam sem ser 
mesmo na base do dinheiro, só na base da amizade. [...]. Arran-
jamos um cirurgião dentista, por nome de Dr. Luis Barreto, para 
arrancar os dentes dos velhos, por que tem muito velho com 
dente cariado, dente ruim e ele curou realmente.12

“Amizade e amor solidário” foram as principais motivações verba-
lizadas pela liderança camponesa ao lembrar aqueles anos de mo-
bilização em busca de direitos e justiça. Por meio do apoio de advo-
gados próximos às causas do campo, agora era possível consultar a 
legislação trabalhista incentivando os trabalhadores a reclamar judi-
cialmente a reparação dos danos cometidos pelos donos de terra. O 
cuidado com a saúde também estava na ordem do dia, pois era tarefa 
daquelas organizações assegurar a dignidade dos camponeses, com-
batendo, aos poucos, a privação de direitos básicos.

O desejo por superar a humilhação é marcante no processo de 
criação dessas associações de ajuda mútua, como observado na So-
ciedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco (SAPP) 
em 195413. Direito ao caixão e cemitério era umas das preocupações 
daqueles trabalhadores que, dada a miséria, não tinham um enter-
ro digno, dependendo da prefeitura, sepultando seus mortos com 

12 Entrevista. Vicente Pompeu da Silva. Projeto História Oral. Universidade Federal do Ceará 
– Núcleo de Documentação Cultural. 1984. p. 2.

13 MONTENEGRO, 2019.
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“mortalha de jornal”14. O trabalho desenvolvido não se tratava ape-
nas de assistência; estamos diante de um movimento que aspirava 
superar a desigualdade no campo a partir da disposição dos traba-
lhadores, como se nota durante a década de 1950 até 1964 com a 
deflagração do golpe civil-militar.

Enfrentar a miséria e a fome  

Outra ação fundamental se constituiu no enfrentamento coletivo 
à fome e aos problemas decorrentes na vida dos espoliados. O rela-
to aqui recuperado indica que a Associação propiciava articulações 
visando diminuir o sofrimento da falta de comida. Nesse caso, recor-
reram ao Serviço Público de Saúde conseguindo uma quantidade de 
leite para alimentar, mesmo que provisoriamente, os famintos: 

Em nome da Associação arranjei um caminhão de leite uma 
vez, aqui na Secretaria de Saúde, em Fortaleza, na 24 de maio. 
O leite, eu não sabia do que era. Era numa caixa grande, com 
doze caixas pequenas, pra distribuir em três meses. Dentro 
de um mês, distribui pra todo mundo. Quando se acabou, 
arranjei de novo, já foi mais baixa. Mas, sempre arranjava.15

O fato de as Associações se preocuparem com assistência médica in-
comodava sobremaneira os proprietários, deixando-os “com raiva”. Cui-
dados com a saúde somados ao debate em torno do trabalho entram 
nas fazendas e, aos poucos, vão modificando a rotina desses locais. É por 
isso que ao estudar as diversas associações criadas no campo, antes de 
mais nada, tem-se que admitir o protagonismo camponês nessa trama. 
Não convém pensar que as lutas são criadas a partir da fundação dessas 
organizações, obliterando assim o caráter histórico desses camponeses; 
elas incidem sobre o desejo desses sujeitos de transformarem suas vidas, 
indicando várias possibilidades. Não custa muito e essas reivindicações 
ganharam o espaço público, fosse por meio de manifestos ou cartas, 

14 ALVES, 1968.
15 Entrevista. Vicente Pompeu da Silva por Adelaide Gonçalves e Enilce Souza. Fortaleza, 

14/03/2003; 17/03/2003. Arquivo do Plebeu Gabinete de Leitura. p. 40.
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fosse mediante passeatas e manifestações, quando ganhavam as ruas 
quebrando o silêncio imposto pelo latifúndio.

Camponeses do Ceará organizam-se para lutar contra o fla-
gelo da fome. O assunto mais debatido é a exploração nos 
arrendamentos, falta de terra para os camponeses trabalha-
rem, baixos salários, falta de assistência médica e remédios, 
alto preço das ferramentas e artigos de consumo, falta de fi-
nanciamento, falta de garantias de preço de produto. Foram 
aprovadas resoluções pela organização e unidade dos traba-
lhadores agrícolas, pela luta contra a exploração nos salários e 
nos arrendamentos, por terra, sementes e ferramenta, por fi-
nanciamento e inseticidas para os lavradores, pela construção 
de açudes, pela aplicação das leis trabalhistas no campo, etc.16

No seio daquela mobilização havia o desejo camponês de trans-
formar a realidade do campo, pois era imprescindível a modificação 
das formas de vida e trabalho impostas pelos detentores do poder. O 
problema a ser combatido não se restringia somente a terra; é bem 
verdade que estava sob o controle de uns poucos, privando milha-
res de viver e trabalhar livres da exploração. Todavia, os camponeses 
denunciavam uma perversa engrenagem que os privava da terra, da 
água, das sementes, dos instrumentos de trabalho. O pagamento era 
arbitrado pelos proprietários alheios às regulamentações do salário 
mínimo, fator responsável pela miséria dos trabalhadores, que, usur-
pados em seus direitos, estavam decididos a lutar por melhores dias.

As lutas camponesas foram, de igual modo, marcadas pela atua-
ção das mulheres envolvidas no processo de transformação da vida 
no campo. São mensageiras da esperança à medida que, por meio 
de suas ações, projetam um futuro diferente. Embora seja ainda di-
fícil conhecer suas histórias, em face dos escassos registros, algumas 
delas deixaram marcado o seu nome em notícias ou fotografias na 
imprensa militante, como no jornal Terra Livre. Essas camponesas 
buscavam se inserir em espaços de organização da classe, como em 
Conferências, Associações, aliando-se aos demais que lutavam por 
justiça, mas também se uniam a outras mulheres do campo e da cida-

16 Terra Livre, 1954, p. 3.
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de para discutirem seu papel diante dos desafios impostos por uma 
sociedade conservadora e patriarcal. No período de formação dos 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais, várias trabalhadoras da Serra do 
Araripe e da Serra de Baturité tomavam parte nesse processo de mo-
bilização, contribuindo para denunciar a desigualdade que marcava 
suas vidas no trabalho e em casa.

Mulheres trabalhadoras na Serra do Araripe, sul do Ceará, duran-
te a Conferência Regional dos Trabalhadores Agrícolas do Norte, nos 
dias 4 e 5 de setembro de 1954, em Fortaleza, denunciaram seus mi-
seráveis salários: “Na Serra do Araripe, as mulheres denunciaram que 
estão vivendo com um salário de Cr$ 4,00 por dia, trabalhando nas 
fábricas de farinha ali existentes”17.

Em outra região do Ceará, no Maciço de Baturité, as mulheres cria-
ram a Sociedade das Donas de Casa de Pernambuquinho. Formada 
por camponesas, contando com 80 sócias em 1955, a Associação 
mantinha sede alugada e se filiou à Federação de Mulheres do Ceará, 
tendo como uma das principais tarefas a luta por melhores condi-
ções de vida para seus filhos. Para aquelas mulheres, a fome era um 
dos problemas cotidianos: faltava o leite e o pão para os filhos. Essas 
mulheres, das quais não se sabe os nomes, aos poucos foram toman-
do o destino em suas mãos, e logo vamos encontrá-las participando 
de manifestações contra a fome e a carestia de vida, das Conferências 
e Assembleias de Mulheres em âmbito regional e nacional. São mu-
lheres camponesas que trabalham, sobretudo, na colheita de café, 
experimentando grande exploração, pois seu ganho era fixado em 
relação à quantidade de grãos colhidos.

A Sociedade das Donas de Casa de Pernambuquinho constituía 
de fato uma agremiação de mulheres camponesas formadas por tra-
balhadoras na apanha do café no município de Pacoti. Atribuir signi-
ficado de dona de casa, e não de camponesa, era parte da estratégia 
em busca de maior possibilidade para realizar suas ações. Ademais, 
parece ser prática usual, em alguns coletivos de mulheres militantes, 

17 Terra Livre, 1954, p. 3.
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utilizar o designativo legitimador de dona de casa. Nesse sentido, tra-
ta-se de camponesas indignadas diante do sofrimento, inquietas pe-
rante o desmando, a injustiça. Na leitura das fontes vamos anotando 
seus nomes e seus relatos sobre os sofrimentos da vida de todo dia, 
ouvindo suas reclamações frente aos desmandos e às injustiças, suas 
queixas face à pouca comida para os filhos e as doenças. São as Ma-
ria Zilma Silva, Raimunda Evangelista, Clarisse Maciel, Rita Sampaio, 
Francisca Leonarda de Souza, Dica Pereira, Júlia Martins da Silva, mu-
lheres trabalhadoras que se investem de grande coragem para falar 
sobre sua vida e suas agruras. Ao historiador social, cabe a sensibili-
dade de compreender que o ato de fala é em si um ato de existir para 
resistir. Falavam de um cotidiano duro, enfrentavam o trabalho pesa-
do no eito, na apanha do café, no roçado, grávidas ou doentes, como 
afirmou Francisca Leonarda.18 Júlia Martins lembra como morreram 
seis dos seus quatorze filhos:

[...] disse que teve 14 filhos, destes morreram seis e tem oito 
vivos. Disse que seus filhos morreram assim: – Um morreu com 
seis anos, inchou muito, quando desinchou morreu; o outro 
deu um ‘ramo’ e morreu de repente. Morreu outro de seis anos, 
queimado. Este estava tomando conta da casa na hora que eu 
ia apanhar café. Ele foi fazer o fogo e o fogo pegou na roupinha, 
queimou-se e morreu depois de muitos dias de sofrimento; se 
tivesse um recurso ele não tinha morrido. Os outros morreram: 
um com oito meses, um com dois anos e nove meses, outro 
com 1 ano e 9 meses e um nasceu morto.19

O trágico testemunho da camponesa é recolhido enquanto apa-
nhava café, em um dos sítios em Pacoti. O relato pungente de uma 
mulher habitada pela presença da morte, ceifando a vida precária 
dos filhos alcançados pelas moléstias que atingem os pobres. Mor-
reram porque lhes faltavam recursos, porque a vida era muito insa-
lubre. Nenhuma das mortes das crianças se deu como fatalidade. O 
filho de seis anos, que já tomava conta da casa, quando a mãe saía 
para a apanha do café, tão pequeno ao fazer o fogo para a panela do 

18 Terra Livre, 1955, p. 6.
19 Terra Livre, 1955, p. 6.
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feijão, queima a roupinha e o fogo se alastra em seu corpo. A crônica 
sobre a causa da morte dos seis filhos de Júlia é aquela que atinge 
milhares de crianças camponesas no período.

Essas mulheres marcadas pela dor não aceitavam tais situações e 
lutavam por melhores condições de existência. Não se conformavam 
em ver seus filhos passando fome e iam a busca do paliativo das cam-
panhas de arrecadação de leite. Logo mais vamos encontrá-las en-
toando palavras de protesto por melhores salários, ou se movimen-
tando com um abaixo-assinado para conseguir um cacimbão, pois 
lhes custava buscar água para beber percorrendo longas distâncias:

Tem tomado parte nos atos públicos realizados em Fortaleza 
pela Federação e uma de suas sócias foi à Assembleia Nacio-
nal de Mulheres celebrada em Porto Alegre. Unidas na luta 
contra a miséria, as mulheres camponesas de Pernambuqui-
nho estão lutando para conseguir um cacimbão no povoado. 
No ano passado a Sociedade liderou uma campanha por au-
mento de salário para as apanhadoras de café, tendo conse-
guido um pequeno aumento.20

As dificuldades de todo dia seriam enfrentadas pela luta coletiva, 
e as mulheres assim o fizeram, não só participando de sua Associação 
própria, como a Sociedade das Donas de Casa de Pernambuquinho, an-
teriormente mencionada, mas também buscaram ser presença viva nos 
demais momentos da luta camponesa, compondo direções e animan-
do diversas reivindicações, como a construção de escolas no campo.

Nós, moradores em Sussuanha, município de Guaracia-
ba do Norte – pequenos proprietários, rendeiros, meei-
ros e assalariados agrícolas –, vimos por meio desta 
solicitar a publicação da situação de miséria no campo. 
Mesmo sem falar em salário, que é insignificante, que-
remos nos referir ao analfabetismo em nosso meio e, 
em particular, neste município. Aqui, as crianças pobres 
não frequentam escolas, podemos assim dizer, por não 
existirem em quantidade suficiente. O certo é que em 
cada grupo de cinco crianças em idade escolar, quatro 
faltam ser alfabetizadas”. Agradecem a publicação des-

20 Terra Livre, 1955, p. 6.
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ta Ângelo José do Vale – 1º secretário; Belina Vale, rep. 
Feminina; Moisés Alves de Souza, presidente.21

O sistema de exploração no campo, e havia compreensão disso 
por parte dos camponeses, era resultado de um conjunto de viola-
ções a eles impostas que ultrapassam as questões de trabalho, salário 
e moradia. A denúncia acima desnuda o grau de exclusão daquela 
gente, pois, segundo a lógica dominante, os filhos dos pobres de-
viam seguir a vida sem escola. É por isso que o trabalhador reivindica 
a educação escolar para seus filhos, entendendo-a como um direi-
to, já que o poder político silenciava ante ao analfabetismo reinante 
no interior do Ceará e do Brasil. A denúncia era enfática: a cada cin-
co crianças daquele lugarejo em Guaraciaba do Norte, quatro eram 
analfabetas, revelando a intenção da elite rural em reservar a essas 
crianças o papel de trabalhadores do eito, sem escolarização.

Os Congressos e Conferências

A mobilização, como se nota, era feita também por meio da comuni-
cação, facilitada, sobretudo, pela leitura do jornal Terra Livre22. Instrumen-
to permanente de mobilização, de suas páginas saíam os chamamentos 
para Assembleias, Congressos e Conferências, sempre divulgando a rea-
lidade do campo e as questões levantadas pelos explorados.

Irmãos trabalhadores! Realizai em cada fazenda ou usina, 
em cada local de trabalho, nos patrimônios, nas povoações, 
nas posses, nas vilas, nos córregos, nas águas, nas feiras e 
nas terras de arrendamento, reuniões para debater a vossa 
situação! Como fruto dessas discussões, será elaborada pela 
II Conferência a “Carta dos Direitos e das Reivindicações dos 
Trabalhos Agrícolas do Brasil”. Realizai Conferências locais, 
municipais, de zonas e estaduais! Elegei vossos legítimos 
representantes para falar em vosso nome na II Conferência 
Nacional dos Trabalhadores Agrícolas!23

21 Terra Livre, 1956, p. 4.
22 MEDEIROS, 1988.
23 Terra Livre, 1954, p. 5.
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O Manifesto de Convocação da II Conferência Nacional de Traba-
lhadores Agrícolas visava agrupar trabalhadores do campo de todos 
os estados para discutirem a situação de vida e trabalho na lavoura. 
O resultado dos debates locais seria acumulado, discutido em Con-
ferência e indicaria os rumos da “organização camponesa de âmbito 
nacional – a União dos Trabalhadores Agrícolas do Brasil”24. A orienta-
ção, além de preparar a II Conferência, buscava criar Associações de 
Trabalhadores Agrícolas, principalmente em locais onde se verificava 
maior concentração desses sujeitos.

Ao aproximar-se o mês de setembro, mês da grandiosa realização dos 

trabalhadores agrícolas do Brasil, estendem-se por todos os recantos do 

país manifestações de apoio a II Conferência Nacional, convocada para os 

dias 17, 18 e 19 nesta capital. Os trabalhos preparatórios da II Conferência 

já tiveram início. As formas fundamentais de realização (reuniões e assem-

bleias de fazendas, usinas e outros lugares) começam a se desenvolver. Ao 

mesmo tempo em que vão sendo realizadas as reuniões e assembleias vão 

surgindo Comissões de luta pelas reivindicações aprovadas em cada locali-

dade e Comissões Organizadoras de Sindicatos e Associações.25

Nas diversas regiões do Estado, ocorreram palestras, assembleias, 
escolhas de representantes, combinando esse quadro de agitação 
com a fundação de associações de trabalhadores agrícolas. Eleitas as 
Comissões de Luta, as reivindicações aprovadas eram registradas e 
encaminhadas aos representantes com a tarefa de transmitir à ple-
nária durante a Conferência. O sindicalista rural cearense José Lean-
dro Bezerra da Costa, integrante dessas Comissões no estado, lembra 
que no final da década de 1950 o Ceará contava com cerca de 32 
Associações camponesas espalhadas em quase todas suas regiões26 .

Em todo o país cresciam as mobilizações por reforma agrária e as 
demais pautas defendidas pelos camponeses convencidos da neces-
sidade de intensificar suas lutas frente ao projeto defendido pelos 
grandes proprietários. A força acumulada durante a criação das As-

24 Terra Livre, 1954. p. 1
25 Terra Livre, 1954, p. 4.
26 COSTA, 1988.
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sociações Camponesas, ao longo da década de 1950, será essencial  
para o processo de sindicalização camponesa e aos demais movi-
mentos defensores das reformas sociais impulsionadas no início dos 
anos 1960. Pelo conjunto de reivindicações apresentadas nas assem-
bleias e manifestações, é latente o desejo de modificar as relações de 
trabalho, garantindo os direitos observados na Consolidação das Leis 
Trabalhistas. Embora vigorasse desde 1946, no Brasil, o conjunto de 
dispositivos da CLT não chegava ao campo, deixando a maioria dos 
camponeses sem amparo legal contra os abusos dos proprietários. 
Restava às Associações criadas ao longo da década de 1950 realizar 
a defesa dos interesses dos trabalhadores, enfrentando as tentativas 
dos latifundiários de impedir a extensão dos direitos trabalhistas ao 
meio rural, pressionando o Ministério do Trabalho representados, no-
tadamente, pela Confederação Rural Brasileira27.

A tensão entre dois projetos conflitantes, já que cada um 
pressupunha um desenvolvimento particular da agricultu-
ra, tem seu momento mais agudo no início dos anos 1960. 
De um lado, forças que defendiam a manutenção da grande 
propriedade e a reprodução das relações sociais agrárias vi-
gentes; de outro, novas forças que emergiam e reivindicavam 
mudanças estruturais – incluindo uma reforma agrária radical 
– que assegurassem aos trabalhadores uma posição qualitati-
vamente melhor na hierarquia social28.

O clima de tensão é potencializado quando João Goulart se torna 
presidente, e as reformas estruturais no país são amplamente deba-
tidas pelos trabalhadores, despertando a ira do poder econômico 
que, desde a renúncia de Jânio Quadros, atuava para desestabilizar o 
governo de Goulart29. Motivados pela articulação junto às organiza-
ções sindicais, os movimentos camponeses realizam em 1961 o Con-
gresso Camponês, na cidade de Belo Horizonte. Das muitas questões 
ali debatidas e aprovadas, a tese em defesa da “reforma agrária na lei 
ou na marra” ganhou notoriedade, animando o trabalho dos campo-

27 MONTENEGRO, 2019; BANDEIRA, 1978.
28 COSTA, 2010.
29 FICO, 2008.
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neses em busca da sindicalização, ao mesmo tempo em que crescia 
a desconfiança por parte dos proprietários e dos grupos contrários 
às transformações sociais30. Não demora muito e veremos a tese da 
Reforma Agrária Radical aprovada no Congresso de 1961, estampada 
em faixas, cartazes e verbalizadas durante os atos de rua e reuniões. 
No Ceará, durante a passeata do 1° de Maio, em Iguatu, os campo-
neses levaram suas bandeiras e cartazes estampando publicamente 
suas palavras de ordem, ao mesmo tempo expressavam a articulação 
com as demais forças sociais pelas Reformas de Base.

No dia 1º de maio, estivemos assistindo as comemorações do 
dia do trabalhador na cidade de Iguatu, onde temos uma de 
nossas boas federadas que congrega os meeiros que traba-
lham plantando algodão para enriquecer o Brasil e viverem 
nus como vivem. Foi um dia de demonstrações pela primeira 
vez naquela cidade sertaneja (Grande cidade) quando os cam-
poneses desfilaram com dezenas de cartazes com várias reivin-
dicações e pronunciamentos como estes: “Faremos a Reforma 
Agrária na lei ou na marra”; “Pecado mortal é morrer de fome 
– diz Padre Arquimedes Bruno”; “Unidos Operários e Campo-
neses venceremos os latifundiários”; “É preciso acabar com a 
meia e a terça no campo”; “A terra deve ser de quem a trabalha; 
Muitos outros cartazes eram conduzidos pelos camponeses”.31

A Reforma Agrária “na lei ou na marra”

Enquanto as ruas eram ocupadas pelas reivindicações campone-
sas em conjunto com as demais reformas estruturais, a luta dos tra-
balhadores rurais é fortalecida com a criação da Comissão Nacional 
de Sindicalização Rural, em 1963, com o intuito de mobilizar a criação 

30 Há consenso entre os pesquisadores do tema de que a tese vitoriosa foi decisiva para o 
afastamento dos grupos considerados radicais do movimento camponês, notadamente 
as Ligas Camponesas de Pernambuco. Os dois grupos de maior inserção no campo, o 
PCB e a Igreja Católica, defendiam a luta pela Reforma Agrária seguindo o ritual legal via 
Projeto de Lei e pressão social pela aprovação. Mesmo contando com menor grupo de 
participação, a tese das Ligas Camponesas agradou a maioria naquele Congresso, que, 
embora não tenha sido aplicado nos anos seguintes, movimentou bastante a cena polí-
tica, pois as palavras de ordem “na lei ou na marra” passaram a compor o vocabulário da 
luta dos camponeses em seus momentos de agitação (DEZEMONE, 2016; COSTA, 1998; 
MONTENEGRO, 2019).

31 Arquivo Permanente do Estado de São Paulo. DEOPS/SP. Of. Nº37/62. OS 1968/Comu-
nismo/ULTAB (1959-1962). 
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de sindicatos e estimular à reforma agrária, implicando diretamen-
te a SUPRA (Superintendência da Política Agrária) e o Ministério do 
Trabalho. Cumpre assinalar que o dispositivo de desapropriação por 
interesse social, previsto constitucionalmente desde 1946, só fora 
regulamentado em 1962 durante o governo de João Goulart32. 

Ao clima de motivação do processo de sindicalização rural e as ga-
rantias legais alcançadas pelos trabalhadores do campo, somam-se 
algumas experiências de conquistas de terra em diferentes regiões 
do país. Fosse resultado de conflito armado entre posseiros e grilei-
ros, como em Formoso e Trombas (GO), em 1960; da pressão dos fo-
reiros pela desapropriação das terras do Engenho Galileia, em Vitória 
de Santo Antão (PE), em 1959; ou da articulação junto a governos 
estaduais pela desapropriação como no Plano Piloto de Ação Agrária 
(RJ), entre 1959-61, e nas fazendas Sarandi e Camaquã (RS), em 1962, 
a conjuntura os encorajava a seguirem em luta.  

Vitória dos posseiros de Formoso – No ano passado um gru-
po de grileiros tentou expulsar os posseiros da região de For-
moso, em Goiás, e foi derrotado. Neste ano investiram com a 
ajuda da polícia, mas os posseiros se levantaram e resistiram. 
[...] Estas são as primeiras vitórias. A vitória final virá por meio 
do reforço da organização e da luta por suas terras e pela de-
fesa da vida de suas famílias.33

Mais do que noticiar aquele conflito, a matéria demonstra as pos-
sibilidades de vitória a serem alcançadas, pois o futuro seria diferente 
se as ações dos trabalhadores avançassem em defesa de seus direi-
tos. A vitória em Trombas e Formoso seria um motivo a mais para os 
camponeses intensificarem o processo de associação, ampliando a 
pressão social em torno de suas reivindicações. 

As conquistas camponesas passavam por articulações com outras 
forças sociais que atuaram no auxílio de diversos modos à luta no 
campo. Outras categorias já sindicalizadas indicaram algumas pos-
sibilidades, sobretudo nos embates jurídicos em torno da efetivação 

32 GRYNSZPAN; DEZEMONE, 2007.
33 Terra Livre, 1960, p. 1.
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das Leis Trabalhistas no Campo. Os procedimentos de apresentar 
queixa formal na delegacia e na comarca local aos poucos compõem 
o universo associativo dos camponeses, cada vez mais próximo do 
vocabulário jurídico adotado pelos dirigentes sindicais e advogados.

Boa parte dessa articulação era feita com os membros do Parti-
do Comunista Brasileiro empenhado no apoio ao trabalho desem-
penhado pelas Associações, oferecendo suporte jurídico e de saúde. 
Desde os anos de 1940, havia a compreensão por parte do PCB da 
necessidade de se enfrentar o grave problema da concentração fun-
diária, marca estrutural do atraso sobre a qual se erigiu a sociedade 
brasileira. Sem reforma agrária, seria praticamente impossível modi-
ficar as bases capitalistas hegemônicas do Brasil, razão da urgência 
em enfrentar um dos principais entraves à modificação da realidade 
brasileira, qual seja o latifúndio, aproximando-se dos trabalhadores 
do campo, fortalecendo, assim, o elo entre os explorados do campo 
e da cidade34. 

A partir da década de 1960, a questão agrária também passa a 
preocupar a Igreja Católica de forma mais programática, pois os pro-
blemas do campo precisavam de uma solução à luz do pensamento 
cristão. O desejo de mudanças no mundo rural já vinha ocupando 
os espaços eclesiásticos há algum tempo, especialmente no Nordes-
te, como se nota no conteúdo do Encontro dos Bispos do Nordeste 
realizado pela CNBB em Campina Grande, em 1956. Para os bispos 
daquele encontro, “a má distribuição das propriedades das terras, e 
consequentemente, o seu uso, ainda não estavam em condições de 
satisfazer aos interesses da coletividade”35; precisava-se, então, de uma 
atuação mais incisiva da Igreja, dado o avanço dos ideais comunistas 
no campo36. Nessa direção, a Arquidiocese de Natal cria o Serviço de 

34 WELCH, 2006.
35 ALVES, 1968.
36 Nos anos que seguem, observamos a realização de encontros regionais com semelhante 

preocupação, como em Goiânia (1958) e São Paulo (1960), quando a Igreja abertamente 
denuncia a situação de miséria no campo e passa a defender a Reforma Agrária como solu-
ção da pobreza dos trabalhadores rurais (ALVES, 1968, p. 52). Em Mensagem da Comissão 
Central da CNBB de 1963 os bispos afirmaram que a desapropriação por interesse social 
não confrontava a Doutrina Social da Igreja, sendo “uma das formas viáveis de realizar, na 
atual conjuntura brasileira, a função social da propriedade rural” (CNBB, 2010, p.21).
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Assistência Rural (SAR) voltado à alfabetização e educação rural e das 
escolas radiofônicas, movimento também verificado em Pernambuco 
por meio do Serviço de Orientação Rural de Pernambuco (SORPE), de-
dicado à sindicalização rural atrelada ao trabalho paroquial37. 

Cumpre lembrar a atuação das Ligas Camponesas, animadas por 
Francisco Julião, que tensionaram o poder vigente ao desafiar a fome 
e a extrema pobreza enfrentadas por milhares de camponeses no 
nordeste brasileiro. Com atuação mais incisiva em Pernambuco e na 
Paraíba, as Ligas Camponesas animaram várias lutas por direitos no 
campo, sobretudo quando conquistaram a desapropriação do Enge-
nho Galileia, em 1959, fruto do esforço coletivo e da teimosia dos 
trabalhadores dispostos a alcançar a terra para viver e trabalhar38. 
Contrários à centralidade da sindicalização rural, como defendida 
pelas distintas orientações do PCB e da Igreja Católica, as Ligas Cam-
ponesas acreditavam em medidas radicais que não dependessem da 
vontade do Congresso Nacional ou do Executivo em relação aos pro-
blemas agrários. A conquista da terra se daria por meio da luta dos 
camponeses, com ocupações de terra seguindo a tese do Congresso 
de Belo Horizonte “na lei ou na marra”39. 

Os diversos movimentos do campo, resguardadas suas diferentes 
estratégias e concepções, viam na Reforma Agrária o principal ins-
trumento de superação da fome e injustiça no meio rural, ideia que 
aos poucos, como vimos, ocupou a cena política. É nessa conjuntura 
que notamos uma ampla mobilização em torno das reivindicações 
camponesas, movimento decisivo para a reação dos grupos contrá-
rios às reformas, intensificando o esforço em desestabilizar o gover-
no. Atuando em vários segmentos por orientação da CIA e operacio-
nalizado sobremaneira pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais 
(IPES) e Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), os grupos 
conservadores buscaram articulação junto às forças armadas, empre-

37 MONTENEGRO, 2019. 
38 JULIÃO, 1962.
39 AZEVEDO, 1982.
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sários, parlamentares, dentre outros, com vistas a barrar a mobiliza-
ção dos trabalhadores pelas Reformas de Base40.

Por parte dos camponeses no Ceará, importava assegurar a cria-
ção de sua Federação, outro importante instrumento na conquista 
dos direitos dos trabalhadores. Como primeira medida, foi realizado 
o 1º Congresso de Trabalhadores Agrícolas do Ceará, em 9 de novem-
bro de 1961, em Fortaleza, na sede da Federação dos Círculos Ope-
rários Católicos, revelando aqui uma aproximação do movimento 
sindical camponês com os grupos de orientação católica, estratégia 
encontrada pelos sindicalistas cearenses para atuarem “com mais fa-
cilidade no campo41”.

Publicado na imprensa, o Manifesto de Convocação era dirigi-
do aos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas à Classe Operária, aos 
Estudantes, aos Intelectuais, Comerciantes, Industriais e a todos os 
Cidadãos cearenses, fazendo-nos crer no crescimento alcançado 
pelos camponeses em contato com os demais grupos em atuação 
no Ceará. O documento citava “as duras condições de alto preço dos 
arrendamentos, da parceria, da falta de assistência técnica e finan-
ceira, falta de segurança, baixos salários e sem assistência social”42. 
O chamamento era uma oportunidade de, ao mesmo tempo, con-
vocar o Congresso, seguir a denúncia da miséria vivida por milhares 
no campo e a inércia do poder público frente àquela realidade. Apro-
veitava-se para registrar as tentativas dos patrões em conter o movi-
mento, pois os camponeses, “frequentemente, veem-se submetidos 
a perseguições por parte dos grandes latifundiários acobertados por 
forças governamentais quando procuram formar suas organizações 
ou desenvolver suas lutas”43.

40 BANDEIRA, 1978.
41 José Leandro Bezerra da Costa lembra que a aproximação com os Círculos Operá-

rios Católicos, na verdade, só existiu formalmente, pois a atuação de latifundiários 
ligados diretamente aos grupos cristãos, dentre as demais divergências entre 
comunistas e católicos, impedia a realização de uma ligação mais sólida. Todavia, a 
“aliança de mentirinha” foi importante em momentos decisivos, como na mobilização 
para o I Congresso Nacional Camponês em Belo Horizonte de 1961 e o I Congresso de 
Trabalhadores Agrícolas do Ceará em 1961 (COSTA, 1988. p. 55).

42 O Estado. 22/10/1961 p. 4.
43 O Estado. 22/10/1961 p. 4.
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Redução da jornada de trabalho, fim da exploração nos arrenda-
mentos, baixa no preço de ferramentas, financiamento para traba-
lhadores pobres, garantia de preço mínimo da produção, pagamento 
do salário mínimo da região, remuneração de férias, domingos e dias 
santos, sementes para plantio, construção de açudes, fim da “meia”, 
bem como alfabetização, posto médico, remédio, leite, carne, sapa-
tos. Tem-se, portanto, um conjunto de reivindicações que revelam 
o grau de privação e exploração pelo qual passavam esses sujeitos. 
Além de estarem dispostos a alterarem suas formas de produzir, esta-
vam atentos também aos cuidados com saúde, queriam alimentação 
digna, entendiam que a vida no campo era injusta e para modificá-la 
necessitavam enfrentar essa realidade.

A programação do Congresso consistiu em plenárias, estudos e 
debates com o objetivo de não limitar a reunião aos participantes e 
convidados, mas de divulgar publicamente as questões debatidas, 
ocupando espaços estratégicos e realizando passeatas pelas ruas 
de Fortaleza. Como parte da programação, ocorreu uma conferên-
cia proferida pelo Padre Arquimedes Bruno na sede da Associação 
Cearense de Imprensa, visitas à Escola de Agronomia, ao Moinho de 
Fortaleza e uma passeata saindo da Praça Cristo Redentor em direção 
ao Ginásio Universitário CEU, onde ocorreu a Sessão solene de encer-
ramento44. Como se nota, foi um encontro marcado por discussões e 
tentativas de tornar pública aquela luta envolvendo a opinião públi-
ca em defesa de justiça e direitos no campo.  

Estamos diante de um cenário de avanços em relação às questões 
trabalhistas, pois as Associações Camponesas agora possuíam carta 
sindical e plenos direitos como Sindicato. O momento era de otimis-
mo, uma vez que a interlocução com os demais movimentos pelas 
reformas de base fortalecia a agitação no cenário político brasileiro, 
numa época de comícios, passeatas, campanhas. De reconhecida 
atuação coletiva, esses grupos, ao lado dos camponeses, travaram 
importantes batalhas em busca de direitos, como na Delegacia Re-

44 O Estado. 8/11/1961, p. 2.
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gional do Trabalho. Vicente Pompeu lembra: “naquela época, a gente 
tinha muito apoio, porque o Delegado Regional do Trabalho em 1963 
era o Dr. Olavo de Sampaio, fora o melhor que eu já conheci [...] era 
o homem que andava com a gente nos campos, andava nos sindi-
catos45”. Olavo de Sampaio “andava” não somente para cumprir uma 
agenda oficial, mas sobretudo para animar os camponeses em defesa 
das leis em vigor e os encorajando em suas lutas, como nos conflitos 
de terra em Quixadá e Canindé, em 1963, razão que despertou a ira 
dos grandes proprietários que passaram a tramar a sua deposição46. 
Isso significa que “o reconhecimento dos sindicatos rurais pelo Minis-
tério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), a partir de 1962, rompe 
com a tradição dos proprietários rurais de impedir qualquer forma 
de regulamentação efetiva das relações trabalhistas no meio rural”47.

O latifúndio reage 

No Ceará, observamos os proprietários mirando alguns agentes 
públicos, como Olavo de Sampaio e Pontes Neto, então Delegado 
Regional da SUPRA (Superintendência da Política Agrária), na tenta-
tiva de intimidar o avanço dos sindicatos rurais. Todavia, a persegui-
ção aos trabalhadores era mais contundente, pois a grande maioria 
dependia dos donos de terra para trabalhar. O fato de procurarem 
esses espaços já era em si um enfrentamento para muitos fazendei-
ros. Buscar informações sobre o preço do salário mínimo da região, 
o valor das diárias de serviço, a garantia do preço mínimo aos seus 
produtos, o custo do aluguel de enxadas e outras ferramentas, entre 
outras, configuravam-se como atos de rebeldia.

A luta que houve lá (interior do Ceará), como sempre tinha 
havido em qualquer parte, foi através do Sindicalismo, atra-
vés dos sindicatos, por que os patrões não querem Sindicato, 
não querem organização. [...] Então, os patrões com os Sin-
dicatos, ou melhor, com os trabalhadores rurais, é que nem 

45 Entrevista. Vicente Pompeu da Silva. Projeto História Oral. Universidade Federal do Ceará 
– Núcleo de Documentação Cultural. 1984. p. 06.

46 Terra Livre, 1963, p. 5.
47 MONTENEGRO, 2019.
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galinha e barata, a galinha por mais que o papo esteja cheio, 
passou barata ela engole o bichinho, mesmo que não queira. 
Assim, os patrões não querem Organização Sindical por que 
o Sindicato organizado e um povo consciente obriga os pa-
trões a pagar os seus direitos.48

São várias as investidas dos latifundiários contra o associativismo 
camponês49, pois o autoritarismo reinante no campo não permitia a 
coletivização da luta dos trabalhadores. Segundo os proprietários, não 
cabia aos camponeses se associarem, certos que estavam dos riscos 
que aquelas medidas “comunistas” causariam ao regime de dominação. 
Era necessário, portanto, coibir a sindicalização em suas propriedades. 

Bem, daí já tudo bom, já tudo feito, veio a reação do “olho gran-
de” em cima da gente. Se arranjava carteira profissional, como 
a gente arranjava. [...] Quando os companheiros tiravam a car-
teira profissional e chegava noutro canto, diziam: Rasgue a car-
teira! Rasgue a carteira! Isso é carteira lá do campo, isso não 
é carteira profissional. Não é do Sindicato? É a do Sindicato. 
Então se é do Sindicato é dos comunistas, rasgue, não é legal... 
Que imbecilidade! [...] Com medo, a turma rasgava a carteira e 
jogava no mato. Alguns pra entrarem no Sindicato, era às vezes 
com medo do patrão, quer dizer escondido, por que alguém 
dizia se entrar no Sindicato será expulso da minha terra. Alguns 
não iam para o Sindicato, mas sempre foi isso, é como trem de 
passageiro, vai um fica numa estação, entra outro fica na outra 
e no fim chega alguém que vai para o fim da linha.50

Ao se associarem, demonstravam de qual lado estavam nessa luta, 
entendendo inclusive os riscos ao tomarem tal decisão, pois os patrões 
partiram ao ataque buscando frear essa mobilização. A ordem expres-
sa era rasgar a carteira expedida pelo sindicato, numa franca demons-
tração de intolerância frente às possibilidades de qualquer reconheci-
mento dos camponeses como sujeitos de direitos, pois “A carteira do 
sindicato tornou-se uma carta de alforria”51. Aos insubordinados estava 
reservado o despejo, pois era inadmissível aceitar tamanha afronta, 

48 Entrevista. Vicente Pompeu da Silva. Projeto História Oral. Universidade Federal do Ceará 
– Núcleo de Documentação Cultural. 1984. p. 10.

49 SANTOS; COSTA, 1988.
50 Entrevista. Vicente Pompeu da Silva. Projeto História Oral. Universidade Federal do Ceará 

– Núcleo de Documentação Cultural. 1984. p. 07.
51 ALVES, 1968.
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haja vista o perigo que se avizinhava com o aumento da adesão à luta 
coletiva no campo, apoiados pela legislação e instituições públicas.

Eu pelo menos fui expulso duas vezes pelo proprietário. Um, 
por que ele queria que eu trabalhasse duas vezes por sema-
na, segunda e terça; eu falei que não ia. Por que se a coisa é 
marcada, segunda minha mulher tá doente ou na terça eu 
posso tá doente, eu não posso ir e ele fica com raiva. Aí ele 
me botou pra fora. O outro me botou pra fora por que eu fui 
eleito nessa associação filantrópica, não era nem sindicato 
ainda. Ele me botou pra fora, e era um juiz. Esse juiz que não 
é formado, mas é esse que o juiz da comarca nomeia pra ele 
fazer casamento civil e registro de criança na máquina.52

O que estava em jogo era a garantia de que a exploração do tra-
balhador seguisse sem obstruções; os proprietários não aceitariam a 
aplicação da legislação trabalhista no campo. O motivo para expulsar o 
trabalhador foi a recusa de pagar o cambão, ou seja, trabalhar dois dias 
de serviço sem remuneração nas terras do patrão. A sindicalização cam-
ponesa combatia essas práticas ao defender novas relações de trabalho 
que garantissem a dignidade dos pobres da terra. Além do despejo, os 
fazendeiros buscavam outras maneiras de ameaçar os camponeses, 
como fizera um proprietário em Quixadá, em 1963. A estratégia utilizada 
era negar terra ao arrendamento para aqueles que se atrevessem a se 
filiar ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quixadá. 

Negar trabalho não adianta: Camponeses querem sindicato. O 
tiro dos latifundiários saiu pela culatra, quando negaram terra 
para os camponeses sindicalizados plantarem no próximo ano 
de 1964. Cerca de 500 associados, defendidos pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Quixadá, ficaram sem terras para 
trabalhar por terem procurado filiar-se ao Sindicato. Essa me-
dida do latifúndio, visando enfraquecer a sindicalização rural, 
não deu resultado, pois os camponeses, por causa disso, pro-
curaram os sindicatos para se associarem em grande número.53

A mobilização no campo crescia enquanto algumas reações dos 
proprietários não surtiam efeito, pois o número de associados no 

52 Entrevista. Vicente Pompeu da Silva por Adelaide Gonçalves Pereira e Enilce Souza. For-
taleza, 14/03/2003; 17/03/2003. Arquivo do Plebeu Gabinete de Leitura. p. 36.

53 Terra Livre, 1963, p. 5.
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Sindicato de Quixadá se aproximava de 500 trabalhadores, que viam 
naquele dispositivo um instrumento para a conquista de suas reivin-
dicações. Essa nova entidade de classe – que há algum tempo vinha 
incomodando os patrões das fábricas com greves, piquetes, assem-
bleias, processos judiciais, entre outras formas de luta por direitos – 
instalou-se no campo com grande força, tornando mais agudas as 
disputas do trabalho no campo. Entram para a briga judicial acionan-
do as Delegacias Regionais do Trabalho, integram o Pacto Sindical 
com outras categorias, promovem greves, organizam passeatas nas 
cidades, cobram das autoridades políticas, alteram a conjuntura do 
país. Vários são os casos no Ceará onde questões envolvendo a pos-
se da terra, confrontos entre posseiros e grileiros, entre outros, são 
acompanhados de perto pela Delegacia Regional do Trabalho, agin-
do como mediadora nesse clima de constante tensão.   

Entretanto, a desigualdade estava entranhada na cultura do país, 
expressa nos jornais, nos pronunciamentos políticos, nas sentenças ju-
diciais, nos projetos educacionais, nas homilias, nos programas radio-
fônicos. Lutar pela Reforma Agrária, pelo fim da sujeição, da meia, pela 
aplicação dos direitos trabalhistas no campo, por moradia, pela vida dos 
camponeses era um ato de insulto, afinal os defensores do sistema vi-
gente estavam decididos a não permitirem as transformações almejadas 
pelas classes subalternizadas. Os pobres estavam dispostos a seguirem 
os embates, desafiando o poder dominante num processo crescente de 
radicalização, pois a esperança os impulsionava para um horizonte de 
lutas. Foi preciso um complexo esquema, internacional inclusive, para 
frear esse movimento, com o emprego da força, da tortura, do desapare-
cimento e de atentados, concretizados a partir de abril de 1964.
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A propriedade em litígio:  
o conflito da Fazenda  

Japuara em Canindé (CE)

Brenda Timbó Mendes1

A uma distância de 12 km, ao sul da sede do município de Canindé, 
pela rodovia da BR-020, localiza-se a Fazenda Japuara e terras circun-
vizinhas que se tornaram seus anexos, “Sacos dos Aragões” e “Barra da 
Vaca Morta”,2 localizados a sudoeste da sede do município. As terras 
possuem cobertura vegetal predominante de Caatinga, com marme-
leiros e juremas. O clima é semiárido, com estação chuvosa entre os 
meses de janeiro a junho e seca nos demais meses do ano. O relevo 
de Japuara é ondulado, acentuando-se mais nos seus anexos, e pos-
sui três tipos de solos: aluvião, vertissolos, vermelho, com a presença 
predominante, nos anexos, Saco dos Aragões e Barra da Vaca Morta, 
do solo vermelho e argiloso, com erosão variando de ligeira a severa3.

Em Japuara, pelo menos até a década de 1970, os moradores 
plantavam culturas como feijão, milho, mandioca, arroz, entre outras. 
Cultivava-se o algodão arbóreo, plantado sob o regime de repartição 
entre os moradores-parceiros e o proprietário. A este, os lavradores 
entregavam parte da produção do algodão arbóreo plantado em Ja-
puara em troca de moradia e do direito de cultivar a terra, por isso 
são denominados como moradores-parceiros.

1 Mestranda em História Social pela Universidade Federal do Ceará.
2 Nos relatos dos jornais e na bibliografia sobre o conflito sempre aparece um anexo à 

Japuara de nome “Mela Pinto”. Não sabemos se a “Barra da Vaca Morta” era também co-
nhecida por esse nome ou se na verdade trata-se de um outro anexo.

3 Informações disponíveis no Memorial e Laudo Descritivo da Fazenda Japuara, inserido no 
processo de titulação do parceleiro Francisco Teixeira Brito. Incra (CE), 1974, p.16-17.
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O conflito entre o proprietário e os moradores-parceiros de Ja-
puara inicia-se no momento em que ocorre a transmissão da terra 
ao novo dono, o comerciante Júlio César Campos4, e este não é re-
conhecido pelos moradores-parceiros como o legítimo possuidor da 
fazenda. Considera-se, portanto, que o litígio em torno da venda da 
propriedade foi um dos primeiros conflitos entre os lavradores e o 
novo proprietário. Uma série de disputas judiciais serão travadas pela 
propriedade e posse da terra até o desembocar de confrontos aber-
tos e diretos, em 2 de janeiro de 1971.

O litígio em torno da transmissão da propriedade propõe-nos pro-
blemáticas a serem discutidas neste tópico: como o desrespeito de 
acordos prévios de transmissão da propriedade acarreta conflitos entre 
camponeses e proprietários? Quais as mudanças implicadas nas rela-
ções de trabalho dos moradores-parceiros com a transmissão da pro-
priedade de Japuara ao novo dono? Por fim, como o conflito se foi tor-
nando um processo de disputa coletiva pela permanência em Japuara?

Como nos lembram as pesquisadoras Márcia Motta e Verônica 
Secreto, é necessário desnaturalizar a ideia da propriedade da terra 
como um bem absoluto. A propriedade, assim como qualquer ou-
tra coisa, lembram-nos as pesquisadoras, é uma construção histórica 
perpassada por “percepções e distintas análises” e, claro, concepções 
diferentes acerca do direito à terra por proprietários e camponeses5.

A transmissão de Japuara: a chegada do novo 
proprietário

Em 1968, um rico comerciante influente de Canindé, Júlio César 
Campos, comprou a Fazenda Japuara e região do entorno, a Fazenda 
“Serrinha dos Aragões” ou “Saco dos Aragões”, de Hebe Braga Barroso, 
filha de Anastácio Barroso e Edite da Costa Braga. Ressalta-se que Anas-
tácio Braga, proprietário de Japuara, tinha como sócio Firmino Amorim 
da Silva, administrador da propriedade6. Este residia em Japuara, onde 

4 Na cidade até hoje existe o estabelecimento comercial bastante tradicional “Casa Cam-
pos”, fundado por seu pai em 1896.

5 MOTTA; SECRETO, 2011, p. 14-15. 
6 Correio do Ceará (CE) 06/01/1971. — “As origens da fazenda Japuara”. Matéria produzi-

da por Elysio Serra.
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cultivava e era responsável por arrecadar a renda dos moradores-par-
ceiros da fazenda7. Alegando preferência da oferta da terra, Firmino irá 
contestar judicialmente a venda da propriedade a César Campos.

Braga Barroso e Firmino Amorim eram sócios desde 1943. Salienta-
-se ainda que Braga Barroso, por volta do início da década de 60, faliu, 
e Firmino Amorim permaneceu administrando Japuara, com a permis-
são do síndico de falência. Após se recuperar da falência, os bens retor-
naram a Braga Barroso, e o comerciante Júlio César Campos apresentou 
uma proposta de quatro milhões de cruzeiros para comprar Japuara e 
a região do entorno. Todavia, existia um acordo prévio entre Anastácio 
Braga, proprietário de Japuara, e o administrador, Firmino Amorim, na 
preferência da compra da terra. Desse modo, Firmino Amorim com-
promete-se a cobrir a oferta de César Campos. A esposa de Anastácio 
Braga falece e os seus bens, que incluíam a fazenda Japuara, ficaram a 
cargo da sua filha, Hebe Braga, que também entra em um acordo com 
Firmino Amorim na preferência da oferta da terra:

O acordo consistiu na venda, em 24 de abril de 1963, 
dentro do novo prazo de 120 dias, Anastácio Braga Bar-
roso, viúvo, e sua única filha, Maria Hebe Braga, inven-
tariante do espólio de sua falecida progenitora, Edite 
da Costa Braga, fizeram ao contestante, das fazendas 
Japuara e Serrinha pelo preço global de quatro milhões 
de cruzeiros em igualdade com a proposta de Júlio Cé-
sar Campos, recebendo os vendedores adiantamen-
to de um milhão de cruzeiros [...], lhes serem pagos o 
restante três milhões na lavra da escritura, ato que por 
acordo verbal, foi adiado para quando homologado a 
partilha do inventário de Edite da Costa Braga.8

Portanto, mesmo existindo um acordo prévio entre Anastácio Bra-
ga, Hebe Braga com o administrador e arrendatário, Firmino Amorim, 
na prioridade da oferta da terra, Japuara fora vendida ao comerciante 
Júlio César Campos. Assim, instala-se um processo de disputa pela 
posse da terra entre dois interessados na compra da propriedade. De 

7 BARROS, 2013, p. 54.
8 Xerocópia da ação de contestação de imissão de posse movida por Júlio César Campos 

contra Firmino Amorim na Comarca de Canindé, 14 de março de 1968. O processo encon-
tra-se disponível em formato digital: Ministério Público Federal/ BNM 082/ Ação Penal 
40/72. Consultar: https://bit.ly/3njEEgf. Acesso em: 07 ago. 2020.
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acordo com Motta, é preciso considerar, na análise dos conflitos, o 
que se configura como justo, legal e legítimo, levando-se em con-
sideração o percurso, as disputas e o que os envolvidos passam a 
entender enquanto conflito9. No caso de Japuara, a transmissão da 
terra foi um processo que os moradores consideram ilegítimo e que 
alimentou o sentimento de injustiça, provocando situações que, aos 
poucos, vão sendo acumuladas para desembocarem em confrontos 
diretos entre os ocupantes e o novo proprietário.

Ressalta-se que Firmino Amorim, o administrador da fazenda, não 
dispunha de recursos financeiros para adquiri-la quando surge a pro-
posta de venda de Japuara e convida José Fenelon10 para comprarem 
conjuntamente. À época, Fenelon possuía terras limítrofes com a Bar-
ra da Vaca Morta e dispõe-se a adquirir a propriedade com Firmino 
Amorim, mas, nesse ínterim, Japuara fora vendida. É importante sa-
lientar que Anastácio Braga estava enfrentando dificuldades finan-
ceiras para administrar Japuara, e Firmino Amorim o auxiliou nesse 
momento. Isso explica a preferência da oferta da terra ao adminis-
trador de Japuara: “Firmino e Braga Barroso haviam trabalhado em 
benefício de Japuara, tendo o primeiro como administrador da pro-
priedade conseguido meios financeiros para tanto, enquanto Braga 
Barroso passou momentos difíceis”11.

De acordo com Blaudes Barros12, então morador de Japuara, César 
Campos, tão logo se apresenta como o novo proprietário da Fazenda 
Japuara, já começa com as intimidações, inicialmente, à família de 
Firmino Amorim e, posteriormente, aos demais moradores.

O interesse do comerciante César Campos em Japuara seria em 
decorrência da boa localização das terras (próximas à BR-020, rodo-
via que liga Canindé a Fortaleza) e da disponibilidade de água, já 
que a propriedade possuía um açude, que se mostrava bastante útil 

9 MOTTA, 2001, p. 86-87.
10 Em uma entrevista concedida ao pesquisador César Barreira (por um dos moradores 

de Japuara), o nome do interessado em comprar a fazenda junto com Firmino Amorim 
aparece escrito ortograficamente como José Fenelon. Contudo, nos processos do Incra, 
consta o nome de José Fenelão, deduzimos tratar-se da mesma pessoa, já que este pos-
suía terras nas mediações de Japuara. Isso justifica o interesse de adquirir terras que já 
eram vizinhas à sua propriedade e assim estender as posses de terras.

11 Correio do Ceará (CE). 06/01/1971. – “As origens da fazenda Japuara”. Matéria produzida 
por Elysio Serra.

12 BARROS, 2013, p. 55-56.
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ao propósito do comerciante de transformar a fazenda em um polo 
criadouro de gado13. Possivelmente, poderia ocorrer também uma 
combinação do “binômio gado-algodão”, ou mesmo simplesmente 
concentrar-se somente na criação de gado. Destaca-se, inclusive, de 
acordo com Girão e Martins, que a criação de animais sobrepunha-se 
às atividades agrícolas em Canindé, com a presença de grandes fa-
zendas de criação na região: “É mais pastoril do que agrícola. Povoam 
seus campos de excelentes pastagens de gado vacum, cavalar, muar, 
asinino, caprino, ovino e suíno”14. 

A limitação de Japuara com outras propriedades ocorria pelos 
contornos das águas do Riacho Serrinha e já nos informa sobre a dis-
ponibilidade de água no entorno das terras e dentro da propriedade 
com o açude. As terras Saco dos Aragões confrontavam com outra 
propriedade de César Campos, ou seja, o proprietário almejava es-
tender as suas posses para além dos limites impostos, caso do Saco 
dos Aragões e da própria Japuara:

Figura 1 – Mapa inserido no processo de titulação do parceleiro Jorge Ferreira de 
Araújo. O lote 09, nas terras Sacos dos Aragões ao centro, seria destinado ao lavrador.

Fonte: Incra (CE), 1972, sem numeração.
13 BARROS, 2013, p.55.
14 MARTINS; GIRÃO, 1966, p.115.
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Para os camponeses, a venda da fazenda, feita às escondidas por 
uma das herdeiras, deslegitimou o processo de transmissão da terra 
ao novo proprietário. Assinala-se que Firmino Amorim teria realizado 
o pagamento de uma primeira parcela à herdeira, Hebe Braga Barroso, 
que, a exemplo de seu pai, também se comprometera em dar-lhe a 
prioridade na venda. Portanto, Hebe Braga desrespeita o acordo outro-
ra firmado com Firmino Amorim. César Campos, ao comprar a proprie-
dade, invalidava perante os lavradores o meio de aquisição de Japuara. 
Dessa forma, os moradores são tomados por um sentimento de justiça 
em permanecer na terra, mesmo que à revelia do novo proprietário:

Só que Júlio César Campos, um comerciante com forte poder 
político e proprietário de outras duas fazendas na região, já 
estava de olho nas terras. [...] sem dar a perceber que atua-
va juntamente com seu advogado Barros dos Santos, tra-
balhando por debaixo dos panos para entrar na disputa 
pela posse da terra15.

Thompson, em seu artigo “El tramado hereditario”, discute sobre as 
práticas hereditárias na transmissão da terra. Ele expõe as diferentes 
implicações e relações sociais envolvidas na posse da terra, como o di-
reito de permanecer e fazer uso daquele domínio por determinadas 
gerações, ou seja, o direito de aproveitamento. Como bem aponta o 
autor, a transmissão da posse incluía os seus costumes, que deveriam 
ser respeitados pelo proprietário, assim como a preferência da oferta 
da terra aos que a ocupavam, caso houvesse o desejo de vendê-la:

En Hartlebury la costumbre es conceder el tiempo de una 
vida en posesión y tres con derecho de sucesión, y alternar y 
cambiar a voluntad del señor; cuando tres vidas han pasado, 
el señor puede otorgar la propiedad a quien le plazca; aun-
que los tenientes tienen derecho a la primera oferta16.

Observa-se que o fato de a preferência da oferta de Japuara não 
ter sido respeitada trouxe implicações para a ocorrência de desen-
tendimentos entre o novo proprietário e os moradores-parceiros. 
15 BARROS, 2013, p. 55. Grifo nosso.
16 THOMPSON, 2000, p. 49. Grifo nosso.
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Era esperado que a preferência da compra fosse para aquele que era 
o administrador da fazenda há anos, e que, inclusive, tinha atendi-
do aos apelos de ajuda do antigo proprietário quando este passava 
por dificuldades financeiras. Além de que Firmino Amorim possuía 
relação de parentesco com diversos moradores de Japuara17. Nesse 
sentido, era esperado que Japuara permanecesse nas mãos de pes-
soas já ligadas à propriedade e aos moradores. Portanto, existia uma 
expectativa de que as relações que ali se desenvolviam seriam conti-
nuadas e os moradores-parceiros teriam garantido o direito de per-
manecer na terra.

Na esfera cotidiana, com a transmissão de Japuara, foram trava-
dos diversos conflitos entre os moradores-parceiros e o novo pro-
prietário. Uma das primeiras discussões foi motivada justamente 
pela repartição da produção do algodão e da criação de animais: “De 
imediato, a contenda girou em torno da proibição de criar e da repar-
tição do algodão produzido. Pagava-se, ao antigo, 30% da produção. 
O novo exigiu 50%. Os moradores consideraram inviável essa ‘divisão 
ao meio’”18.

A recusa de uma maior repartição na produção do algodão não 
ocorre por um simples desacordo. Para esses camponeses, o aumen-
to do pagamento da produção do algodão poderia implicar um com-
prometimento do bem-estar e sobrevivência das famílias. O algodão 
não era utilizado diretamente na subsistência, mas era por meio do 
algodão que os moradores pagavam pelo direito de cultivar e mo-
rar na terra. Os recursos que provinham deste podiam ser utilizados 
para adquirir outros bens fundamentais, isto é, medicamentos, rou-
pas e alimentos não produzidos na propriedade. Como bem afirma 
Blaudes Barros, o algodão era “a fonte de renda mais garantida do 
trabalhador”19. Nesse sentido, o cultivo do algodão era voltado total-
mente à comercialização, mas tinha implicação significativa na vida 
dessas famílias, já que existem bens de uso doméstico passíveis de 

17 GOMES; MELO, 2013. p. 3.
18 BARREIRA, 1992, p. 51.
19 BARROS, 2013, p. 59.
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serem supridos apenas por meio da compra em dinheiro: “Há cultivos 
voltados exclusivamente para venda, nos quais a produtividade valor 
por hectare e por recursos despendidos constitui a motivação básica, 
porque uma parte do orçamento doméstico só pode ser suprida por 
compra de mercadorias a dinheiro)”20.

Outro elemento de conflito cotidiano foi a proibição de criar ani-
mais pelos ocupantes de Japuara. Ressalta-se que esse impedimento 
contrariava o disposto do artigo 96, inciso IV do Estatuto da Terra, 
que previa que o proprietário deveria oferecer moradia higiênica, ro-
çado para plantio exclusivo da família dos moradores (portanto, não 
destinada à repartição) e área para criação de animais de pequeno 
porte aos parceiros: “IV – o proprietário assegurará ao parceiro que 
residir no imóvel rural, e para atender ao uso exclusivo da família des-
te, casa de moradia higiênica e área suficiente para horta e criação de 
animais de pequeno porte”21.

Destaca-se que, em circunstância de baixa produtividade do roçado, 
de acordo com Beatriz  Heredia, as famílias poderiam recorrer ao con-
sumo ou mesmo à venda dos animais de criação para a compra de ali-
mentos, bem como, em momentos de abundância do roçado, recorrer 
à venda dos animais para adquirir bens secundários não diretamente 
ligados à subsistência das famílias: utensílios para a casa, vestimentas 
e outras necessidades. Logo, a criação de animais representava para os 
camponeses uma reserva e um asseguramento no momento de baixa 
produtividade do roçado, como nos períodos de seca ou alguma outra 
intempérie, como adoecimento de algum membro familiar:

[...] quando os produtos do roçado – que são os res-
ponsáveis por ele – não são suficientes para atingir seu 
objetivo, ou seja, em situações de precisão, os animais 
de propriedade da mãe de família contribuem para esse 
consumo ser obtido. Neste sentido, os bichos de terreiro 
são complementares ao roçado e, ao mesmo tempo, estão 
subordinados a ele, na medida em que suprem as necessi-
dades reconhecidas como secundárias quando os produ-

20 GARCIA; HEREDIA, 2009. p. 233.
21 Lei N° 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra. Disponível 

em: https://bit.ly/36kQG1K. Acesso em: 24 abr. 2020.

https://bit.ly/36kQG1K
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tos do roçado são suficientes para abastecer o consumo 
coletivo considerado prioritário.22

César Campos também tentou impedir a utilização do açude pelos 
moradores, seja a utilização das águas, como também das pescarias que 
ali ocorriam, pois, segundo o proprietário, os ocupantes de Japuara fa-
ziam “mau uso das águas”, o que inviabilizava seu consumo pelo gado:

[...] porque as referidas pescarias vinham causando 
prejuízos e uma série de aborrecimentos ao depoente, 
inclusive baldeando as águas do açude as transforman-
do-as, quase completamente em lama, fato este que 
considerava um crime de dano proposital, desejando 
acrescentar que as referidas águas não vinham servin-
do mais nem para o gado do depoente.23

A visão do proprietário com relação ao usufruto do açude pelos 
camponeses configurava-se uma afronta, já que percebia essa utiliza-
ção como uma tentativa de causar danos propositais. Na verdade, tra-
ta-se de concepções distintas com relação aos usos da água e demais 
recursos. Para os camponeses, predominava uma visão do açude para 
a sobrevivência: uso da água para atividades cotidianas e pesca. Na 
concepção do proprietário, as águas aparecem associadas ao desen-
volvimento de atividades comerciais, como a criação de gado.

A cobrança de maior repartição da produção do algodão e o fato de 
serem impedidos de criarem animais e de utilizarem o açude já poderia 
provocar um desequilíbrio no bem-estar das famílias dos camponeses 
de Japuara. Em contrapartida, pode-se pensar essas exigências como 
uma estratégia do proprietário para tornar insustentável a permanên-
cia dos moradores-parceiros em Japuara, já que essas medidas com-
prometeriam o bem-estar dessas famílias. Da mesma forma, as novas 
exigências poderiam implicar uma intensificação da exploração do tra-
balho familiar para alcançar um equilíbrio interno (trabalho-consumo). 
Em resumo, as famílias teriam de intensificar o trabalho para garantir a 
subsistência, o direito de moradia e cultivo na terra24:

22 HEREDIA, 2013, p. 70.
23 O Povo (CE), 2 fev. 1971.
24 PAULINO; ALMEIDA, 2010.
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Chayanov (1974) esclarece que a família camponesa visa unica-
mente a maneira mais fácil de satisfazer suas necessidades em 
consonância com o gasto da força de trabalho. É fundamen-
talmente isso que distingue a família camponesa do empresá-
rio capitalista, pois enquanto o capitalista investe nos setores 
mais lucrativos, visando o máximo de retorno possível, a famí-
lia camponesa cessa imediatamente o trabalho ao alcançar o 
equilíbrio trabalho/consumo, pois seu objetivo é reproduzir-se 
enquanto unidade de produção econômica camponesa25.

Como nos lembra Eric Wolf, a unidade camponesa é tanto uma 
organização produtiva quanto um espaço de consumo; da mesma 
forma que possui “braços” para trabalhar, também possui “bocas para 
alimentar”26. O autor enfatiza que os camponeses são obrigados a 
manter um equilíbrio entre as suas necessidades e as exigências ex-
ternas. Esse fato, por sua vez, pode vir a causar “tensões” com vistas à 
unidade camponesa manter um equilíbrio entre esses dois elemen-
tos27. O autor também enfatiza que a unidade produtiva camponesa 
nunca estará preocupada exclusivamente com a alimentação, haja 
vista que a família também possui outras necessidades a serem su-
pridas28. Observa-se que podemos enquadrar como “exigências do 
mundo exterior” a contrapartida exigida pelos proprietários para que 
os camponeses possam fazer uso daquelas terras para cultivo e tam-
bém morada, por exemplo: “O eterno problema da vida do campo-
nês consiste, portanto, em contrabalançar as exigências do mundo 
exterior, em relação às necessidades que ele encontra no atendimen-
to às necessidades de seus familiares”29. 

Desse modo, as tentativas de mudanças no modo de reprodução 
dos camponeses pelo novo proprietário poderiam provocar modi-
ficações significativas no bem-estar das famílias de Japuara. Como 
bem afirma Alf Schwarz, qualquer elemento desencadeador, mesmo 
as alterações menos substanciais no modo de reprodução campone-
sa, é propício a provocar desequilíbrio:

25 PAULINO; ALMEIDA, 2010, p. 43.
26 WOLF, 1970, p. 28.
27 WOLF, 1970, p. 28.
28 WOLF, 1970, p. 28-29.
29 WOLF, 1970, p. 31.
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No entanto, o equilíbrio continua tão frágil, que todo ele-
mento gerador de uma ligeira modificação o perturbará 
profundamente. Pode-se tratar do crescimento demo-
gráfico, de acidentes climáticos, da deterioração momen-
tânea dos preços agrícolas, de uma sobrecarga temporá-
ria de impostos pelo Estado, do aparecimento de novas 
necessidades da parte do produtor agrícola, etc.30

De acordo com Wolf, é justamente a tentativa de manter o equilí-
brio da unidade de produção camponesa que faz os camponeses te-
merem tanto o “novo”, haja vista que este pode modificar as relações 
de trabalho: “Tais esforços para equilibrar a balança do orçamento 
pelo subconsumo explicam, parcialmente, por que os camponeses 
temem o nôvo, como se vissem a própria tentação: qualquer novida-
de poderá abalar o seu precário equilíbrio”31. Não à toa, os morado-
res de Japuara vislumbravam a passagem da propriedade a Firmino 
Amorim como garantia de que as relações não seriam modificadas. 
Em contrapartida, a chegada do novo proprietário, César Campos, re-
presentava uma ameaça às relações anteriormente existentes.

A negativa dos moradores em cumprir as exigências do novo 
proprietário fez com que César Campos os ameaçasse de expulsão. 
Ele tentou impedir o plantio dos roçados para comprometer a per-
manência dos ocupantes32. Com o início das batalhas judiciais, as in-
vestidas do proprietário serão intensificadas com ações como a des-
truição dos roçados e dos campos de algodão por animais; envio de 
capatazes à fazenda; incêndios às cercas; e ameaças aos moradores 
que permaneciam utilizando o açude.

As disputas judiciais por Japuara

Diante do desrespeito do acordo outrora firmado entre Anastácio 
Braga e Firmino Amorim, e, posteriormente, assumido pela herdeira do 
antigo proprietário, Hebe Braga, tem início uma batalha judicial entre o 

30 SCHWARZ, 1990, p. 86.
31 WOLF, 1970, p. 33.
32 BARROS, 2013, p. 24.
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novo proprietário de Japuara, César Campos, e o administrador e arren-
datário da propriedade, Firmino Amorim, pelo direito de propriedade 
das terras. Firmino, após selar acordo com o antigo proprietário e já ten-
do quitado uma parcela da compra de Japuara com a herdeira, Hebe 
Braga, recusa-se a sair de Japuara sem qualquer tipo de indenização.

No que concerne a esses fatos, quando toma conhecimento de 
que a propriedade fora vendida, Firmino entra com duas ações ju-
diciais: uma ação preferencial de compra e outra cominatória para 
cobrar as benfeitorias realizadas na fazenda33. Salienta-se que, além 
de existir um acordo entre Anastácio Braga e Firmino na preferência 
da oferta da terra, o próprio Estatuto da Terra, em seu Capítulo IV, 
que dispõe sobre o uso ou da posse temporária da terra, garantia ao 
arrendatário a preferência da oferta da terra, não podendo esta ser 
vendida ou negociada sem o conhecimento do arrendatário:

§ 3º No caso de alienação do imóvel arrendado, o 
arrendatário terá preferência para adquiri-lo em 
igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe 
conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar 
o direito de perempção dentro de trinta dias, a contar 
da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, 
mediante recibo.34

No caso de Japuara, tanto não se respeitou a primeira oferta da 
terra, mesmo com Firmino Amorim tendo pagado uma primeira par-
cela, como o processo de venda e negociação com César Campos 
aconteceu, como afirmou Blaudes Barros, “por debaixo dos panos”. 
Dessa forma, contrariava o que era disposto pelo Estatuto da Terra e 
abria margem para que Firmino Amorim, arrendatário e administra-
dor que não fora notificado sobre a venda de Japuara, pudesse, por 
exemplo, “haver para si o imóvel”: 

§ 4° O arrendatário a quem não se notificar a venda poderá, 
depositando o preço, haver para si o imóvel arrendado, se o 

33 Informações disponíveis na matéria do jornal O Povo (CE), 4 fev. 1971 e em Barreira, 1992, p. 
50-51.

34 Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 
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requerer no prazo de seis meses, a contar da transcrição do 
ato de alienação no Registro de Imóveis35.

Em 12 de fevereiro de 1968, a escritura da terra foi passada a César 
Campos. Em 28 de fevereiro, o comerciante, já investido da escritura 
do imóvel, entra com uma ação de imissão de posse na Justiça de Ca-
nindé contra Firmino Amorim e sua mulher, obtendo ganho de cau-
sa. Firmino Amorim recorre e perde. Posteriormente, o advogado de 
César Campos e também deputado estadual, Barros dos Santos, en-
tra novamente com uma ação de imissão de posse, mas dessa vez a 
ação seria estendida a “quem quer que esteja em sua posse, ou mes-
mo ali residindo”36. Os oficiais de justiça seguem a Japuara para cum-
prir às ordens da Justiça de Canindé de imitir César Campos em sua 
posse, todavia, ele se recusa a receber a propriedade com os morado-
res dentro de Japuara, pois alega querer receber a propriedade “livre” 
e “desembaraçada” dos agricultores37. A Justiça de Canindé atende 
novamente o pedido do comerciante e dá um prazo de 15 dias im-
prorrogáveis para que “essa gente” regularize a situação. Somente 
permaneceriam na terra aqueles que “aceitassem” as condições do 
proprietário, separando os moradores entre os úteis ao proprietário 
e os sem serventia que deveriam ser expulsos:

Por outro lado, é presumido que o senhor César Cam-
pos precise dos trabalhos agrícolas daqueles que con-
siderar convenientes e que aceitarem as suas condi-
ções, para continuarem exercendo suas atividades, 
sem solução de continuidade. Assim sendo, não se 
torna despropositado que se dê um prazo de quinze 
dias improrrogável a essa gente para que regularize a 
sua situação de rendeiros ou parceiros agrícolas para 
com os exequentes, a fim de que esse Juízo fique apto 
a fazer a separação entre o “joio” e o “trigo”.38

35 Lei nº4.504, de 30 de novembro de 1964. 
36 Xerocópia da petição movida pelo advogado de César Campos, Comarca de Canindé, 24 

de março de 1969. O processo encontra-se disponível em formato digital em: Ministério 
Público Federal/ BNM 082/ Ação Penal 40/72. Consultar: https://bit.ly/3lmJh8J. Acesso 
em: 07 ago. 2020. fls. 1275.

37 Xerocópia Mandado de Imissão de posse, Comarca de Canindé, 07 de abril de 1969. In: 
Op., Cit., fls. 1281.

38 Mandado de Imissão de posse. Comarca de Canindé, 16 de abril de 1969. In: Op., Cit., fls 1282.
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Todavia, aceitar as condições do proprietário seria abrir mão dos 
direitos, já que César Campos se negava a cumprir o Estatuto da Ter-
ra. Assim, as tentativas de despejo passam a atingir todos os mora-
dores de Japuara, que não receberiam qualquer tipo de indenização 
pelos anos de trabalho na propriedade. Como bem afirma Palmeira: 
“Sempre que pode, o que o proprietário faz é simplesmente expulsar 
seus moradores, dando-lhes uma indenização irrisória (em termos do 
que eles teriam direito pela lei) ou, o que talvez seja mais frequente, 
indenização nenhuma”39.

Ressalta-se que, nesse meio tempo de disputas judiciais, Firmino 
Amorim, de acordo com Gomes40, devido à idade avançada, transfere 
a responsabilidade da resolução do litígio ao agricultor Pio Noguei-
ra Barros, seu cunhado. Pio Nogueira Barros era morador de Japuara 
desde 1950 e possuía relação de proximidade com Firmino Amorim.  
Pio, então, assume o posto de liderança dos moradores e se recusa-
rá, assim como os demais moradores parceiros, a se retirar da pro-
priedade sem qualquer indenização pelas benfeitorias realizadas no 
local. Uma série dessas benfeitorias realizadas na fazenda por seus 
moradores pode ser creditada às expectativas nutridas por estes de 
permanecerem em Japuara. Quando os camponeses chegaram a ter-
ra só existiam doze casas construídas. Em 1971, ano de ocorrência 
dos confrontos na propriedade, existiam 64 moradias, além de plan-
tações, cercas e construções como o próprio açude41. O Estatuto da 
Terra, em seu artigo 96, inciso V, item “e”, estabelecia indenizações aos 
parceiros quando estes realizavam benfeitorias na terra:

e) direitos e obrigações quanto às indenizações por 
benfeitorias levantadas com consentimento do pro-
prietário e aos danos substanciais causados pelo par-
ceiro, por práticas predatórias na área de exploração 
ou nas benfeitorias, nos equipamentos, ferramentas e 
implementos agrícolas a ele cedidos.42

39 PALMEIRA, 2013, p. 33.
40 GOMES, 2006, p.19.
41 Informação verbal do advogado dos agricultores ao jornal Gazeta de Notícias 5 jan. 1971.
42 Lei nº4.504, de 30 de novembro de 1964. 
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César Campos se recusava a entrar em um acordo com os ocupan-
tes para indenizá-los pelas benfeitorias:

A fazenda foi vendida a César Campos e estê se recusou 
a indenizar as benfeitorias introduzidas nas terras, no 
caso, plantações de algodão, cana de açúcar, bananei-
ras e laranjeiras, além do açude, cêrcas de casas, cons-
truídas por êle e pelos demais moradores e mandou 
várias vezes que as plantações fossem queimadas e as 
cêrcas derrubadas.43

Retornando à decisão da Justiça de Canindé de reintegração de 
posse contra todos os ocupantes de Japuara, o prazo para os mora-
dores abandonarem o local era de quinze dias improrrogáveis. Pio, 
nesse meio tempo, contrata um advogado particular, que consegue 
suspender a ação de imissão de posse44 e, posteriormente, dirige-se 
a Fortaleza e busca apoio jurídico da Fetraece45. Em seu auxílio, vem o 
experiente advogado Francisco Lindolfo Cordeiro, que passa a atuar 
na defesa dos moradores de Japuara. 

O conflito, nesse momento, toma outro rumo e uma nova con-
figuração, até pelo fato de o novo proprietário ter ameaçado de 
expulsão todos os moradores. Isto é, o processo de despejo e luta 
adquire caráter coletivo, além de se configurar como injusto para os 
que ocupavam Japuara desde tempos imemoriais, pois muitos eram 
ocupantes antes de a propriedade pertencer a Anastácio Braga, o an-
tigo proprietário46. Por isso, os despejos acabam sendo vistos pelos 
camponeses como: “[...] procedimentos ilegítimos, injusto contra la-
vradores que havia desbravado a terra, tornando a produtiva, valori-
zando a com seu trabalho, seu suor e seu sangue, e mais ainda, que 
não se recusavam a pagar por sua utilização”47.

43 Depoimento de Pio Nogueira, morador de Japuara concedido à polícia e publicado no 
jornal Gazeta de Notícia (CE) em 13 jan. 1971.

44 BARROS, 2013, p. 58-59.
45 A Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado 

do Ceará (Fetraece) é uma entidade de representação sindical de 2º grau, fundada em 19 
de setembro de 1963. Em nível municipal, existem os sindicatos rurais congregados na 
esfera estadual pela Fetraece, e, em nível nacional, os trabalhadores rurais são represen-
tados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), instância 
representativa sindical de 3º grau.

46 GOMES; MELO, 2013, p. 4.
47 GRNSZPAN, 1987, p. 71.
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Com a saída de Firmino da disputa judicial e as tentativas de despejo 
de todos os moradores por César Campos, Lindolfo Cordeiro, então, en-
tra na Justiça de Canindé com um embargo de terceiro prejudicado48 no 
nome de Pio e de todos os moradores, já que os ocupantes residiam e 
eram parceiros na fazenda antes de ela ser vendida. Fundamentava-se o 
advogado no parágrafo 5º do artigo 92 do Estatuto da Terra: 

§ 5º A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não 
interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de 
parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obri-
gações do alienante.49 

Dessa forma, Lindolfo não contesta o fato de César Campos ser o 
legítimo proprietário de Japuara, em vez disso, cobrava do comer-
ciante o cumprimento dos contratos de parceria outrora firmados e 
buscava garantir a posse da terra aos moradores. 

Contudo, o embargo de terceiro prejudicado foi rejeitado suma-
riamente pela juíza de Canindé. Lindolfo, então, entra com um agra-
vo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado. Observa-se que, 
de acordo com art. 842 do Código de Processo Civil de 1939, o agravo 
de instrumento permitia recorrer de decisão judicial que não admi-
tisse a intervenção de terceiros: 

Art. 842. Além dos casos que a lei expressamente per-
mite, dar-se agravo de instrumento das decisões; I. que 
não admitem a intervenção de terceiro na causa.50

 Posteriormente, o advogado de César Campos, Barros dos San-
tos, entra novamente com uma ação de imissão de posse contra to-

48 Ressalta-se que o Código Civil de 1939, no artigo 707, estabelecia o seguinte sobre o 
embargo de terceiro: “Quem não fôr parte no feito e sofrer turbação ou esbulho em sua 
posse, ou direito, por efeito de penhora, depósito, arresto, sequestro, venda judicial, ar-
recadação, partilha ou outro ato de apreensão judicial, poderá defender seus bens, por 
via de embargos de terceiro”. O embargo de terceiro prejudicado ocorre pelo fato de Pio e 
os demais moradores não fazerem parte do processo anterior, no caso, não faziam parte 
da disputa judicial entre César Campos e Firmino Amorim e com a saída de Firmino da 
propriedade, e por consequência da disputa judicial, o terceiro prejudicado passa a ser 
Pio Nogueira e os demais ocupantes que permaneciam residindo em Japuara e sendo 
ameaçados de expulsão. Consultar: Decreto – Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. 
Código de Processo Civil. Disponível em: https://bit.ly/36njwia. Acesso em: 13 jun. 2020.

49 Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964. 
50 Decreto – Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. 
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dos os moradores de Japuara. Em resposta, Lindolfo entra com um 
mandado de segurança para sustar a ação de despejo e conseguir 
manter temporariamente os moradores na terra. O desembargador 
do Tribunal de Justiça do Estado aceita a liminar, que susta a ação 
de despejo, enquanto o agravo de instrumento fosse julgado no Tri-
bunal de Justiça do Estado, que finalmente acaba sendo julgado de 
modo favorável aos moradores de Japuara51:

A Corte concedeu a medida liminar mandando sustar 
os despejos dos homens até que o Tribunal tomasse co-
nhecimento do agravo de instrumento, emitido contra 
o despacho que tentava anular os embargos anterio-
res. O agravo finalmente foi julgado em favor dos mo-
radores, autorizando que fosse feita a tramitação dos 
embargos em favor de Pio e dos outros moradores.52

Mesmo com uma vitória jurídica no Tribunal de Justiça do Estado, 
os embargos de terceiro prejudicados não tiveram andamento, o que 
piorou a situação com alguns acontecimentos, tais como as eleições 
estaduais em 1970, de modo que as ações permaneceram engave-
tadas enquanto o conflito entre os moradores e César Campos se 
acirrava: “Não entendendo o porquê – explica Lindolfo Cordeiro – os 
recursos não tiveram andamento e, com o início do período eleitoral, 
tudo voltou à estaca zero”53. A lentidão no andamento dos recursos 
foi crucial para que fossem desencadeados dissídios entre os mora-
dores e César Campos dentro da esfera cotidiana, com vistas intimi-
datórias aos camponeses e comprometimento da permanência dos 
ocupantes dentro da propriedade, que eram vítimas de constantes 
ameaças de despejo pelo novo proprietário.

Os dois confrontos: a desapropriação de Japuara

Na manhã do dia 2 de janeiro de 1971, em um sábado, César Campos 
resolveu efetivar o despejo dos moradores sem a mediação da Justiça. 
No mercado público de Canindé, um dos empregados do proprietário 

51 O Povo (CE) 4 fev. 1971. “Desapropriada a Fazenda Japuara”.
52 O Povo (CE) 4 fev. 1971. “Desapropriada a Fazenda Japuara”.
53 O Povo (CE) 4 fev. 1971. “Desapropriada a Fazenda Japuara”.
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realizou o recrutamento de trabalhadores da obra de emergência con-
tra a seca para seguirem até a fazenda, derrubarem as cercas, destelha-
rem as casas e arrombarem a barragem do açude54. Esses trabalhadores 
contratados pelo comerciante estavam à serviço do DNER55, realizando 
obras nas estradas de Canindé, Boa Viagem e Quixeramobim56.  

Os trabalhadores, quando chegaram em Japuara, seguiram até à 
casa de Pio Nogueira, principal liderança dos moradores, para efeti-
var o destelhamento da moradia. O agricultor, diante de tal ação, de 
acordo com Blaudes Barros, tentou interromper o destelhamento de 
sua moradia de todas as formas, mas não surtiu efeito. Pio, então no 
interior de sua casa, dispara uma cartucheira calibre 20 em direção ao 
telhado da residência, onde um dos homens contratados por César 
Campo encontrava-se. O homem foi atingido entre as pernas e des-
pencou do telhado, caindo em uma cerca de varas, que o atravessou 
e acabou morrendo. Depois desse fato, os homens contratados por 
César Campos retiraram-se da fazenda57.

César Campos toma conhecimento do ocorrido e, dessa vez, os envia-
dos à Fazenda serão os agentes públicos do Estado: Cidio Martins – dele-
gado do DOPS –,  que estava substituindo o delegado Raimundo Pereira 
Filho; o irmão do delegado, Francisco Martins, que vai acompanhá-lo na 
função de motorista da caminhonete com mais 4 ou 6 policiais58. Cidio 
Martins, ao chegar em Japuara, teria agido do seguinte modo:

Uma hora depois chegou ali o delegado Cidio Martins, 
acompanhado de seu irmão, Francisco Martins, de um 
cabo e três soldados e ao descer da caminhonete diri-
giu-se para a sua casa. Naquela ocasião outros morado-
res da fazenda ali se encontravam para ajudá-lo. O dele-
gado civil, ao chegar em frente a casa, gritou “não corre 
ninguém e soltem as arma no chão”. Próximo estava o 
agricultor Nonato Pais, o Nonato 21, com uma foice na 

54 Informações disponíveis no Correio do Ceará (CE), 04/01/1971— “Recrutamento de homens”. 
55 O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) foi uma autarquia federal 

criada pela Lei nº 467, de 31 de julho de 1937, alterada pelo Decreto-Lei nº 512, de 21 de 
março de 1969. Em 2001, essa autarquia foi substituída pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT). Consultar: https://bit.ly/32x1g4M. Acesso em: 06 
jul. 2020.

56 O Povo (CE) 05/01/1971 — “Cassacos envolvidos na questão de Canindé”.
57 BARROS, 2013, p. 83-84.
58 Não existe precisão do número de policiais que se dirigiram a Japuara.
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mão e disse ao delegado que não soltaria a arma pois 
nada estava fazendo e não tinha participado da luta. Por 
isso recebeu logo um tiro desfechado por Cidio.59

De acordo com Blaudes Barros, o delegado tentou arrancar a ferra-
menta de Nonato Paz, que não consegue e atira na face do agricultor. 
Mesmo machucado, Nonato reage e avança no delegado, contudo 
não se sabe se foi Nonato que matou o delegado ou seus familiares:

A revolta gerou violência e novos desdobramentos. Decidiu 
fazer justiça com as próprias mãos, avançando sobre o dele-
gado. O impacto do projétil o havia deixado atordoado, de-
sequilibrado. Diante do acontecido, a família não sabia o que 
fazer: se socorria o velho ou se retaliava. Revoltados, o filho 
e os sobrinhos do agricultor fecharam o cerco em volta do 
atacante e do atacado. Tudo então se tornou mistério60. 

Depois desse episódio, policiais e agricultores entraram em con-
fronto direto. Os dois confrontos terminaram com quatro mortos: o 
trabalhador da frente de emergência, Joaquim Piau; o delegado Ci-
dio Martins; o soldado de polícia Paulo Freitas; e o último a falecer, o 
morador de Japuara, Nonato Paz, que, durante os confrontos, teria 
recebido um segundo tiro do irmão do delegado Francisco Martins.

O grupo de agricultores diretamente implicados no conflito, for-
mado por Pio Nogueira, seu filho Francisco Blaudes Sousa Barros, 
Joaquim Abreu – sogro de um dos filhos de Pio (Plautos Barros), Al-
fredo Ramos Fernandes (pseudônimo Alfredo 21), Antônio Soares 
Mariano (pseudônimo Antônio Mundoca) e Luís Mariano da Silva 
(pseudônimo Luís Mundoca), mesmo bastante feridos dos confron-
tos, refugiaram-se nas matas. Inclusive, o agricultor Luís Mundoca 
encontrava-se ferido por um projétil61. Desse modo, são três famílias 
envolvidas diretamente no conflito: a família de Pio, a de Nonato Paz, 
conhecidos como “21”, e a família Mariano, conhecida como “Mundo-

59 Correio do Ceará (CE), 06/01/1971 – “Posseiros responsabilizam César Campos”. Matéria 
produzida com base no relato de Pio Nogueira.  Texto do jornalista Elysio Serra.

60 BARROS, 2013, p. 95.
61 BARROS, 2013, p. 28-29. 
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ca”. Os agricultores permaneceram escondidos no Serrote de Santa 
Teresa por três dias.

 Apesar de a polícia de Canindé estar diretamente implicada nos 
confrontos, ficou a cargo desta realizar as investigações. Enquanto os 
agricultores permaneceram refugiados nas matas, a polícia local co-
metia arbitrariedades com as famílias de Japuara: mulheres e crian-
ças, parentes dos agricultores refugiados. A agricultora Maria José 
Sousa Barros, que sofreu pressão e foi espancada62, ainda teve um 
dos filhos levados pela polícia de Canindé:

Menores torturados
Ao depor como testemunha informante na Justiça Mi-
litar do Ceará, a camponesa Maria José de Barros, de 
Japuara, contou em 1973.
[...] ainda levaram seu filho para o mato, judiaram com 
o mesmo, com a finalidade de dar conta de seu marido; 
que o menino se chama Francisco de Souza Barros e 
tem a idade de 9 anos; que a polícia levou o menino às 
cinco horas da tarde e somente voltou com ele às duas 
horas da madrugada mais ou menos.63

Os agricultores permaneceram três dias foragidos da polícia local 
e foram resgatados no dia 5 de janeiro de 1971 por uma equipe for-
mada pela Fetraece, “Diário dos Associados”64 (o repórter Elysio Serra 
e o fotógrafo Alberto Sampaio) e também pelo comandante regional 
da Polícia Militar, Francisco das Chagas. Foram localizados nas matas 
de Santa Teresa. A equipe, antes de encontrá-los, percorreu um longo 
caminho, embrenhando-se pelas matas e contando com a colabo-
ração de um agricultor amigo do grupo de Pio, que os guiou até a 
possível localização do esconderijo dos moradores65. Temendo pelos 
agricultores, pois a polícia local permanecia em busca, a equipe de 
resgate realiza um caminho mais longo para garantir que os agricul-

62 BARROS, 2013, p. 179.
63 Arquidiocese de São Paulo. Brasil nunca mais. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 43. Grifo 

do autor.
64 Os “Diários dos Associados” atualmente são o terceiro maior conglomerado de mídia no 

Brasil, inclusive, já chegou a ser maior conglomerado de mídia do país. Em 13 de maio de 
1937, o jornal Correio do Ceará foi adquirido por esse consórcio de imprensa (NOBRE, 
2006, p. 145).

65 Correio do Ceará (CE), 06/01/1971 – Matéria produzida por Elysio Serra.
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tores chegassem em segurança a Fortaleza e não fossem presos em 
Canindé: “Viagem às escondidas: Na viagem de ida, o veículo passou 
fora da cidade de Canindé. Próximo à fazenda Japuara estava uma 
patrulha da PM, que mandou parar a caminhonete perguntando 
qual era o nosso destino. Na volta não passamos por Canindé [..]”66. 

Ao chegarem a Fortaleza, os agricultores ficaram presos no Cor-
po de Bombeiros e posteriormente foram liberados, com exceção de 
Plautos Barros, filho de Pio Nogueira, que não estava junto com o 
grupo de agricultores resgatados. Ao saber que seu pai e os demais 
moradores haviam se entregado, Plautos entregou-se à polícia de 
Canindé, sendo submetido a torturas e obrigado a assinar o próprio 
flagrante. Ele permaneceu preso por seis meses67. 

O advogado Lindolfo Cordeiro atuou em defesa dos moradores 
sustentando a inocência dos agricultores e responsabilizando César 
Campos pelos confrontos na fazenda. Para Lindolfo, os confrontos le-
gitimavam a desapropriação de Japuara com base no Estatuto da Terra 
(4504), que previa a desapropriação de terras em caso de grave tensão 
social. Os próprios jornais passaram a destacar a desapropriação como 
resolução do litígio entre os moradores e o proprietário e também 
como uma medida paliativa para evitar outros confrontos de terra. 

Decorridos pouco mais dois meses dos confrontos, o Presidente 
Médici assina o Decreto n.º68.414, de 23.03-71, desapropriando Ja-
puara em decorrência de tensão social, sendo a primeira desapro-
priação de terras do Estado do Ceará em decorrência desse motivo.

Os desdobramentos do conflito

Os camponeses diretamente implicados no conflito permanece-
ram respondendo judicialmente pelas mortes decorrentes dos con-
frontos e somente foram inocentados pelo Tribunal Popular do Júri 
de Canindé em 16 de maio de 1984, portanto, treze anos depois de 
decorridos os conflitos de 2 de janeiro de 1971. 

66 Correio do Ceará (CE), 06/01/1971 – Matéria produzida por Elysio Serra.
67 BARROS, 2013, p. 126-127.
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Com relação a Francisco Lindolfo Cordeiro, advogado da Fetraece, 
que atuou defendendo camponeses de Japuara e se envolveu em 
diversos conflitos de terra durante a ditadura, foi acusado de “subver-
são” por realizar uma “orientação equivocada” dos direitos do traba-
lhador rural. Mesmo utilizando como principal respaldo legal o Esta-
tuto da Terra, instrumento jurídico aprovado durante a ditadura pelo 
então presidente Castelo Branco, o advogado foi acusado de fazer 
uso subversivo da legislação agrária e fomentar conflitos entre cam-
poneses e proprietários, sendo, portanto, considerado responsável 
pelo conflito de Japuara e de outros conflitos no campo pela Justiça 
Militar68. Em abril de 1972, Lindolfo foi preso enquadrado pela Lei de 
Segurança Nacional (Decreto-Lei n.º898 de 29 de setembro de 1969) 
com a penalidade de morte por fuzilamento69: 

Preso em abril daquele ano, no Corpo de Bombeiros, em 
Fortaleza, ali passou alguns meses e, depois, cumpriu prisão 
domiciliar, revogada pouco antes de seu julgamento, em 
dezembro de 1976, quando foi absolvido da pena de morte. 
Aguardou mais dois anos até o veredicto final do Supremo 
Tribunal Militar70.

Em 1978, segundo Albuquerque, o advogado foi definitivamen-
te inocentado pela Justiça Militar, entretanto, não tardou para que 
ceifassem a sua vida. Em 13 de novembro de 1978, o advogado foi 
morto: “O assassinato ocorreu meses depois de Lindolfo Cordeiro ter 
sido absolvido pelo Supremo Tribunal Militar de crime contra a Se-
gurança Nacional [...]”71. Até hoje não se sabe a identidade do autor 
do disparo que ceifou sua vida. Todavia, possivelmente, o crime foi 
encomendado por latifundiários incomodados com a atuação do ad-
vogado em conflitos agrários72.

Pela morte do morador de Japuara, Nonato Paz (Nonato 21), nin-
guém respondeu criminalmente73. Em 2008, a família do camponês 

68 Processo Secom nº 52.023 (1972) – “atividades subversivas no meio rural” Fundo: Divi-
são de segurança e informações do Ministério da Justiça. Arquivo: Memórias Reveladas 
sob tutela do Arquivo Nacional (1972).

69 ALBUQUERQUE, 2016, p. 127.
70 ALBUQUERQUE, 2016, p. 127.
71 ALBUQUERQUE, 2016, p. 120.
72 Ver: CARNEIRO; CIOCCARI, 2011, p. 117.
73 BARREIRA, 1992, p. 49.
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recebeu indenização em decorrência do seu assassinato, que contou 
com participação de um agente público do Estado durante o conflito 
em Japuara74. O agricultor teve o seu caso reconhecido e sua família 
foi indenizada pela Lei dos Desaparecidos Políticos75, considerado, 
portanto, um camponês vítima da ditadura-civil militar.

César Campos não foi, de forma alguma, implicado judicialmente 
pelas mortes dos confrontos, mesmo tendo orquestrado todo o ce-
nário de violência em Japuara. Escondendo-se atrás dos trabalhado-
res da obra de emergência contra a seca e, posteriormente, atuando 
em conluio com a polícia local para cometer arbitrariedades contra 
os moradores e culpando o Sindicato Rural pelo conflito, livrou-se de 
ser responsabilizado criminalmente. 

Considerações finais

O propósito deste texto foi discutir como o desrespeito às regras 
de transmissão da propriedade tornou-se um elemento catalisador 
de uma série de conflitos entre os moradores-parceiros de Japuara 
e o novo proprietário. O fato de a herdeira do antigo proprietário, 
Hebe Braga, não respeitar o acordo de outrora pela preferência da 
transmissão da terra, provocou, nos moradores, um sentimento de 
injustiça. Aos poucos, observou-se como uma disputa circunscrita 
entre os dois possíveis interessados na propriedade adquire um ca-
ráter de luta coletiva em que todos os moradores-parceiros passam a 
lutar pelo asseguramento dos seus direitos, inclusive, contando com 
participação de entidades de representação dos trabalhadores rurais 
na assessoria jurídica aos camponeses.

Buscou-se também expor as disputas travadas na esfera judicial 
pela propriedade e posse de Japuara e os desdobramentos para 

74 Dossiê: BR DFANBSB AT0.0.0.620— Processo Indenizatório: Nonato Paz. Fundo Comis-
são Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Arquivo: Memórias Reveladas sob 
tutela do Arquivo Nacional Termo de busca: Japuara.

75 A apuração dos crimes de violação de direitos humanos, cometidos durante a ditadura, 
iniciou na década de 1990 com a aprovação da Lei nº 9.140 de 04 de dezembro de 1995, 
que ficou conhecida como a Lei dos Desaparecidos Políticos, que reconheceu 136 casos 
de opositores mortos em decorrência do regime militar e com participação do Estado. 
Consultar: Amorim, 2013. p. 12-15.
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os implicados no conflito. Apesar de a desapropriação ter ocorrido 
com certa celeridade, isso não ocorreu com relação ao julgamento 
dos agricultores na Comarca de Canindé. O conflito teve implicações 
significativas na vida dos principais envolvidos, principalmente, dos 
camponeses e do advogado que atuou na defesa destes, já que o ad-
vogado passou a sofrer perseguição política posteriormente ao con-
flito, sendo, inclusive, assassinado. Dessa forma, a Justiça falha com 
os camponeses em diversos momentos quando as ações judiciais 
permanecem engavetadas enquanto eram cometidas arbitrarieda-
des contra eles, uma vez que tarda em julgá-los e em não responsa-
bilizar o proprietário pelos confrontos. 

O conflito de Japuara tornou-se um paradigma de luta pela terra 
dos camponeses do Estado do Ceará, inserindo-se no contexto de 
perseguição aos Sindicatos Rurais e prisão das principais lideranças 
camponesas do estado em decorrência da instauração da ditadura 
civil-militar. O confronto, então, marca a retomada dessa mobilização 
camponesa, com a vitória dos trabalhadores rurais de Japuara, mes-
mo na conjuntura de repressão.

César Campos desejava que voltasse a vigorar a meia do algodão 
na fazenda, como em tempos de outrora, no qual os moradores eram 
“sujeitos” a lei dos patrões. Quando não atendiam as exigências dos 
proprietários, como afirma Alfredo Paz, sofriam ações de despejo que 
vigoraram até o surgimento de Japuara, em que os camponeses se 
organizaram contra o proprietário: 

Três dias de sujeição
Pra morador na fazenda

Fosse chuva fosse sol
Cinquenta por cento a renda

Comprava e vendia tudo
Ao patrão na sua venda

E quem desobedece 
Era expulso da terra

O patrão não lhe queria
Nem no sertão nem na serra 

Foi aí que Japuara
Se organizou pra “guerra”76

76 PAZ, Alfredo.Cordel do “Cinquentenário do Sindicato” (1968-2018). Alfredo Paz, membro 
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Neste sentido, para os camponeses, Japuara marca um antes e um 
depois nas relações no interior das propriedades rurais. Um tempo 
em que os moradores eram submetidos às arbitrariedades dos pa-
trões e um depois em que ocorre a mobilização dos trabalhadores 
pela conquista por direitos e cumprimento das legislações vigentes.
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não trabalho nas experiências  

de mulheres nas construções  
do Açude Araras (1951-1958)

Francisco Magnel Carvalho Rodrigues1

Tratamos aqui de experiências de trabalho no cotidiano de mu-
lheres migrantes no acampamento de operários da construção civil 
formado durante as obras de edificação do Açude Araras (oficialmen-
te Paulo Sarasate), em meados do século XX, no sertão cearense.

A referida obra pública, situada no médio curso do rio Acaraú, no 
atual município de Varjota, distante 270 quilômetros de Fortaleza, ca-
pital do estado do Ceará, foi construída sob a administração do De-
partamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, teve seus 
primeiros trabalhos iniciados, como serviços de emergência de com-
bate as secas2, durante a estiagem de 1951 e foi inaugurado em 31 de 
julho de 1958 durante outro crise climatérica.

As águas represadas no Araras, até pouco tempo, eram um impor-
tante recurso de energia produzida em sua hidroelétrica, inaugurada em 

1 356 O autor é professor da rede municipal de ensino do Município de Cariré, Ceará, Mes-
tre em História Social pela Universidade Federal do Ceará (2020), especialista em Ensino 
de História do Ceará pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2016) e graduado em 
História pela mesma IES (2014). E-mail: magmili1@hotmail.com.

2 Muitas obras estatais de dinamização do campo eram, nos períodos de estiagem, transfor-
madas em serviços de emergência, como estratégia para evitar as retiradas e invasões de 
centros urbanos buscando ocupar os retirantes em obras públicas e fixá-los, quando possí-
vel, em locais próximos às suas residências. Ver Boletim do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Seca, vol. 18, publicação trimestral do DNOCS para as obras e serviços de 1958.

mailto:magmili1@hotmail.com
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19673. Atualmente, é considerado o 4º maior açude do estado, viabili-
zando as atividades desenvolvidas no Perímetro Irrigado Araras Norte4.

 Além disso, o Açude é responsável pelo abastecimento de água 
das populações residente nas zonas urbanas de inúmeros municípios 
da Região Norte do Estado, bem como de outras áreas e cidades mais 
distantes, por meio da canalização por adutora. “Portanto, aproxima-
damente 140.937 habitantes são beneficiados pelas águas do Araras5.

Historicamente, a represa também tem sido grande fonte de ren-
da para pescadores, como relata os entrevistados e diversos jornais, 
como os intitulados “Noite”, de 20 fevereiro de 1963, e “Correio da 
Manhã”, de 08 de abril de 1961. Estatísticas mais recentes dos Dados 
da Diretoria de Pesca e Piscicultura (DIPIS) do DNOCS demonstram 
a continuidade da atividade da pesca no Araras, com um total de 
24.050 kg de pescados registrados no mês agosto de 2008.

O Açude Araras foi incrustado em região de baixíssima densidade 
populacional. Até a época de sua edificação, era a maior obra do Nor-
deste e terceira da América do Sul6. Colocado pelos discursos oficiais 
como implemento de modernização regional, atraiu milhares de tra-
balhadores e trabalhadoras para seus postos, alguns jornais chegan-
do a informar o número de 10 mil funcionários7.

Como em outros serviços de emergências com obras de grande 
porte, a chegada de muitos retirantes ao local gerava pressão nos 
engenheiros e administradores para levantar um acampamento para 
depósito de materiais e abrigo para si e o restante dos empregados, 
bem como para instalações de fornecimentos de gêneros alimentí-

3 JORNAL DO BRASIL, 03 de março de 1967.
4 As irrigações do Perímetro Araras Norte são situadas entre os municípios de Varjota e 

Reriutaba. Apesar de ter sido planejado nos anos de 1970, o Perímetro só teve a implan-
tação realizada na década de 1980 e só passou a operar plenamente em fins da década 
de 1990.

5 XIMENES, Antônia Vanessa Silva Freire Moraes, SAMPAIO, José Levi Furtado. O Projeto 
Araras Norte em meio à seca no sertão revelando as fragilidades dos perímetros irriga-
dos implantados no semiárido nordestino. Revista Casa da Geografia de Sobral, Sobral-
-CE, v. 20, n. 2, p. 3-18, Jul. 2018.

ISSN 23168056. Disponível em http://www.uvanet.br/rcgs/index.php/RCGS/article/down-
load/342/345, acessado em 08 de novembro de 2019. p. 6.

6 CORREIO DA MANHÃ, 27 de outubro de 1957.
7 DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 04 de maio de 1958.
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cios, objetivo maior dos sertanejos alistados, sendo esta a forma de 
pagamento praticada pelo Departamento em muitas frentes, incluin-
do o “Gigantesco Araras”8.

A maioria dos operários era de retirantes oriundos de áreas do 
chamado Sertão Centro Norte, no estado do Ceará, que possuía uma 
economia de base agrária e era, sobretudo em momentos de falta de 
chuvas, alvo de políticas de caráter hídrico e de integração econômi-
ca, com alocuções salvacionistas àqueles agricultores.

Os camponeses, como alternativa para superarem os períodos de 
seca, buscavam tais obras, e muitos se fixaram no referido acampamen-
to ou o usavam como base para sua permanência nos dias de serviços. 
Formaram assim uma enorme comunidade de abarracamentos, comum 
neste tipo de empreitada, muitos daqueles trabalhadores inclusive per-
maneceram na região mesmo após a inauguração da barragem.

Porém, o local não possuía muitas estruturas e recursos, assim, a 
vida na comunidade de operários, para além dos serviços, era um de-
safio diário de sobrevivência para conseguir água, comida e manter 
outras necessidades, contando com pagamentos parcos em forma 
de gêneros alimentícios superfaturados. Dessa forma, os operários 
precisavam buscar meios para superarem as carências nutricionais e 
de bens de consumo próprios e dos familiares.

Os migrantes operários do Açude Araras estavam habituados a 
desempenhar trabalhos de subsistências. Como tal, necessitavam 
de uma diversidade de estratégias de manutenção da vida, e esta 
era praticada sob a base familiar, com trabalhos variados de esposa, 
marido, filhos e filhas maiores ou menores, voltado para o consumo 
próprio, e não para o mercado. Entretanto, nas frentes de serviços 
rearranjavam seus sistemas de produção buscando manter a maior 
parte dos elementos e métodos originais diante do cenário de dis-
ciplinamento fabril9 que encontravam no canteiro de obras.

8 CORREIO DA SEMANA, de 03 de outubro de 1951.
9 DECCA, Edgar Salvadori de. O nascimento das fábricas/ Edgar Salvadori de Decca. – São 

Paulo: Brasiliense, 2004. p. 10.
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Muitas mulheres acompanhavam os maridos na migração para 
as frentes de serviços, ou buscavam sozinhas ou com familiares e 
conhecidos ocupar-se de alguma maneira nos serviços e oportu-
nidades geradas ali. Desse modo, muitas também se alojavam no 
Araras e labutavam diariamente para manter a família, muitas vezes 
sob vigilância moral e restrições. 

Na década de 1950, período estudado, o DNOCS pouco contrata-
va mulheres, mesmo nas obras de emergências o regulamento não 
permitia o trabalho de mulheres e crianças, salvo em situações em 
que fossem elas o único esteio da família, conforme consta em anti-
gos dispositivos do órgão, quando ainda se designava por Inspetoria 
Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), como os de 193410.

De tal modo, as mulheres presentes nas frentes de serviços não en-
tram nos registros institucionais do Departamento; assim, suas histórias 
ficam na maior parte das vezes negligenciadas e invisibilizadas, o que re-
sulta em alto grau das concepções que muitas abordagens têm de seus 
trabalhos como não produtivos, por não receberem remuneração11.

Mas, em que medida as mulheres, esposas, filhas, ou mesmo ami-
gas dos trabalhadores estavam diretamente ligadas à manutenção e 
conclusão dos serviços da gigantesca obra? Elas estavam ali não só 
como coadjuvantes, dependentes, e sim como colaboradoras, prove-
doras de suas necessidades e de seus entes queridos.

Tentando fugir de perspectivas restritivas que limitam a analise só-
cio-histórica dos trabalhadores por categorias, como trabalho livre em 
oposição ao trabalho escravo, trabalho remunerado em oposição ao 
de subsistência, o historiador Marcel Van Der Lindem tem pesquisas 
que reavaliam as contribuições sobre o trabalho de subsistência de um 
grupo de pesquisadores alemães chamado “Escola de Bielefeld”.

Segundo Linden, os pesquisadores da Bielefeld, por vezes, limita-
vam e ampliavam a ideia de trabalho de subsistência, mas sempre o 

10 LUCCHESI, Fernanda. O feijão de Zé Américo: Terra, trabalho e deslocamentos nas po-
líticas contra as secas, o caso de coremas. 2017. 118 f. Tese (Doutorado em Antropologia 
Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2017, p. 51.

11 LINDEN, Marcel Van der. Trabalhadores do mundo: ensaios para uma história global do 
trabalho. Marcel van der Linden. Campinas: Editora da Unicamp, 2013. p. 356.
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relacionando à reprodução da força de trabalho. Em uma das defini-
ções em seu sentido mais amplo, apresentadas por reflexões de Ma-
ria Mies, no texto de Linden o trabalho de subsistência incluiria “di-
versas atividades humanas que vão desde a gravidez, o nascimento 
dos filhos, até a produção, o processamento e preparação de alimen-
tos, roupas, cuidados com a casa, limpeza, bem como a satisfação de 
necessidades emocionais e sexuais”. 12

Podemos analisar aqui algumas experiências de mulheres no Ara-
ras: elas cuidavam dos maridos e das crianças, pegavam água, con-
seguiam lenha para o fogão, faziam comida, algumas como barra-
queiras13, trabalhavam nas obras, mesmo que sem formalidade em 
grande maioria, negociavam nos fornecimentos de alimentos, cura-
vam familiares moribundos e participavam dos momentos de lazer, 
de trabalho e de amor, estavam envolvidas diretamente no trabalho 
de subsistência dos operários.

Quando os trabalhador saía tudim, deixava cada qual... dei-
xava sua panela com a, com o feijão pra botar no fogo, e as 
panelas era no chão, era cavada uma vala, eles cavavam, ti-
nha que cavar uma vala bem feita, pra sair, quando eles saiam 
pro serviço eu saia fazendo o fogo, quando eu fazia o fogo 
tacava o que era de panela tudim, e cozinhava tudim, ago-
ra dos feitor e apontador, era... separado, deles. Eles levavam 
pra minha barraca queijo, os queijo grande, traçado de carne, 
pra poder, pra mim fazer pra eles, assar carne, fazer tudo, eu 
fazia tudo isso pra eles, aí um dizia assim, outros dizia assim, 
chamava a minha menina que era assim pequenininha e dizia 
assim: - cadê a barraqueirinha nova? E ela já vinha, a chego 
vinha com tudo, mandava ela se sentar e ela se sentava, e eles 
iam e botava aquela merenda deles e botavam ela ali tam-
bém. “- Dona Cesária quando a senhora quiser qualquer coisa 
dessa que nós trás aqui, a senhora pode tirar, não precisa pe-
dir, pode tirar”. Eu digo : “- Sim! Eu mesmo ia? Nunca!14

12 Ibid., p. 358.
13 Barraqueira é o termo utilizado pelos oradores que entrevistamos para designar as mu-

lheres que trabalhavam como cozinheiras em uma barraca de operários. “Algumas mu-
lheres [...] também obtinham trabalho nas obras, mas fora dos alistamentos, em número 
bastante reduzido se comparado à quantidade de homens, recebendo recursos cotados 
pelos colegas de turma alistados” (FERREIRA, 2016, p. 81).

14 Cesarina Bezerra de Oliveira (Cesária) é aposentada como lavradora. Tem hoje 86 anos 
de idade, é originária de uma comunidade rural chamada Pavuna, no município de Uba-
jara-CE, distante 79 quilômetros do Sítio Araras Velho, zona rural de Varjota-CE, na ju-
sante do Rio Acaraú, próximo à barragem do Açude Paulo Sarasate (Araras), onde mora 
atualmente. Entrevista concedida ao autor, realizada em 05 de maio de 2018, em sua 
residência, Sítio Araras Velho, Zona Rural de Varjota-CE.
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Neste trecho da entrevista com a esposa de um ex-operário do 
Açude Araras, Cesária, como prefere ser chamada, podemos perce-
ber que muitas crianças permaneciam nas barracas do acampamen-
to com a mãe, ou outras pessoas da família, enquanto o pai e outros 
adultos iam para o serviço.

Podemos ver também que algumas mulheres trabalhavam re-
muneradamente como “barraqueiras”, ou seja, cozinhavam para um 
grupo de trabalhadores enquanto eles labutavam. Na citação, temos 
detalhes do cotidiano de dona Cesária, uma das inúmeras mulheres 
que também trabalharam no açude.

No relato, é possível ver ainda a precariedade das refeições dos 
trabalhadores braçais “com o feijão”, enquanto que a alimentação dos 
“feitores e apontadores era separado”; com “queijo grande, traçado 
de carne”. Assim, a oferta de alimento não era o principal motivo de 
dietas pobres em variedades, mas sim, tais carências eram motivadas 
pela disparidade nos pagamentos dos funcionários, e esta desigual-
dade se agrava pela diferença de gênero das trabalhadoras.

Apesar do ensaio de gentileza que alguns trabalhadores mais bem 
guarnecidos faziam ao oferecer seus alimentos para Cesária “tirar” 
um pouco, sem precisar “pedir”, fica marcada a consciência daquele 
contraste social por ambas as partes, pois Cesária enfatiza: “nunca” 
pegou algo do que lhe ofereciam. 

A maioria dos trabalhadores solteiros, sem viabilidade de tempo ou 
por quaisquer outras limitações, pagavam do próprio bolso algumas 
mulheres, as chamadas barraqueiras, esposas ou parentes de colegas das 
frentes, para prepararem sua comida enquanto estavam no serviço. Ce-
sária, como vimos, aproveitou essa demanda para ter uma remuneração.

O fato de muitas mulheres prepararem a comida de alguns ope-
rários não significa que este trabalho de subsistência fosse desempe-
nhado apenas por elas, pois, em alguns casos, os operários pagavam 
um colega homem para realizar tal função; separando geralmente um 
da turma, também não significa que as mulheres se empregassem so-
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mente nesse tipo de tarefa, pois muitas delas trabalharam no acampa-
mento do Açude Araras como enfermeiras, zeladoras, professoras, etc.

No entanto, analisamos neste momento apenas as relações de 
trabalhadoras rurais que migraram para o serviço na frente de cons-
trução do Açude Araras; assim, não abordaremos com profundidade 
as experiências de outras profissionais.

As mulheres cuidavam das crianças que ficavam nas barracas e 
cozinhavam para a família para a obtenção de recursos, que eram 
reempregados no sustento da família. Não esqueçamos tantas ou-
tras que costuravam e realizavam inúmeros serviços dos quais não 
tivemos conhecimento, mas que do mesmo modo analisamos como 
subsistência na reprodução da força de trabalho.

Antes de adquirir um local para morar, Cesária teve de improvisar 
barracas e alojar-se embaixo de árvores, suportando a rotina de traba-
lho e o ambiente insalubre, situação comum nas obras de emergência, 
principalmente em seus inícios. Sua narrativa evidencia, portanto, as 
lutas que os trabalhadores migrantes das frentes de serviço travavam 
para conseguir alojamento e uma relativa segurança de suprimentos. 

Não mais suportando ver os filhos ao relento e vivendo sem pro-
teção, próximos a um rio que poderia ter uma cheia se voltasse a 
chover, Cesária, motivada por comentários entre os pares, segundo 
os quais “indagaram que tavam fazendo aqueles barracãozinhos ali, 
de... segunda ali”, tomou coragem para reivindicar moradia mais dig-
na. Ela nos conta que:

Foi... só!!! Eu só andava era só e Deus, marido trabalhando, 
né!? E os meninos ficavam em casa, aí eu vim, quando eu che-
guei aí, examinei tudim: “ - De um-de-outro, de um-de-ou-
tro”, disse: “- Tem um fazendo ali aquela... ah... aquela casinha 
ali bem, aquela barraca bem ali”,  já tinha uma primeira feita 
aculá, e a outra pra cá, e a outra branca pra cá, eu fui lá eu 
disse, examinei: “-  Sr... Sr. fulando, de quem é? Pra quem é? 
Pra quem que cê tá fazendo essa... esse ranchim aqui?” Disse: 
“- É pra fulando de tal”, eu disse: “- E aculá, que fizeram uma 
casa e botaram o nome dela pro meu marido e como é que é? 
Já tá gente lá, já tão chegando lá !? Você tá fazendo essa aqui 
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pra quem? Você tá fazendo ela é pra mim! Você vai acabar de 
fazer ela é pra mim (voz aumentando o volume) ! Ou você faz 
ela .... (risos)”. Me desculpe, mas eu era... (mais risos movimen-
tando a cabeça para cima, quase misteriosa).15

Vemos assim que a subsistência no Araras incluía também a cons-
trução ou aquisição de moradias para amenizar riscos que o ambien-
te oferecia16. Nossa oradora também ajudava o esposo no trabalho, 
mesmo estando, em um determinado período, grávida. Ela diz: “por 
que eu morei aqui, vivi aqui muito tempo, em cima desse serrote, eu, 
bucho pra aculá, ia ajuda meu marido em metrar17 pedra, arrancar 
pedra e metrar, em cima daquele outro serrote tudim, ali, e de noite 
eu pescava [...]”18.

As experiências de trabalho de mulheres como Cesária na cons-
trução do Açude Araras incluem jornadas extensas de serviços que 
se duplicavam em relação aos dos maridos empregados, trabalhos 
desempenhados por vezes remunerado ou não, mas sempre somado 
ao de subsistência.

 Outras ações fundamentais das mulheres no Araras eram na cura 
de doenças, já que nem por todos os problemas de saúde os operá-
rios poderiam receber, a qualquer momento, atendimento médico 
no posto de saúde que existia. O ex-operário Francisco Rodrigues 
Leitão, também chamado de Chico Tem Tem, por exemplo, em entre-
vista explica que “não, existia um cara pra dar assistência, tinha um 
posto chamado posto médico, na época, tinha um enfermeirozim, 
fazia o curativo e mandava o cara ir para casa”19.

Somente em casos mais graves os trabalhadores eram atendidos 
pelos médicos do DNOCS. Em tais circunstâncias, Cesária atendia 

15 Ibid.
16 LINDEN, 2013, p. 362.
17 “Metrar” significa, na linguagem destes trabalhadores, cavar buracos de área de um me-

tro quadrado, o procedimento era o primeiro passo efetivo para a estrutura de concreto 
das fundações da barragem.

18 CESARINA BEZERRA DE OLIVEIRA, 2018.
19 Francisco Rodrigues Leitão (Chico Tem-tem) é aposentado pelo DNOCS e trabalhou nas 

frentes de serviços do Açude Araras como motorista de trator. Entrevista concedida ao 
autor, realizada em 08 de janeiro de 2019, em sua residência, Estrada para o Angelim, 
Zona Rural, Varjota-CE.
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muitas pessoas com suas habilidades terapêuticas adquiridas espon-
taneamente. Dessa forma, os pais de muitas crianças as levavam até 
Cesária como alternativa para tratarem suas enfermidades:

Não, era difícil, era muito difícil, as pessoas era... era criança 
que chegava quais morto na minha casa, aí... por aí ia saindo, 
mas, que eu não gostava, aí ia saindo e as crianças ainda hoje, 
tem deles aí ave Maria, tem maior amor por essa madrinha 
Cesária deles, chegaram quase mortim, saíam bom, o menino 
ali o rapazinho do Pedro Boto, tem é muito, tem é vários, aqui. 
Eu fui assim, meia destocada, desde de eu criança.20

Maria Miranda, outra ex-funcionária que entrevistamos, tam-
bém trabalhou como cozinheira, esta no hotel do DNOCS. Mesmo 
ganhando pouco dinheiro, conseguia manter, sem o marido, os dois 
filhos que já tinha e ainda criou mais doze crianças que lhes foram 
deixadas pelos pais em sua barraca:

Era a Gilca, é a caçula, o outro é o Francisco Miranda, aí co-
meçou, como eu tinha esses meninos, começou uma perse-
guição, chegava uma mulher... “ Dona Maria, eu trouxe esse 
menino pra senhora”, digo: “Quero não, meu filho, que eu tra-
balho!” Eu tinha arrumado o emprego. “Eu trabalho, eu não 
posso cuidar de menino não! Os meu a mamãe é quem fica 
com eles”, aí... “ não mas, cê fica, cê fica”. “Fico não, não quero”. 
“Dona Maria, eu tenho que fazer uma compra ali, deixa ele fi-
car aí enquanto eu volto, que pra andar com menino é muito 
ruim”. Pronto, desaparecia que, até hoje, não sei como era a 
mãe, não sei quem era.21

Como vimos, muitos pais, passando por situações de total carên-
cia, abandonavam os filhos com quem acreditassem poder cuidar 
melhor. Maria nos mostra que a subsistência nem sempre era consu-
mida apenas por membros da família, pois, com esforço, a narradora 
cuidou de algumas outras crianças deixadas pelos parentes. 

20 CESARINA BEZERRA DE OLIVEIRA, 2018.
21 Maria Miranda do Nascimento, é atualmente aposentada pelo DNOCS, migrou para o 

Araras em 1951, sem o marido e mãe de dois filhos na época, mas só se empregou poste-
riormente. Entrevista concedida autor, realizada em 04 de maio de 2018, em sua residên-
cia, Rua Dr. Luiz Saboia, nº 1170, bairro Caixa D’agua, Varjota-CE.  
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Em seu relato, observamos ainda que Maria Miranda contava com 
a ajuda da mãe para cuidar das crianças enquanto trabalhava. Assim, 
a família, com a indispensável colaboração das mulheres, mantinha 
laços de solidariedade para consigo e para com outros, transforman-
do-se em um meio ativado pelos trabalhadores para suportarem 
aquelas situações:

Dava pra sobreviver, nesse tempo, eu comecei com dois 
mil réis, aí passou, ia aumentando... aumentando e o pa-
pai disse: “Minha filha, cê vai gastar seu dinheiro todim!” 
Eu digo: “É o jeito, pai, tem nada não, não vai fazer falta, aí 
a gente fazia as compras, tinha os fornecimentos”.22

Percebemos por meio dessa outra fala que, apesar de o salário ser 
pequeno, era o que os obreiros tinham para o sustento da família, e 
mesmo sendo jovem, Maria Miranda “era a mais velha, era a chefe da 
família”; logo, sentia-se responsável pelos familiares.

Nesse contexto, fica claro que as posições de comando dentro do 
grupo familiar poderiam ser ocupadas por mulheres. Com a renda, 
a barraqueira ainda ajudava os pais a criar os irmãos. Estando Maria 
trabalhando no Hotel do DNOCS, no Araras, tinha contato constante 
com os chefes da obra. Aproveitando-se dessa oportunidade, bata-
lhou vaga para os irmãos também se empregarem; por fim, com a 
influência de Maria, todos os irmãos ficaram listados: 

Trabalhava, graças a Deus, meu pai, meus irmãos, no começo 
eles não trabalhavam não, mas, depois que eu trabalhando, ai 
eu fui, falei com o engenheiro, contei a minha história pra ele, 
aí ele: “ - Dona Maria, pois mande aqui”,  aí eu mandei, foi o 
papai, o compadre Manel, o compadre Raimundo, e o José, aí 
sei que mandei eles pra lá, seis, ele empregou, graças a Deus, 
a gente foi viver uma vida boa, eu fiz, que, eu como era a mais 
velha, era a chefe da família, aí tudo era mandado por mim, 
eu dizia como era pra fazer.23

22 Ibid.
23 Ibid.
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Assim, as experiências de Cesária e Maria Miranda são representati-

vas das vivências femininas nas obras de construção do Açude Araras, 

protagonistas, progenitoras, provedoras e protetoras de suas redes 

de parentes e amigos, muitos daqueles adquiridos no acampamento, 

naquele canteiro de obras. As forças de trabalho das mulheres ou sua 

reprodução transvertida em subsistência nem sempre eram desempe-

nhadas de modo consciente de participação no mercado capitalista de 

trabalho, para muitas, elas estavam apenas cuidando de suas famílias.
Figura 5 - Mulher segurando uma criança durante a visita de Juscelino Kubitschek às 

obras do Açude Araras, em abril de 1958.

Foto: Cruz. Acervo: Agência Nacional. Fonte: Arquivo Nacional.

Nessa imagem, registrada durante a visita do Presidente da Re-
pública, Juscelino Kubitschek, às obras do Araras, em abril de 1958, 
vemos, ao centro, uma mulher, não identificada, de baixa estatura, 
segurando uma criança ao lado de um  trabalhador da obra despido 
de blusa e com a calça rasgada24. A mulher, de pés descalços, roupa 
simples, com uma criança nua em seus braços, ganha destaque em 
face das autoridades governamentais ensapatadas e vestidas de ter-
no e de gravatas, cena que representa um verdadeiro contraste.

24 O mesmo trabalhador e o presidente são mostrados conversando em outra foto tirada no 
mesmo evento e divulgada no jornal Diário da Noite publicado em 19 de abril de 1958.
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O que a mulher da imagem estaria fazendo ali, no acampamento 
dos operários do Açude Araras? Apenas auxiliando algum homem 
em serviços domésticos? A resposta é: estava trabalhando! Produzin-
do valores de uso para a vida cotidiana e de novas vidas!

Outras entrevistadas nesta pesquisa foram Maria de Lurdes e Fran-
cisca Rodrigues de Lima, cujos relatos nos chamam a atenção. Elas 
também contribuíram diretamente para a manutenção de suas fa-
mílias, mesmo não sendo barraqueiras remuneradas, pois cuidavam 
dos familiares e de amigos em suas instalações do acampamento.

Maria de Lourdes veio para a construção do Açude Araras em 1958, 
ainda “adolescente”, acompanhando os pais e irmãos. A família de Lour-
des, todos trabalhadores rurais, anteriormente morava em Moquém 
de Dentro, na zona rural de Reriutaba. Já Francisca Rodrigues de Lima 
veio das frentes de serviços de Jaibaras, Sobral, para as do Araras no 
mesmo ano em que Lourdes ali chegou; Francisca, porém, já casada. 

A primeira entrevistada, por tanto, migrou para o Araras como filha e 
irmã, ao passo que a segunda veio como mãe e esposa, ambas nas bar-
racas cuidavam diariamente das crianças pequenas e preparavam as co-
midas, enquanto os homens, empregados da obra, iam para os serviços.

As tragédias propensas a ocorrerem naquele ambiente também 
marcaram a história de nossas duas oradoras. Maria de Lourdes conta 
que perdeu dois irmãos assim que a família chegou ao local das cons-
truções do Açude Araras.

Aqui, na Varjota, ali na Piçarreira25, morreram todos dois lá, 
[Pergunto do que morreram, Lourdes logo responde] - o ou-
tro... um de sarampo, o outro foi a tosse, aquele coqueluche 
brabo, sabe? Que deu e ele era pequeno, e eu não sei como 
foi aquilo, e ele não aguentou o rojão, e o bichim morreu, ti-
nha quatro ano mesmo.26

25 Varjota é um termo utilizado por alguns entrevistados para se referir ao acampamento 
do Araras, por ser o nome do município o qual atualmente circunscreve-se, na zona ur-
bana, a área que os barracos dos operários ocuparam na época da construção do açude. 
Hoje muitos dos barracos estão demolidos ou foram reformados e incorporados à ma-
lha urbana da cidade. Piçarreira é referente a uma área específica, distante do núcleo do 
acampamento dos operários, atualmente também foi assimilada pelo ambiente urbano 
de Varjota, correspondendo ao seu centro comercial. 

26 Maria de Lourdes do Nascimento é aposentada como trabalhadora rural, na data da en-
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Durante a crise de saúde que matou os irmãos de Lourdes, a fa-
mília procurou atendimento no hospital (posto médico) do acampa-
mento, mas...

[...] Tinha muito pouco, a gente tinha que vir aqui nesse hos-
pital pra trazer, mas, não teve jeito não meu fi, o coqueluche 
foi muito brabo e ele tava meio fraco parece né, eu sei que ele 
morreu! O outro morreu de sarampo, sarampo deu atacou a 
graganta e ele morreu! Entendeu? Cheguemo logo aqui, a gen-
te quando foi,  a mamãe trouxe ele dormindo né, ele tinha seis 
mês, uns cinco a seis meses quando ele chegou aqui, e aí che-
guemo no auge da doença, caiu um sarampo e uma catapora 
que não teve na história, quase mata tudim, mas graças a Deus 
só foi ele e o outro foi de do coqueluche.27

Pelo que Maria de Lourdes relatou, resignada, as epidemias faziam 
muitas vítimas entre as crianças no Acampamento. Outro fator que 
provocava muitas mortes eram os acidentes de trabalho, principal-
mente os que envolviam veículos e máquinas. Francisca Lima perdeu 
o esposo e dois irmãos em acidentes desse tipo.

As memórias de acidentes fatais envolvendo máquinas e operá-
rios são muito recorrentes nas falas dos entrevistados, que sempre 
fazem menção à grandiosidade das máquinas, à velocidade, etc. Em 
especial uma máquina chamada popularmente de “Loda”, que seria 
capaz de carregar um “Truque” (máquina de cargas) em poucos se-
gundos, é bastante citada como muito perigosa.

A velocidade e a quantidade de material transportado pelas má-
quinas colocavam em risco motoristas e operários que trabalhavam 
sem equipamentos de proteção. “A máquina que vemos na frente 
enche de terra um caminhão de 35 toneladas em 30 segundos. Há 
toda uma flotilha de caminhões carregando terra para a barragem. 
Trabalham 24 horas por dia.” 28

trevista tinha 68 anos de idade, é filha e irmã de ex-operários das obras do Açude Araras. 
Entrevista concedida ao autor, realizada em 14 de fevereiro de 2019, em sua residência, 
Rua Dr. Luiz Saboia, nº 1044, bairro Caixa D’agua, Varjota-CE.

27 Ibid.
28 CORREIO DA MANHÃ, 01 de junho de 1958.
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Figura 6 - Loder carregando Truks com materiais retirados 
do “Empréstimos”, em 1958.

Foto: Cruz. Acervo: Agência Nacional. Fonte: Arquivo Nacional.

Francisca Lima conta que o marido “ajudava na máquina [mas não 
esta da imagem], aí aconteceu um desastre com ele, ele bateu a coisa 
da máquina nele, um ferro, não sei como é o nome, bateu nele aí capou 
o fim”29. Após perder o marido, a entrevistada passou por períodos de 
extremas dificuldades na condição de viúva e com sete filhos para criar. 

Um dos filhos de Francisca Lima, João Rodrigues de Lima (ou  Ava-
nir), que tinha na época doze anos de idade, sendo o filho mais velho, 
recorda bem a situação. Avanir nos contou que 

quando a máquina matou meu pai, meu pai não teve mais 
condições de comprar nada, de nós comprar mais nada na 
cooperativa, [...] aí nós ficamos, aí nós ficamos, quando foi um 
período veio uma... uma alistação pra empregar, pessoas no 
DNOCS, aí me chamaram pra mim ir, eu fui lá, cheguei lá era 
de menor, não podia, eu era de menor, aí disse: “Pois, empre-
ga a mãe dele”. A minha mãe era viúva né?! Aí levaram mi-
nha mãe e empregaram ela, empregaram minha mãe, ela foi 
trabalhar de zeladora, foi trabalhar no colégio, lá no Waldir 
Leopércio, lá em baixo o Waldir Leopércio, que já tinha o Wal-
dir Leopércio, nós estudava lá, só estudava pessoas do Dnocs, 
particular de jeito nenhum.30

29 Francisca Rodrigues de Lima é aposentada pelo DNOCS, viúva de ex-operário das obras 
do Açude Araras. Entrevista concedida ao autor, realizada 14 de fevereiro de 2019, em sua 
residência, Vila Operária, Acampamento, s/n, Varjota-CE.

30 João Rodrigues de Lima, mais conhecido por Avanir, tem 74 anos de idade, é filho de 
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Essa fala de Avanir, explicando sobre o alistamento de sua mãe 
somente quando ficou viúva, também serve para retomarmos dis-
cussões sobre a situação das crianças, filhos dos retirantes, nascidos 
no canteiro de obras ou trazidos pelos pais até aquele lugar. 

Então, no momento em que os adultos estavam trabalhando, 
onde e como ficavam as crianças? Ficavam todos nas barracas para 
serem cuidadas? Os menores contribuíam em algum serviço domés-
tico ou de outra natureza?

A escola onde Francisca fora trabalhar depois de viúva, como “ze-
ladora”, foi a escola Waldir Leopércio, construída em 195531 e recebia 
os filhos de “funcionários” do Departamento para instruí-los nas pri-
meiras letras; porém, somente os filhos de funcionários registrados 
poderiam estudar naquele recinto.

Avanir relembra a liberdade em que viviam as crianças no acam-
pamento: “A gente andava era de pés correndo atrás de... menino ve-
lho, brincando dentro do mato uns com os outros, era mato brabo, 
lá na frente da onde eu moro, ali era mato de relame das altura mais 
horrível do mundo”32.

Assim, vemos que a escola Waldir Leopércio, onde Avanir e ou-
tras crianças filhos de operários do DNOCS estudaram, não funcio-
nou desde o início das obras, não funcionava em tempo integral e 
certamente não recebia todas as faixas etárias para a escolarização. 
Cesária, a “barraqueira” que citamos no início do texto, além de todas 
as coisas que fazia como mãe, esposa e cozinheira, lembra que

ainda ensinei aqui, ainda ensinava os meninos a... pichotim 
os meninos dá... dá... dos operários que tinha, ensinava até 

Francisca Rodrigues de Lima, ex-funcionária do DNOCS. O pai também foi operário nas 
obras do Araras em 1958, quando o entrevistado chegou ao acampamento dos trabalha-
dores dos serviços em apreço acompanhando a família com apenas 12 anos. Entrevista 
concedida ao autor, realizada em 15 de fevereiro de 2019, na residência do irmão do entre-
vistado, na Av. Presidente Castelo Branco, nº 5904, Centro, Varjota-CE.  

31 Esta informação foi retirada das anotações que o sr. Felix Ximenes Furtado realizou em 
cadernos manuscritos a partir da década de 1970, a organização dos “escritos” é feita 
em cadernos com arames espiral, numerados e paginados manualmente e segue uma 
cronologia bem definida.

32 Ibid.
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das seis horas inté as oito [pergunto o que ensinava], a ler. 
Botei, então, eu ensinava quando era nove horas, eu despa-
chava eles, nove horas eu já tava... já ia pra beira do açude 
pescar, eu fui pescadeira, eu fui tudo aqui nesse lugar .33

Assim, vemos que as crianças precisavam ser, muitas vezes, ampa-
radas pelos vizinhos enquanto os pais trabalhavam, como nos relatos 
anteriores de Maria Miranda e esta última fala de Cesária, ou eram as 
pequenas cuidadas pelos irmãos mais velhos.

Outro ex-funcionário do DNOCS, já citado anteriormente, Francis-
co Rodrigues Leitão, mais conhecido por Chico Tem Tem, assim como 
Avanir também ficou órfão de pai. Ele nos relata o período em que 
sua mãe se empregou em outra frente de serviço anterior a do  Ara-
ras: “[...] as meninas [irmãs de Tem-tem] era de menor e não faziam 
nada não”; enquanto a mãe trabalhava, elas “[...] só ajudando a ma-
mãe mesmo, em casa”34.

O que fica evidenciado pelas entrevistas analisadas é que as mu-
lheres eram peças chave na dinâmica cotidiana dos trabalhadores 
residentes no canteiro de obras do Araras, tanto por prepararem a 
comida, quanto em momentos de enfermidades, para organizar o 
funcionamento doméstico, cuidar e educar as crianças, sendo ainda, 
muitas vezes, o esteio de famílias inteiras. Portanto, para a maioria 
dos trabalhadores e familiares destes, de algum modo, o trabalho de 
subsistência das mulheres era o sustentáculo. 

As relações de solidariedade entre os operários eram uma estraté-
gia para sobreviverem naquelas condições. Os favores feitos por mu-
lheres contribuíam para a manutenção de redes de ajudas mútuas 
entre os operários. Desse modo, além das situações já citadas pelos 
próprios operários de acolhida de retirante, existem relatos em que 
a alimentação era preparada em uma única panela e solidariamente 
servida a diversas pessoas de diferentes famílias: 

33 CESÁRIA BEZERRA DE OLIVEIRA, 2018.
34 Francisco Rodrigues Leitão, também conhecido por Chico Tem Tem, trabalhou como 

motorista nas obras do Açude Araras a partir de 1952. Tem 85 anos de idade e é aposen-
tado pelo DNOCS. Entrevista concedida ao autor, realizada em 08 de janeiro de 2019, em 
sua residência, Estrada para o Angelim, Zona Rural, Varjota-CE.
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Sim, aquele caldeirão é quando foi se unindo mais o povo, 
que a gente que trabalhava, muita gente, e muita gente 
conversava, que era melhor numa panela maior, pra fazer de 
muito  naquela panela, que até o gosto ficava melhor, e tinha 
deles  que concordava, aí butava  aquele tempero na pane-
la, e marcava, enfiava uma paia ou uma embira e fazia um 
nó dois nó pra saber que aquele pedaço era daquela pessoa, 
fazia muito isso acontecia demais isso na turma, eu nunca fiz 
isso não. Você acredita que tem dia que eu tenho saudade, 
sofria muito, mais era tão assim, bom por que a gente tinha 
aqueles amigos.35

As estratégias de solidariedade cotidianas, assim, incluíam favores 
como cuidar de crianças de outros ou mesmo cozinhar na mesma 
panela, onde não só poupavam tempo, ingredientes, como também 
“o gosto [da comida] ficava melhor”, e eram as mulheres quem articu-
lavam estas redes de ajudas mútuas, eram peças centrais.

Além de dividir comida, os operários, em muitas ocasiões, tam-
bém dividiam as casas, pois, “às vezes saía, sai uns, aí deixava tranca-
da, uma pessoa ficava recebendo a chave, aí eles, dividia”.36

No entanto, mesmo com muitos gestos de solidariedade, a grande 
concentração de pessoas provocava muitas preocupações de ordem 
das sociabilidades e da moral dos operários. Desse modo, o controle so-
cial cobrado no acampamento incluía comportamentos disciplinados 
fora do horário de serviço, entre estes, a contenção de vícios e o cuidado 
com a possibilidade de liberdade sexual, principalmente de mulheres37.

Em acampamentos desse tipo, quando possível, existia a separa-
ção das casas de solteiros das casas dos trabalhadores casados. As 
questões relacionadas a valores de honra feminina das moças soltei-
ras, como virgindade, bem como das mulheres casadas, como a fi-
delidade e comportamentos distintos, sem que estas se permitissem 
misturar-se em farras masculinas, por exemplo, eram socializadas. 

35 Entrevista concedida por José Gerardo Gomes, em sua residência, em Varjota-CE, ao 
pesquisador Marcos Vinícius Linhares de Paulo, em 2016 (DE PAULO, 2016, p. 13).

36 MARIA MIRANDA, 2018.
37 Desde os primórdios do capitalismo, os pobres são representados socialmente como 

uma “classe perigosa”, não somente pelo potencial de insurreição, mas por todos os mi-
tos e estigmas de marginalização propalados pelas elites para justificar a repressão e o 
trabalho como elemento dignificante (Cf. CHALHOUB, 2001, p. 76).
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A mulher que não seguisse códigos comportamentais, como os 
descritos acima, correria sérios riscos de sofre difamações, ficar mal 
“falada”. Aspectos moralizantes como esses estavam presentes no 
controle social pretendido no acampamento, mesmo as condições 
de moradias não oferecendo muita privacidade. 

Mediante as entrevistas, notamos que casos de consumação se-
xual entre pessoas não casadas, ou mesmo boatos, poderiam gerar 
questões e problemas para os trabalhadores, até mesmo chegando a 
demissões de operários, pois soubemos por meio de uma entrevista 
com o ex-operário Nestor Florentino de Oliveira, que “teve uma con-
fusão de um rapaz que falou aí na Pedreira, numa filha de uns paren-
tes dele que vieram do Paulo Pessoa né, aí...”38.

Esse caso que Nestor começou a nos contar quase gerou a demis-
são do operário que proferiu os boatos; seu emprego foi salvo pela 
cumplicidade dos companheiros de serviço (entre estes, Nestor), que 
negaram qualquer declaração. Ocorreu que

[...] ele tinha falado que ela não era mais moça, ele falou pa-
rece que um passado dela [da moça difamada], parece que 
com ele né, parece, aí foi, ele disse: “não”, eu digo, não doutor, 
ou sargento, é porque eu não sei mesmo não que eu trabalho 
longe dele por causa dos fogos, eu bato, até apronto os ferros 
pra ele, assim assado”, eu botei a defesa! 39

Nestor justificou a inocência dos trabalhadores no caso, alegando a 
concentração no serviço como impedimento para as supostas fofocas.

 Mas não apenas as mulheres solteiras eram observadas pelos 
funcionários graduados, como no caso acima mencionado; os apon-
tadores e feitores, além dos guardas, desempenhavam papéis de 
vigilantes morais e informantes dos engenheiros, sendo os princi-
pais responsáveis pelo controle social no acampamento, onde outra 
preocupação era o comportamento de mulheres casadas.

38 Nestor Florentino de Oliveira é atualmente aposentado pelo DONOCS, filho de campo-
neses da região do atual município de Forquilha-CE, que migrou para o Araras em 1957. 
Entrevista concedida ao autor, realizada em 08 de janeiro de 2019, em sua residência, Rua 
Antônio Florêncio de Araújo, Ararinha, Varjota-CE.

39 Ibid.
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Cesária, uma das casadas, relata suas andanças desacompanhada 
do marido e nos conta que isso gerava receio por parte de alguns 
companheiros de trabalho e superiores dela. O temor deles era susci-
tado pelas chances que ela poderia ter de se envolver, ser assediada 
ou importunada por outros trabalhadores. No entanto, ela declara 
que garantia seu respeito pela seriedade com que tratava cotidiana-
mente os moradores e superiores no trabalho.

Travessava esse rí pra todo lado mais os americano, aí que o 
João começou, depois a trabalhar mais os americano aqui, eu 
vinha de lá do outro lado, os americano vinha de lá que o rí 
tava cheio, né?! (batidas das mão) pega a canoa vinha me, me 
pegar bem aqui, do finado Raimundo Alves aqui, eu pegava, 
me deixava lá do outro lado, e dizia assim “mulher tu não tem 
medo desses homem não?” eu disse “porque?, por que que 
eu posso ter medo dele? Eles não vem com... com... brutalida-
de comigo, eu não vou com, também tirar prosa como eles, 
então, vamos sérios e vamos sério e nós fica, e tudo bem, me 
respeita muito bem, eu e meu marido, pronto”, mas, que eu 
levei aqui muito nome de doida, levei, mas eu nem escutava 
não tava nem aí, pra mim tavam... (risos).40

As noções morais e disciplinares eram, portanto, em grande parte 
compartilhadas pelos próprios operários, que, por vezes, ofereciam 
resistências abertas, como fez Cesária e em outros casos velados, di-
luídos no próprio fazer do cotidiano.

Apesar da carga horária de trabalho exaustiva, os operários arruma-
vam tempo para o lazer, seja em família na barraca ou com os vizinhos.

[...] se juntava o que era de... de... trabalhador e tudo e as mu-
lher e tudo, ali naqueles terreiro a gente conversando, a gen-
te brincando, aí nós dizia assim “quando for daqui a uns tem-
po aquilo aculá só é luz... alumiando aculá...” disto nós achava 
graça, achava graça, como de fato, foi mesmo.41

As noites nos terreiros das casas no Acampamento eram muitas 
vezes animadas com músicas tiradas de algum instrumento tocado 

40 CESARINA BEZARRA DE OLIVEIRA, 2018.
41 Ibid.
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pelos trabalhadores. Francisca Lima não lembra o nome de um ins-
trumento que ouvia tocar frequentemente, mas nos fala da anima-
ção que estes ajuntamentos poderiam produzir entre os obreiros, 
mesmo nas pequenas barracas: 

Era comum, era quase toda noite, quase toda noite dança-
vam, aquela coisinha de plástico que a gente toca, aquela 
pequenininha, [...], aquela outra, a gente toca muito em casa 
com ela, que a gente compra muito em casa, a gente faz é 
comprar, toca muito em casa com ele [...].42

Para além do trabalho e danças, realizavam-se também cultos re-
ligiosos em algumas residências no Araras. Como não tinha prédio 
específico que funcionasse como igreja, os eventos espirituais acon-
teciam “mais na república, nessa república [moradia de engenheiros 
e funcionários graduados]”43.

Como os operários tinham muitas necessidades, que extrapola-
vam a simples comida e bebida, os responsáveis pela organização do 
acampamento concordaram em estabelecer um dia padrão para as 
folgas44, pois a labuta era muito exaustiva. As folgas passaram a ter 
início a partir das tardes de sábado e durante o dia de domingo: “aí 
nós fomos chamados pelo engenheiro pra combinar o negócio da 
feira. Um dizia é quarta, o outro, é sábado. Tinha deles que achava 
que tinha feriado né. Até que nós combinamos, todo mundo, pra ser 
domingo. É um dia de lazer e tudo mais”45.

Como vimos na fala de José Arteiro Rocha, também chamado de 
Zé Arteiro, um dos comerciantes fornecedores no acampamento, 
convencionou-se entre comerciantes e engenheiros chefes realizar 
uma feira nos dias de domingo, mesmo dia da folga dos operários, já 

42 FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA, 2019.
43 MARIA DE LOURDES, 2019.
44 Alain Corbin, em “A fadiga, o repouso e a conquista do tempo livre”, discorre sobre as 

discussões entre cientistas e industriais para convencionar o domingo como dia de des-
canso no início do século XX, o descanso semanal e o sistema de divisão do dia em “três 
oitos” visavam a maior produtividade dos trabalhadores (Cf. CORBIN, A. A fadiga, o re-
pouso e a conquista do tempo (p. 333-361). In: História dos tempos livres. Teorema, 2001.

45 Entrevista concedida por JOSÉ ARTEIRO ROCHA, em sua residência, em Varjota-CE, ao 
pesquisador Rafael Pires Martins no ano de 2014 (ver MATINS, 2014).
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que “lá embaixo parece que tinha quatro casa antiga né, casarão que 
era umas monstra de grande, aí, era... era, só tinha lá, aí depois come-
çaram umas casinhas por lá, aí fizeram um mercado, um barracão né, 
foi até meu sogro que fez, fez um barracão...”46

No “barracão” funcionavam as feiras aos domingos: “Tinha a feira, 
era ali, tinha a feira ali. [Pergunto se acontecia dificilmente e recebo 
a resposta:] Não, era direto como a feira daí da rua, ainda era melhor 
ainda, era grande, ai a feira, tinha loja, tinha tudo, era uma rua aí...”47

Além de comprarem mercadorias na feira, os operários faziam 
dela um momento de lazer: “Porque a feira aqui é um lazer viu, não é 
só a feira não. Aí a gente combinou pra domingo e vem de lá pra cá. 
Olhe, foi em 54, 53 pra 54, foi quando começou a primeira feira aqui, 
de animal, nas costas de animal né (risos)”48.

As feiras como momentos de encontro dos trabalhadores e tra-
balhadoras poderiam muito bem servir para discutirem sobre suas 
condições de trabalho, identificar oportunidades e socializar os an-
tagonismos estabelecidos no dia a dia de trabalho, bem como divul-
gar para amigos momentos de novos alistamentos e outros assuntos 
úteis aos sujeitos em questão.

Durante a feira, era comum ter músicas, danças e jogos em um 
bar construído por um daqueles comerciantes, no entorno do mes-
mo galpão onde funcionavam as vendas: “Aqui, o Bejamim veio pra 
morar aqui, né, que tinha um bar, ele tinha um bar e fazia as festas dia 
de domingo, todo domingo tinha festa lá, né, barracão velho, feito 
[...] era muito animado!”49 O Bar de Bejamim é muito comentado em 
entrevistas que versam sobre o lazer no acampamento, sempre asso-
ciando o lazer dos operários ao uso de álcool50.

46 José Arteiro Rocha, um aposentado pelo DNOCS, ex-trabalhador da construção do açude 
Araras. Entrevista concedida ao autor, realizada em 12 de fevereiro de 2019, em sua resi-
dência, Rua, Antônio de Oliveira nº 9, bairro Centro, Varjota-CE.  

47 CESARINA BEZERRA DE OLIVEIRA, 2018.
48 Entrevista concedida por JOSÉ ARTEIRO ROCHA, em sua residência, em Varjota-CE, ao 

pesquisador Rafael Pires Martins no ano de 2014 (ver MATINS, 2014).
49 José Arteiro Rocha, um aposentado pelo DNOCS, ex-trabalhador da construção do açude 

Araras. Entrevista concedida ao autor, realizada em 12 de fevereiro de 2019, em sua resi-
dência, Rua, Antônio de Oliveira nº 9, bairro Centro, Varjota-CE.  

50 MARTINS, Rafael Pires. “Deus não Ordena Cassaco Sofrer”: Cotidiano e Memórias dos 
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Rapaz quase não tinha festa não, por aí tinha umas festas por 
aí, mas, por exemplo, chamava de samba, né?! Hoje a gente 
chama forró, aí chamavam de samba, aí aqueles motoristas e 
algum que tava mais de folga por ali, às vezes, por exemplo, 
de sábado pra domingo, aí pra aquelas festas, fazia bagun-
ça também e tinha uns que eram meio bagunceiro, eles an-
davam de peixeira, né, e é aquela coisa, né, bebiam, né, aí é 
aquela coisa. 51

Vemos ali, na entrevista de Edvar, a tríade “samba”, “bebidas” e 
“brigas”. As brigas referidas, que, por muitos relatos além deste, eram 
motivadas por disputas de homens por mulheres. Falas desse tipo 
podem nos revelar um pouco desse lazer e noções morais de contro-
le e de relações amorosas dentro do acampamento:

Não, o que teve, foi bem ali assim, que tinha o cabaré né?! 
A putaria, lá mataram um, criatura, de bala, finado Zé Mel-
quides. Zé Melquides, mataram ele em riba de uns pedra 
aculá, onde tem uns pedra aculá, mataram ele, também foi 
só o que... por causa de que? (cochichando), de mulher,  de 
mulher, por causa de mulher.52

A existência de bar, de “cabaré”, disputas por mulheres, denota um 
ambiente de predominância masculina, pois existia uma cultura ma-
chista de rígido controle dos papéis sociais de homens, com maior 
liberdade, e mulheres, com grandes restrições. 

Assim, as mulheres que se envolviam nas festas masculinas com 
bebidas, e que, possivelmente, eram as pivôs de brigas entre os ho-
mens, fazem parte daquele sistema de sociabilidades como elemen-
to de vazão das pressões, em ambientes específicos. Elas atuariam 
com uma licença moral, fazendo disto uma razão para a permanência 
no acampamento, mesmo sem estarem alistadas na frente de serviço. 

Trabalhadores da Construção do Açude Araras em Varjota-CE (1951- 1958).  2013. 47. 
Monografia- Faculdade Kurius, Maranguape, 2014.

51 Edvar Souza Lopez, aposentado, tem hoje 80 anos de idade, colabora com nossa pesqui-
sa relatando suas experiências nas frentes de serviços de construção do Açude Araras e 
Orós, onde, segundo ele, teria desempenhado a função de mecânico de veículos. Entre-
vista concedida ao autor, realizada em 04 de maio de 2018, em sua residência, Rua Dr. 
Luiz Saboia, nº 1172, bairro Caixa D’agua, Varjota-CE.

52 CESARINA BEZERRA DE OLIVEIRA, 2018.
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Severino Barbosa, aposentado pelo DNOCS como eletricista, foi 
transferido para os serviços no Açude Araras em uma fase decisiva da 
obra, em que o acampamento dos operários e entornos já se encon-
travam bastante povoados e desenvolvidos. Em seu relato, diz que, 
quando chegou ao Araras, não era casado: 

Não, eu cheguei aqui em 57, trazia 1 conto e 900 no bol-
ço, isso era dinheiro, tinha uma rua velha ali, tinha um 
chamego véi ali embaixo, vinha mulher de todo can-
to. A rua velha lá em baixo era cheinha de mulher de 
fora, mulher bonita rapaz, vinha de Nova Russas, Cra-
teús, corria dinheiro, aqui corria dinheiro, eles faziam 
uma casa lá na rua velha, ficou cheinho, a cédula maior 
que tinha era 100 mil reis aqueles (inaudível), começou 
a aparecer, mas a cédula maior mesmo era 10 conto.53

Neste depoimento, vemos que a aglomeração de trabalhadores, 
pelo menos nas fases finais da obra, proporcionou a circulação de 
muito dinheiro, e isso, somado à predominância masculina, atraía 
mulheres de outros lugares ao ponto de deixar “uma casa lá na rua 
velha” (o acampamento dos operários) “cheinha”. Relacionamentos 
poderiam, assim, ser iniciados com os funcionários.

Elas vinham e ficavam em barraca, os caboco faziam as barracas 
pra umas, outras iam 4, 5 numa barraca, quando era dia de sába-
do elas iam, outro dia já vinha outras de lá, e assim tirou 58, 59, 
60, ali era lotado de mulher e corria dinheiro, mas, era um tempo 
bom, era um tempo bom.54

A migração dessas mulheres citadas por Severino revela que a 
ação dos homens do acampamento, ao construir barracas para abri-
gá-las, gerava uma aceitação por parte da administração do acampa-
mento. Em outro trecho de sua fala, Severino revela também a agên-
cia dessas mulheres em tirar proveito material da situação:

53 Severino Barbosa Andrade é aposentado pelo DNOCS, tem atualmente 86 anos de idade, 
foi um dos trabalhadores especializados transferidos em 1957 para as obras do Açude 
Araras, viera do Açude Curema, na Paraíba, para trabalhar como eletricista no Araras. En-
trevista concedida ao autor, realizada em 04 de julho de 2019, em sua residência, Avenida 
Virgílio Távora, S/N, Centro, Varjota-CE.

54 Ibid.
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[...] vinha pra cá um misto galinha d’água preto, um misto 
preto dava duas viagens de Sobral pra cá carregando bebida, 
bebida e cigarro pro povo, duas vezes por semana carregado, 
lotado, tinha dois bar lá em baixo, um carrada que vinha só 
dava pra vender uma noite, e as mulher, as mulher tomava 
dinheiro de nego aí [...].55

No entanto, os comportamentos considerados desviantes emer-
gem em falas citadas ao longo do texto, de consumo de álcool ou 
relacionamentos sexuais sem vínculos matrimoniais, e fazem parte 
de releituras que os camponeses operários fazem dos padrões com-
portamentais impostos pelo “outro”: os engenheiros e administrado-
res do acampamento.

A vigilância moral sobrecaía principalmente sobre as mulheres, 
somando-se à falta de prestígio e discursos de dever nato, de que 
aquelas teriam de desempenhar papéis sociais de serviços domésti-
cos, lançavam-nas no Araras em um rol de restrições e desprestígios 
que elas romperam, conforme mostrado aqui.

Considerações finais

As mulheres eram indispensáveis para a reprodução da força de 
trabalho. Realizando trabalho de subsistência, remunerado ou não, a 
participação delas no cotidiano de trabalho nas obras de construção 
do Açude Araras são visíveis, ainda que ocorra uma tentativa de silen-
ciamento de suas falas de experiências no trabalho doméstico, mas 
também no trabalho remunerado. Em todos os lugares, nas frentes 
de serviços de emergência, sabemos que elas estavam lá.

As mulheres foram e são parte integrante da subsistência que pro-
porciona as múltiplas estratégias de sobrevivência, uma autonomia e se-
guridade, ainda que pequena, diante da exploração da força de trabalho 
para o capital. Se o Açude Araras representa, de algum modo, estrutura 
de desenvolvimento econômico na visão do sistema capitalista atual, foi 

55 Ibid.
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também devido às produções de valores de uso para a vida cotidiana, 
trabalhos feitos pelas mulheres que estiveram em sua construção.
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Dilemas da luta pela terra:  
Igreja, memória e  

militância política

Francisco Ruy Gondim Pereira1

07 de abril de 1991. Representantes do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária (INCRA) se reuniram com a comunidade 
de Massapê, em Itapiúna-CE, para oficializar a emissão de posse das 
famílias ocupantes da terra. Era o final da tarde de um domingo, sem-
pre significado como fechamento do ciclo semanal. Fechava-se um 
dissídio que alcançara tensão elevada após a ocupação da fazenda 
16 meses antes e que, curiosamente, fora iniciado com a disponibili-
zação do imóvel pelos herdeiros da propriedade três anos antes para 
o Plano Regional de Reforma Agrária2. Na cerimônia, estavam presen-
tes (além dos moradores) Padre Eudásio, freiras3, as militantes Valdí-
zia Freitas e Auxiliadora Beserra, vereadores da região, representan-
tes de assentamentos... A militância católica fora fundamental para a 
resistência da comunidade, estimulando a mobilização, oferecendo 
apoio material, mediando a pressão sobre o Estado para efetivar a 
desapropriação. Padre Eudásio e a militância imaginaram a cerimô-
nia como júbilo da luta. 

A avaliação sobre o evento difere dessa expectativa. Como primei-
ro ato, a presença de políticos que, até aquela ocasião, não haviam se 
solidarizado publicamente com a resistência fora sentida como afronta. 
1 Doutorando em História-UFC.
2 INCRA, Fortaleza, PA Massapê, 20/jul./1988, fls.07.
3 Irmãs Euvira, Francisca e Luiza, da Congregação Missionárias de Jesus Crucificado, entidade 

que iniciou a renovação pastoral progressista na paróquia em meados da década de 1970.
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Como segundo ato, o discurso do representante do INCRA elogiou 
o presidente Collor de Melo, exaltou seu plano de governo para a 
reforma agrária e atacou os movimentos de luta pela terra, “humilhando 
todos aqueles que trabalharam por esta vitória”. Como terceiro ato, “os 
trabalhadores, ludibriados pela conversa, os aplaudiram”4.

Quando entrevistei Padre Eudásio,5 em 2007, ele narrava o resultado 
das lutas de resistência e conquista da terra com melancolia e frustra-
ção. De certa forma, havia dubiedade em suas análises, na medida em 
que não desacreditara da luta política e mobilização dos deserdados 
como condição para a superação da opressão e da miséria, tampouco 
negava a dimensão positiva do movimento popular que se constituiu 
em torno da Igreja de Itapiúna, da qual ele fora liderança de maior 
relevância: “eu faria tudo de novo”, disse-me. “Muito me alegra saber 
que tem pessoas ainda interessadas em resgatar valores que foram vi-
venciados e podem impulsionar a luta do povo de Deus por uma vida 
melhor, por uma vida digna, por uma vida justa”, disse em referência a 
meu interesse pelo tema. Desde então, não tivemos outra oportunida-
de para aprofundar estes dilemas e dialogar sobre suas memórias, que 
remetem a este lugar a que me encontro atado pelo nascimento. 

Na entrevista, ele definiu o evento nestes termos.

Nesse dia foi uma decepção. Quem recebeu os aplausos? O 
vereador Oscar Moreira Dantas, o vereador Carlos Candú... 
Todo aquele pessoal que estava contra nós foi quem recebeu 
os aplausos no dia da posse. E os desabafos do agente do IN-
CRA: “esse grupo que oprime o povo, esse grupo que gosta 
de baderna, que gosta de invadir terra e tomar terra”, aquela 
coisa toda. Os trabalhadores não deram um pio na nossa pre-
sença! Simplesmente. Nós ficamos com o rabo entre as per-
nas. Naquele dia, nós não valíamos nada para aquele povo. 
Dom Adélio6 sempre acreditou na gente, inclusive foi ele 
quem deu uma lona preta pra eles ficarem [no acampamen-
to]. Aí quando ele veio celebrar aqui [17 de abril], era de fazer 
vergonha: quase ninguém foi pra missa. Ele chegou lá nem o 

4 Livro de Tombo, Paróquia de Itapiúna, fls.57f a 58f. Referido daqui em diante apenas 
como Livro de Tombo. 

5 Eudásio Nobre foi pároco de Itapiúna entre 1986 e 1996. O município pertence à Diocese 
de Quixadá-CE.

6 Dom Adélio Tomasin. Bispo da Diocese de Quixadá entre 1988 e 2007.
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altar estava pronto, muito sujo o ambiente. Já percebemos 
que aquilo seria mais uma [decepção].7

Essa declaração emergiu após meu questionamento sobre as 
atividades desenvolvidas pela Igreja junto aos moradores-parceiros 
no decorrer do conflito da Fazenda Touro, disputa anterior, de maior 
duração e tensão. Na resposta, ele me explicava os projetos de de-
senvolvimento da produção coletiva e a posterior frustração com os 
assentamentos de reforma agrária. O Conflito Touro, de certa forma, 
moldou e constituiu o emergente movimento articulado em torno 
das comunidades de base a partir de uma faceta combativa e, em 
certos momentos, radicalizada. Forjou um espaço de resistência 
transformado em referência para a formação pedagógica da militân-
cia, campo de experimentação para o trabalho de base. No campo 
simbólico, foi evento fundador e inaugural de uma opção evangeli-
zadora que se agregou a uma dada atuação política, referência inevi-
tável da memória militante. Um lugar de memória, nessa acepção de 
Pierre Nora, de condensar a materialidade (do espaço, dos artefatos, 
das pessoas), carregar a dimensão funcional através da rememora-
ção e da transmissão, reter simbologia e exemplaridade.8

Antes de focalizar os projetos que constituíram o horizonte de 
expectativas da militância, e que nos permitem vislumbrar essa defi-
nição de frustração em Padre Eudásio, transcrevo seu relato sobre os 
acontecimentos após a conquista da terra no Assentamento Touro.

Depois da posse, começaram a botar pra fora o patrão que 
estava dentro deles. Tipo de fazer empréstimos e gastar tudo 
nas bebedeiras e nas farras. Iam pra Baturité, fretavam um 
carro. Quando chegava o banco para saber o que tinha sido 
feito com o dinheiro dos empréstimos do gado, dos animais, 
eles tomavam o gado emprestado dos vizinhos e botavam no 
roçado deles. Nesse período eles já tinham cortado o vínculo 
com a gente. Quando começaram a fazer essas bandalheiras, 
não pediam mais instrução a gente. Nós fomos úteis a eles 
até a distribuição da terra [...] A Igreja foi um inocente útil lá, 
depois que tudo aconteceu, quando nós queríamos dar se-

7 Padre Eudásio, entrevista em 18 out. 2007.
8 NORA, 1993, p. 7.
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quência aos trabalhos, eles simplesmente não estavam mais 
precisando da gente. Não diziam com essas palavras, mas 
não se fazia mais necessário. A gente via essas ações assim: 
não tínhamos ensinado a fazer história.9

Os elementos do relato têm como referência ingratidão, desídia 
e individualismo dos(as) assentados(as). Penso em como essa críti-
ca áspera tem proximidade com o que Angela Davis definiu como 
o insidioso individualismo capitalista10, porque a contrarreferência de 
Padre Eudásio se reporta às formas de organização baseadas na cole-
tividade e na solidariedade, que Davis define como bandeira funda-
mental do ativismo progressista. A denúncia da ingratidão envolve, 
por outro lado, concepções acerca do lugar que a Igreja via para si 
no movimento popular que ajudara a mobilizar. Há outros elementos 
que merecem atenção e serão retomados à frente.

Optei por iniciar o texto a partir de uma contradição posterior à 
luta mais mobilizada e dos movimentos. As contradições devem ser 
lidas, também e em parte, pela dinâmica do trabalho ininterrupto de 
reelaboração da memória, marcada pela urdidura do esquecer e pela 
trama do lembrar, recolorindo (com frequência, redefinindo) o signi-
ficado dos eventos11. É uma escolha e a faço para inverter a narrativa 
(antes eu mesmo a utilizei) que consistia em seguir a lógica de discur-
so da vitória militante: apresentar as práticas iniciais de mobilização 
em comunidades pastorais, o acúmulo progressivo de força por meio 
de experiências de resistência, a declaração de “guerra” contra o lati-
fúndio como modo dominante da vida política, alcançando seu ápice 
com a vitória camponesa. O ingresso de lideranças como mediadores 
da resistência pública e coletiva contra as formas de dominação 
tradicional e negação de direitos é um evento que dimensiona a 
própria modelagem das memórias de resistência. Seu impacto ultra-
passa o tempo da experiência vivida, alcança o presente. Eu mesmo 
sou entusiasta das suas conquistas e compartilho dos anseios de 

9 Padre Eudásio, entrevista em 18 out. 2007.
10 DAVIS, 2018, p. 27-28.
11 Cf. GAGNEBIN, 2014.
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justiça social que moveram suas ações. O nó desta opção narrativa 
anterior era de não encontrar um “lugar” para as contradições que 
se agudizaram após a conquista da terra no ocaso das mobilizações. 
Eram, por assim dizer, um corpo estranho. Talvez não tenha muita a 
dizer: até então estiveram deslocadas de centralidade na pesquisa. 
No entanto, tentarei aqui esboçar algumas poucas reflexões. 

Padre Eudásio e os movimentos populares em 
Itapiúna

Padre Eudásio nasceu em 1956, na comunidade rural de Lagoa do 
Peixe (Quixadá-CE), numa família de trabalhadores rurais. Aos 19 anos, 
mudou-se para a sede do município e logo se aproximou do traba-
lho pastoral da Igreja, aceitando o convite para dar aulas de catecismo. 
Conseguiu emprego como atendente no Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais (STR) de Quixadá, onde teve contato com os conflitos de terra 
mediados pela entidade, dentre os quais Monte Castelo e Califórnia. 
No fim da década de 1970, assumiu a vocação sacerdotal e, em 1980, 
ingressou no Seminário da Prainha, em Fortaleza, onde permaneceu 
até sua ordenação. Havia no Seminário um foco de debate político 
acerca da Redemocratização, sobre as desigualdades sociais resultan-
tes do capitalismo e o engajamento nas lutas populares como parte da 
formação sacerdotal. A Teologia da Libertação era largamente difundi-
da em estudos e debates. Da mesma forma, havia grande estímulo à 
adoção da “opção preferencial pelos pobres” pelos futuros sacerdotes. 

Em 1985, decidiu realizar o estágio obrigatório numa “paróquia 
libertadora”. A primeira opção seria Crateús. Escolheu, entretanto, 
Aratuba em razão da proximidade com Padre Moacir, com quem cul-
tivava uma profícua amizade. Conheceu de perto todo o trabalho de 
base desenvolvido pela Igreja, a rotina de estudos, encontros e deba-
tes sobre política, catequese, reforma agrária e atividades de organi-
zação das comunidades. Desse episódio narra:
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Eu comecei a perceber que ser padre não era só celebrar, tinha 
todo aquele universo que você deveria abraçar. Padre Moacir 
era na paróquia dele um sacerdote exemplar, mas também era 
um sociólogo, era um profeta, era um assistente social.12

Padre Moacir chegou a Aratuba em 1970 e lá permaneceu por 36 
anos, inicialmente como assistente de Padre Zé Maria (1967 a 1974), 
e depois como pároco titular13. Eles trouxeram para a paróquia o de-
bate sobre reforma agrária e a luta pela libertação das formas de sub-
missão que marcavam as relações sociais no campo. Redirecionaram 
o foco de atuação do templo para as comunidades, em sua maioria 
rurais, ampliando as redes de contato das pessoas com a instituição, 
rompendo a ideia de uma Igreja que se idealiza acima da sociedade (a 
oferecer “salvação” ao seu “rebanho”), substituindo-a por uma noção 
de “comunidade de iguais” que se coloca a serviço das necessidades 
dos subalternizados. Padre Moacir extrapolou as fronteiras de Aratu-
ba, onde em tese sua ação deveria estar recolhida, não sem antes criar 
atritos com colegas da instituição, forças de repressão, grupos políticos 
dominantes e, claro, grandes proprietários de terra. Visitava com fre-
quência comunidades nos municípios de Itapiúna, Quixadá, Capistra-
no, Canindé... quase sempre a pé! Em boa parte da década de 1970, ele 
e Zé Maria foram os únicos sacerdotes nessa ampla região engajados 
em conflitos de terra14. Quando o conheci, no início deste ano (2007?), 
explicava-me que, repreendido pelos superiores sobre as visitas fora 
da paróquia, concordou em cessá-las. Cumpriria esse trato desde que 
os reclamantes combinassem com as comunidades para não mais o 
convidarem. Porque era essa a razão de suas andanças: atendia a todos 
os (muitos) convites e pedidos de ajuda que recebia.

Quando Padre Eudásio finalizou seu estágio em Aratuba, em mea-
dos de 1986, retornou à Diocese de Quixadá. Assumiu funções au-
xiliares nas paróquias de Boa Viagem e Itapiúna, até ser empossado 

12 Padre Eudásio, entrevista em 18 out. 2007.
13 O alcance do trabalho pastoral coordenado por Padre Moacir está ainda por ser siste-

matizado. Há referências indiretas e pontuais em trabalhos acadêmicos. Há, decerto, a 
memória viva, a multiplicidade inumerável de reminiscências que podem nos contar de 
sua trajetória e dos percalços de sua atuação política e eclesiástica. 

14 “A Igreja segundo Padre Moacir Cordeiro Leite”. Jornal O Povo, 02/fev./2015. Disponível 
em: https://bit.ly/2GRZPpX. Acesso em: 26 jul. 2020.

https://bit.ly/2GRZPpX
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como pároco titular desta última em novembro do mesmo ano. Em 
Itapiúna, encontrou um trabalho pastoral sólido, articulado em deze-
nas de comunidades de base, desenvolvido ao longo da última déca-
da pela ação das freiras integrantes da congregação Missionárias de 
Jesus Crucificado. À época, elas residiam no distrito de Palmatória, ao 
pé da serra de Aratuba; dialogavam frequentemente com Padre Moa-
cir e, não por coincidência, os primeiros conflitos de terra mediados 
pela Igreja estavam nessa região do município. 

Na posse como titular, Eudásio afirmou pretender “conhecer a rea-
lidade da paróquia para assim conservar os sinais do Reino já existen-
tes e, junto com seus agentes, buscar a transformação de tudo aquilo 
que contraria o projeto do Pai”, denunciando “toda espécie de mal 
que violentasse a vida humana”15. No trecho abaixo, ele descreve a 
metodologia de intervenção pastoral adotada, largamente difundida 
no trabalho de base católica. Era um discurso construído e adaptado 
por meio de um processo de formação que perpassa o engajamento 
político da instituição com as questões sociais e que precisa ser lido 
como parte de um campo de trocas entre o mundo da escrita e as 
experiências de oralidade no diálogo com as classes populares.

Nosso trabalho era assim: chegava na comunidade, estuda-
va o livro do Gêneses, estudando a Bíblia com o povo, como 
também estudava o Êxodo, que era o livro chave pra falar da 
Teologia da Libertação. Quando a gente perguntava: porque 
é que existe rico e existe pobre? Aí eles diziam: “porque ai do 
pobre se não fosse o rico; o pobre nasceu com a luz apagada; 
o rico nasceu com a luz acesa”. Isso feria muito a gente porque 
tendo toda uma carga de conhecimento de porque existia 
pobreza, de porque esse capitalismo selvagem que fabrica 
famintos, fabrica miseráveis... Eu, a Irmã Lucila e as outras ir-
mãs perguntávamos assim:
— O senhor tem quantos filhos?- Tenho dez.- Você é capaz de 
encher a barriga de um e deixar nove passando fome?- Não, 
Deus me defenda!- Então como é que você acha que Deus 
sendo pai de todos vai deixar a maioria com fome e a minoria 
com a barriga cheia?.
Começamos a fazer um trabalho dessa natureza com a Bíblia.16

15 Livro de Tombo, 28/nov./1986, fls.49f.
16 Padre Eudásio, entrevista em 18/out/2007. Metodologia e discurso influenciados por 

uma literatura popularizada por meio de cartilhas. No Ceará, eram produzidas pelas dio-
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Muito carismático, atencioso e empolgado, desde logo Padre Eu-
dásio preencheu um vácuo e tornou-se a referência de um movimen-
to que até então agiu sem a efetiva presença do pároco17. Ele conti-
nuou a incentivar a formação de grupos, a atuação de lideranças, a 
participação da juventude, a organização dos trabalhadores rurais, 
a realização de estudos religiosos voltados à dimensão social e facili-
tou a democratização dos processos decisórios na paróquia median-
te encontros e assembleias com ampla participação de integrantes 
das comunidades de base, pastorais ou mesmo fiéis politicamente 
não alinhados com a direção progressista. Nos anos seguintes, a 
difusão de CEBs (comunidades eclesiais de base) e grupos da PJMP 
(pastoral da juventude no meio popular) foi o mecanismo de amplifi-
cação do ativismo político-eclesiástico. Ele abraçou uma experiência 
de engajamento em lutas populares muito mais que as inaugurou. 
Decerto, sua abertura à escuta, ao ativismo, à inovação e à autono-
mia permitiu transpor muitas experiências da esfera da fala para a 
ação pragmática. Um exemplo dessa dinâmica pode ser apreendido 
de um acontecimento surpreendente: o saque ao depósito de grãos 
da CODAGRO, em fevereiro de 1988, ação mediada e, em certa medi-
da, planejada e coordenada por militantes da Igreja18.

O “Livro de Tombo” é uma importante fonte desta pesquisa. Como 
parte da memória das paróquias católicas, contém registros da ação 
mnêmica que manifestam escolhas de quem produziu a operação 
transcrita ou ainda de quem pode determinar o que devia ser lembra-
do (e por seguinte esquecido) à comunidade de fiéis19. Por vezes, pode 
remeter ao mero registro burocrático anotado a fim de prestar contas 

ceses e coordenadorias das pastorais e CEBs. A leitura em voz alta e o debate foram a 
forma usual de compartilhamento das ideias. Pessoas plenamente alfabetizadas eram 
minoria nos grupos.

17 Curioso pensar como, apesar do protagonismo das freiras, é um homem (um novato, 
apesar de ser o padre) que aglutina o carisma e a liderança. É certo que as limitações 
patriarcais ao protagonismo feminino na Igreja não tiveram centralidade na reflexão à 
época, muito embora existisse estímulo ao engajamento das mulheres.

18 Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Ceará. Analiso o evento no capítulo 
terceiro de minha dissertação (PEREIRA, 2009).

19 É, sobretudo, um documento/monumento: primeiro, pela necessidade de “evocar o pas-
sado”, “perpetuar a recordação”, ser um “legado à memória coletiva”; segundo, pela aten-
ção do pesquisador às suas condições de produção e às relações de poder que o instru-
mentalizam (LE GOFF, 2003).



219

Dilemas da luta pela terra:  
Igreja, memória e militância política

aos superiores eclesiásticos, relevando como a grafia da memória que 
o(a) escrevente realiza condensa a expectativa de outrem. Também, 
e simultaneamente, pode revelar notações claras ou implícitas de ex-
pectativas, angústias, sonhos que o(a) autor(a) deseja materializar na 
escrita para a posteridade. Os registros da Paróquia de Itapiúna permi-
tem observar uma descontinuidade que diz algo sobre o engajamento 
político na instituição e o “lugar” das rotinas litúrgicas e sacramentais 
no cotidiano. Até 1986, contém notações sobre batizados, comunhão, 
casamentos, missas, festas religiosas, contabilidade da paróquia, e só 
eventualmente relata outros temas. Entre 1986 e 1992, registram-se 
prioritariamente atividades pastorais com a juventude e os trabalha-
dores rurais. As referências sacramentais estão imersas nas atividades 
político-pastorais, mas o tema delas é muito mais político que religio-
so. Em sua maioria, abordam conflitos de terra, saques, reivindicações e 
atividades dos trabalhadores, perseguição judicial e repressão policial. 
O Livro é um indício preciso das mobilizações intensificadas a partir 
de 1986. Capta o crescimento da articulação política capitaneada pela 
Igreja, a radicalização de práticas e discursos situada na esfera da luta 
por direitos e a emergência de um sujeito coletivo que se consolida 
entre a atuação pedagógico-pastoral das freiras na década anterior e a 
resistência dos posseiros da Fazenda São José (1982-83) e dos morado-
res da Fazenda Touro (1986-90).

Auxiliadora Beserra oferece uma genealogia desse processo his-
tórico a partir de sua própria militância. O primeiro momento (1975 
a 1980) é descrito como “período de formação pastoral e social” e de 
“participação em grupos de jovens católicos”. É um tempo marcado 
pela renovação pastoral que assumia a “opção preferencial pelos po-
bres”, influenciado pelas deliberações do Conselho Episcopal Latino 
Americano (em 1968 e 1969) e assumidas pela Diocese de Quixadá 
e pela congregação a que pertenciam as freiras da paróquia. O se-
gundo momento (1980 a 1985) “foi dedicado à formação de CEBs e 
da PJMP”. Amplia-se a politização da ação pastoral em diálogo com 
temas presentes no debate público nacional diante da maior auto-
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nomia após o fim da aliança entre a Igreja e a prefeitura municipal. 
A reforma agrária ganharia centralidade pela própria realidade da 
paróquia. O terceiro momento (1986 a 1992) assistiu à “conscientiza-
ção verdadeira” dos trabalhadores diante dos conflitos de terra, dos 
saques e do fortalecimento do ativismo popular20.

Há cinco eventos (além dos conflitos de terra) que atestam a di-
mensão pública e o fortalecimento político do movimento campo-
nês ao longo da década. O primeiro foi a realização, em maio de 1982, 
do “1º encontro de trabalhadores de Itapiúna” para planejamento das 
atividades do ano, estabelecendo uma rotina de encontros mensais 
para execução das tarefas planejadas. O segundo, em junho de 1986, 
foi a realização de um encontro em Palmatória (no qual participaram 
o prefeito e o padre de Itapiúna, representantes do INCRA e da Ema-
terce) com mais de mil agricultores com objetivo de compor a comis-
são gestora do Projeto São Vicente (iniciativa do governo estadual 
para subsídio a trabalhadores do campo). O terceiro, em 25 de junho 
de 1987, foi a iniciativa de realizar, pela primeira vez, a comemoração 
do Dia do Trabalhador Rural, finalizado com ato público em frente 
à Igreja, após uma passeata, na qual os “líderes populares puderam 
relatar suas necessidades, angústias e protestos”, e Padre Eudásio rei-
terou o compromisso da Igreja com as lutas camponesas. No quarto, 
a mobilização das comunidades rurais em torno das demandas por 
assistência diante da “seca verde” em 1987 e 1988, da qual a principal 
demanda era de alimentos, acesso à água e implantação das frentes 
de emergência. A atividade pastoral incorporou essa bandeira de lu-
tas como principal ativo político para mobilização das pessoas, orga-
nizando debates, comissões de pressão e negociação, passeatas, car-
tas de denúncia e abaixo-assinados. Culminaria na decisão de realizar 
uma concentração na cidade em 04 de fevereiro de 1988, finalizada 
com a realização de um saque (citado acima). Por fim, a fundação do 
Partido dos Trabalhadores (PT) no município e a formação de uma 
oposição sindical no STR. O planejamento paroquial de 1989 permite 
visualizar em perspectiva às conexões desses eventos ao apontar a 

20 Auxiliadora Beserra, “Dossiê”, fonte autoral, trecho escrito entre 1995 e 1997.
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necessidade de “intensificar a formação de agentes do povo”, apri-
morar a pastoral da juventude e fortalecer a “luta dos trabalhadores 
pela permanência na terra”, seguindo com “estudos e reflexões” como 
forma de ampliação da “participação política” para o “crescimento da 
fé”, despertando “nos agentes e comunidades o crescimento da cons-
ciência da necessidade da luta e conquista” da terra e do Sindicato.21

Estava em cena um processo de conquista dos espaços públicos 
pela classe por meio da constituição deste movimento enquanto sujeito 
político.22 Constituiu-se um espaço político marcado pelo debate so-
bre partido de massas, eleições como espaço de conquista de direi-
tos, reforma agrária, pobreza e dominação, formas de autogestão da 
terra e estímulo à participação em movimentos coletivos como ca-
minho para superar a exclusão. Entre 1987 e 1990, a intensidade dos 
movimentos adquiriu a densidade dos conflitos de terra, encarados 
pela militância como luta cuja dimensão requeria a conscientização 
dos trabalhadores rurais para a concretização da utopia da terra livre.

Conflitos de Terra

Os conflitos de terra foram espaço de resistência e enfrentamento 
decisivos para a emergência do campesinato enquanto sujeito polí-
tico; mobilizaram uma quantidade menor de pessoas em relação à 
totalidade do grupo, mas assumiram uma dimensão simbólica fun-
damental ao expressarem tensões antes limitadas ao universo das re-
lações particulares e ao arbítrio dos donos de terra; formularam traje-
tos possíveis para o estabelecimento de uma esfera de direitos, assim 
como para a reorganização das relações de dominação que resultara 
da generalização das lutas de resistência entre moradores-parceiros 
e posseiros contra proprietários e grileiros ao longo das décadas de 
1970 e de 1980 (por todo o estado!); aceleraram a corrosão das bases 
de sustentação política dos grupos dominantes tradicionais (diante 
da desestruturação das relações tradicionais de trabalho estabelecidas 

21 Livro de Tombo, fls.31v, 47v, 49v; & Agenda de Auxiliadora Beserra (1989).
22 HARDMAN, 2002, p. 53; SADER, 1988, p. 55.
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na morada e a sujeição) e foram momentos-chave no declínio do lati-
fúndio como modo dominante da vida política e produtiva23. 

O esgotamento da economia do algodão, na década de 1980, 
foi um processo em paralelo que dilatou a insegurança estrutural no 
meio rural, impactando as condições de sobrevivência ao diminuir os 
ganhos monetários entre os mais pobres24. As modificações nas con-
dições da vida material desencadearam um conjunto de novas expe-
riências, exercendo “pressões” sobre as percepções acerca dos lugares 
estabelecidos25, ampliando as possibilidades de contestação pública 
e coletiva dos(as) trabalhadores(as), dimensões fundamentais no pro-
cesso de lutas pela permanência e posse da terra que se seguiram.

A resistência dos moradores-parceiros da Fazenda Touro (1986-
1989) contra a expulsão foi o mais proeminente dos conflitos polí-
ticos em que os movimentos de Itapiúna estiveram envolvidos. Seu 
estopim nasceu de uma recusa compreendida como negação do di-
reito à vida num instante em que as formas de contestação ao poder 
dos proprietários haviam se dilatado, articuladas a um conjunto de 
mediadores integrados em redes de proteção capazes de instituir no-
vas possibilidades de solução aos dissídios. No momento de sua de-
flagração, as relações que os moradores estabeleciam com o proprie-
tário, o ex-prefeito Valdemar Antunes, tinham marco na reciprocidade 
desigual, relações de dependência pessoal baseadas no “favor”, na 

23 Bernadete Beserra afirma que os conflitos de terra estão associados à “modernização 
agrária” intensificada na década de 1970. A desestruturação das relações tradicionais 
de trabalho (baseadas na morada e na sujeição) a partir da generalização dos conflitos 
entre moradores/posseiros e proprietários na década de 1980 representava a síntese 
da crescente pressão sobre a terra que resultará de sua valorização estimulada pelas 
políticas de financiamento estatal. Neste sentido, as lutas pela aplicação do Estatuto da 
Terra às relações de parceria tanto foram arma na resistência contra as tentativas de 
expulsão como alimentaram o desejo dos proprietários de livrarem-se de seus moradores 
e parceiros (sem ônus), substituindo-os, quando preciso, por trabalhadores assalariados 
mal remunerados. Para os proprietários, a pecuária (ou a simples especulação da terra 
mantida improdutiva) tornara-se mais vantajosa que a manutenção da produção agrícola 
tradicional (BESERRA, 2015, p. 18, 78, 98).

24 O algodão era o principal cultivo direcionado quase unicamente ao mercado, uma das 
poucas fontes de ganhos monetários (mesmo que sob as condições da parceria desigual, 
na forma de terça ou de meia). As demais culturas (milho, feijão, mandioca) eram para a 
subsistência e geravam pouco ou quase nenhum excedente, em razão dos solos pobres, 
chuvas irregulares e técnicas rudimentares. Sobre o conceito de “insegurança estrutural”, 
ver: Savage, 2004, p. 33.

25 THOMPSON, 1981, p. 61.
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“lealdade”, na “gratidão” e caracterizadas por uma “proteção” retribuí-
da com um fardo de obrigações pessoais, políticas e econômicas26.

A propriedade era utilizada por Valdemar prioritariamente para 
criação de gado e ovelhas. Todas as famílias dependiam “exclusiva-
mente da exploração agrícola, principalmente do cultivo do algodão 
consorciado com o milho e feijão”. Os moradores-parceiros recebiam 
para usufruto uma casa de taipa e um lote de terra. Uma parte era 
usada para o plantio da própria alimentação (milho e feijão), a outra 
para cultivo do algodão sob contrato de meia. Os moradores rece-
biam as sementes, dividiam a produção com o proprietário e eram 
obrigados a vender a outra parte pelo preço determinado por ele. 
Como “fornecia apenas a semente” e “todas as outras despesas reali-
zadas com as lavouras eram por conta dos trabalhadores”27, o INCRA 
declarou (1986) o contrato de parceria em descordo com o Estatuto 
da Terra. O segundo termo da parceria – conhecida pelo nome de 
“sujeição”28 – determinava a prestação de três dias de trabalho obri-
gatório pelos moradores ao patrão, em geral, a preço inferior ao pago 
a trabalhadores desobrigados. O terceiro termo envolvia a renovação 
dos laços de lealdade nas eleições: moradores e parceiros integra-
vam a base eleitoral exclusiva do patrão29. Como contrapeso, havia as 
obrigações implícitas de proteção, apoio e favores aos moradores: o 
patrão era o “compadre” da comunidade.

Até 1986, a Fazenda era uma, entre tantas outras propriedades da 
região, que mantinha moradores sob relações de parceria desigual. 
Aqui podemos falar da existência de um paternalismo mediando as 
relações sociais, mas devemos destacar sua paulatina corrosão dian-

26 Cf. BARREIRA, 1992.
27 INCRA, Fortaleza, PA Touro, 28/abr./1986, fls.25; 28/abr./1986, s/f; & Justiça Federal (5º 

Vara), Fortaleza, Processo 92.05.03694-3, s/d, fls.166. Gerente e vaqueiro eram os únicos 
com permissão de criar animais de médio e grande porte.

28 Esta palavra que remete à perda ou à ausência de autonomia dos indivíduos era uma 
das contrapartidas ao sistema de morada. Reelaborada e ressignificada à memória no 
presente, ex-moradores associam com frequência o “tempo da sujeição” ao “tempo do 
cativeiro”, à “escravidão”. Nessa releitura do passado, a “sujeição” simboliza a entrega da 
energia e do tempo do morador e de sua família à vontade e necessidades do patrão.

29 Existia um “armazém” para venda de produtos de primeira necessidade, uma forma de 
antecipar pagamentos e receber crédito. Mesmo aceito como positivo, era sujeito à mani-
pulação de preços, juros e dívidas. 
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te das transformações apontadas acima. Touro era uma fazenda em 
decadência. Ainda em 1984, foi classificada como “latifúndio por ex-
ploração”, pela inexistência de atividades econômicas significativas, e 
descrita, em 1985, “como área susceptível de desapropriação”. Em no-
vembro de 1986, a União a declarava “de interesse social para fins de 
desapropriação” e, em dezembro, a incluíra no programa de “ações 
de desapropriação por interesse social”.30

O conflito público teve início em 1986 quando os moradores de-
cidem participar do Projeto São Vicente, estimulados pelas freiras e 
por Padre Moacir. O objetivo era aderir ao “cabra solidária”, receben-
do um animal para produção de leite, a ser pago com uma das crias. 
Valdemar proibiu a participação de “seus moradores” declarando que 
não “queria reunião de irmãs nem de padre na fazenda dele, porque 
Padre Moacir, na fazenda que ele entrava, gostava de botar morador 
para tomar as terras do proprietário”31. Além de se opor aos represen-
tantes da instituição da fé, proibir “um projeto que viria atender as 
necessidades” das famílias,32 amenizando a carência alimentar, des-
respeitava uma regra fundamental no mundo camponês: plantar e 
criar como direitos naturais ligados à esfera da sobrevivência e da 
reprodução familiar33. A atitude ofuscava a legitimidade da proprie-
dade e da parceria, assentada em atitudes de reciprocidade. A proibi-
ção rompia normas fundamentais para a sustentação do status quo, 
fazendo emergir uma dupla desmoralização: da propriedade, econo-
micamente, e do proprietário, politicamente.

Os moradores, então, realizaram nova reunião com as freiras em 
Palmatória e reafirmaram a opção de não desistir do projeto. A eles, as 
freiras reafirmaram “a terra como um dom de Deus” a que tinham di-
reito e reforçaram a necessidade de “se libertarem”34. Confrontado, Val-
demar determinou a expulsão de todas as famílias e ameaçou destruir 
casas e plantações caso não deixassem a Fazenda. Ignorado, ingressou 

30 Justiça Federal (5º Vara), Fortaleza, Processo 92.05.03694-3, fls.2-5, 10, 38.
31 Izael Constantino (Tim), entrevista em 22 out. 2004.
32 Livro de Tombo, 26 dez. 1987, fls.50f.
33 BARREIRA, 1992, p. 165.
34 Valdízia Freitas, entrevista em 15 out. 2007.
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com uma ação de despejo, atendida pelo juiz da cidade. Os morado-
res buscaram apoio jurídico do STR de Itapiúna, mas o encontraram 
adequadamente com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), conseguindo 
sustar o despejo e transferir o dissídio para a Justiça Federal.35

Em resposta às ameaças, a comunidade fortaleceu os laços de 
organização para garantir a permanência, enquanto pressionava o 
INCRA pela desapropriação. Passaram a cultivar de forma coletiva 
35 hectares, fortalecendo os laços de solidariedade. Os militantes 
da Igreja idealizaram o alcance desse momento, acreditando que 
a cooperação e o “espírito coletivo”36 naqueles termos fossem defi-
nitivos. Tomando as atitudes como afronta pessoal (a terra era uma 
“extensão” da sua subjetividade!), Valdemar agiu para inviabilizar a 
permanência das famílias atacando seus recursos alimentares. Em 
várias ocasiões, foram denunciadas a destruição de cercas de prote-
ção do roçado, para que o gado comesse plantações e forragens, e a 
contaminação da água potável. Os moradores recusaram a violência 
como resposta, por medo, impotência ou crença na solução jurídica. 
As agressões foram respondidas com denúncias públicas e ações le-
gais de indenização.

Em 12 de dezembro de 1987, a cena foi repetida. A novidade foi 
a intervenção organizada pela Igreja, com “uma grande articulação 
em toda a Diocese para mobilizar agentes de pastorais e trabalha-
dores das CEBs”, a fim de reerguer o cercado e proteger as famílias 
da ameaça dos jagunços. As oitenta pessoas presentes reconstruíram 
tudo em duas horas de mutirão. Tão logo o grupo deixou a fazenda 
e retornou a Itapiúna, a cerca voltou a ser destruída. Uma cena de 
violência iminente foi descrita em depoimentos orais e relatos escri-
tos: de um lado, moradores com “foices”; do outro, “os capangas com 
revólveres”. O retorno da equipe de apoio e a presença do advogado 
do movimento pôs fim à briga. O grupo de apoiadores reconstruiu 
o cercado e partiu deixando vigilância permanente, sem conseguir 

35 Livro de Tombo, 26/dez/1987, fls.50f; & CPT/CE, Conflitos de Terra-Quixadá, “História do 
Assentamento Touro”, mar. 1992.

36 CPT/CE, Conflitos de Terra-Quixadá, “História do Assentamento Touro”, mar./1992.
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“retirar o gado da terra dedicada à lavoura”. Nos dias seguintes, a CPT/
CE denunciou a intimidação noturna contra a família de José Maria, 
um dos moradores em viagem a Fortaleza, para denunciar os aconte-
cimentos. Em 26 de dezembro, o STR de Itapiúna lançava uma carta-
-aberta afirmando que as ameaças de morte eram diárias37.

Moradores e entidades de apoio reivindicaram a presença poli-
cial para “desarmar aqueles que vivem ameaçando a vida de pacatos 
e mansos agricultores”. Em fevereiro de 1988, dois agentes federais 
promoveram uma diligência na Fazenda. Em Itapiúna, receberem 
do Presidente do STR e de uma funcionária da Ematerce garantia de 
veracidade das denúncias. Na fazenda, encontraram 18 das 26 famí-
lias iniciais e comprovaram as denúncias ao verem cercas queimadas 
e destruídas. Realizaram buscas de armas na casa do gerente, sem 
nada encontrar. Acalmaram a ansiedade dos moradores e advertiram 
o proprietário e seus empregados de “punição legal” contra futuras 
destruições e intimidações.38

Poucos meses depois, Valdemar voltou a ser acusado de tentar so-
lucionar a questão pela força, revelando quão frágil era a mediação 
do Estado. Em agosto de 1988, o conflito foi reativado, dessa vez pelo 
não pagamento da desapropriação pela União. A propriedade retor-
nou para Valdemar e ele respondeu “com mais ameaças e pressões”. 
Em 15 de junho de 1989, outro episódio incendiou o conflito: os mo-
radores denunciavam o novo gerente de tentar “alvejar uma criança” 
de 12 anos que cavalgava em uma área deserta. Pelos atos que vinha 
praticando, a comunidade o considerava um “homem extremamente 
perigoso”, faltando segurança para exercerem até mesmo atividades 
mais corriqueiras. Em uma nova diligência, os agentes federais ou-
viram moradores, colheram o depoimento do gerente (que negou 
todas as acusações) e realizaram busca por armas em sua casa (en-
contrando uma espingarda de caça, não aprendida). No relatório, os 

37 Livro de Tombo, fls. 50v & CPT/CE, Conflitos de Terra-Quixadá, “História do Assenta-
mento Touro”, mar. 1992; Requerimento 28 dez. 1987; Carta-Aberta 26 dez. 1987 & Justi-
ça Federal (5º Vara), Fortaleza, Processo 92.05.03694-3, 16 dez. 1987, fls.34-35.

38 Justiça Federal (5º Vara), Fortaleza, Processo 92.05.03694-3, 16 dez. 1987, fls.34-35; 12 
fev. 1988, fls.41-44.
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policiais citaram o contentamento dos moradores por sua presença e 
registraram o compromisso que teriam arrancado das partes de ces-
sarem as hostilidades39.

Nada de semelhante voltou a acontecer até que um evento de 
dimensões externas envolveu a comunidade, em 31 de agosto de 
1989. Auxiliadora Beserra, à época integrante da coordenação esta-
dual do MST, relata que o Movimento havia planejado a ocupação 
da Fazenda Logradouro, em Canindé. Parte do grupo foi impedido e 
detido por um bloqueio policial. A outra parte, avisada, decidiu ocu-
par Touro “com o intuito de apressar o processo de desapropriação”40. 
Rapidamente, uma ordem de despejo foi autorizada e, em 14 de se-
tembro, o batalhão de choque da PM foi deslocado para cumprir a 
determinação judicial. Sob ameaça de ataque, Padre Eudásio, Dom 
Adélio e os deputados estaduais Hilário Marques e João Alfredo (PT) 
negociaram a desocupação não violenta. Temendo retaliações, os 
sem-terra foram levados para dentro da Igreja e de lá partiram rumo 
a Fortaleza (após o Batalhão de Choque deixar a cidade), para iniciar 
um acampamento no INCRA.

A ocupação do MST complicou a resistência dos moradores em 
curto prazo, mas foi eficiente em médio prazo. Em 30 de agosto de 
1990, eles recebiam do INCRA a emissão de posse da terra com a cria-
ção do assentamento. Em 14 de setembro, Padre Eudásio celebrava 
na comunidade a “missa em ação de graças pela conquista da terra” e 
pela “resistência de cinco anos de luta dos trabalhadores”.41 O conflito 
estava encerrado. Era a concretização do “Reino”, a recompensa pela 
“conscientização” dos trabalhadores na leitura místico-pastoral. 

O segundo conflito em repercussões políticas, pela tensão e dimen-
são pública para os movimentos, ocorreu na Fazenda Massapê. Seu iní-
cio coincidiu com o desfecho do conflito em Touro. O momento inicial 
se deu com o falecimento do proprietário, Vicente de Oliveira, em 1987. 

39 Livro de Tombo, fls.52f; Justiça Federal (5º Vara), Fortaleza, Processo 92.05.03694-3, 15     
jun. 1989, fls.47.

40 Auxiliadora Beserra, entrevista em 13 out. 2004; & Livro de Tombo, fls.54v.
41 Livro de Tombo, fls.56v.
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Os irmãos-herdeiros decidiram vendê-la por meio de “desapropriação 
por interesse social”, disponibilizando o imóvel ao Plano Regional de 
Reforma Agrária, do Mirad (Ministério da Reforma e do Desenvolvi-
mento Agrário), situação que revela a desvalorização da propriedade 
rural nessa porção do semiárido, uma dinâmica distinta das regiões 
onde os projetos agropastoris-industriais estimularam a especulação 
imobiliária e o aumento da pressão contra moradores e posseiros.

Em julho de 1987, o INCRA aceitou o pedido dos herdeiros e, em 
agosto, realizou a vistoria de avaliação. Do total de 1.363ha, apenas 
62 eram devidamente explorados. Essa situação tornava a proprieda-
de “passível de desapropriação pelo não cumprimento de sua função 
social”. O gerente, um dos moradores, era o único empregado assa-
lariado. As demais famílias viviam sob contrato de parceria com “su-
jeição”, prestando três dias de trabalho para a fazenda, mas sem dis-
tribuir a produção. O relatório relata inexistência de “tensão social”42, 
um jogo de palavras que, na prática da instituição, significava não dar 
celeridade ao processo ou mesmo protelar a desapropriação. Havia 
ainda um segundo grupo, de 28 parceiros não-residentes, moradores 
do município de Capistrano, cultivando a terra como meeiros, alguns 
há mais de uma década, sobre os quais recaía a obrigação de divisão 
da produção agrícola. Curiosamente, há silêncio sobre eles na docu-
mentação do INCRA e da Justiça Federal. 

Em setembro de 1989, a União declarou Massapê de “interesse so-
cial para fins de reforma agrária”. Dois meses após, uma circular do 
INCRA é o primeiro documento escrito a reconhecer a existência de 
conflito. A entidade solicitava pressa na “liberação de recursos orça-
mentários/financeiros, face à grave tensão social reinante no imóvel, 
haja vista que este foi invadido por trabalhadores rurais sem-terra 
que se encontram acampados na área”43. O jogo de palavras ganhava 
outra significação. A ocupação aconteceu como reação à expulsão 
dos meeiros. Na incerteza da desapropriação, com promessa de ven-
da no mercado, os herdeiros mudaram de ideia. Curiosamente, atua-
42 INCRA, Fortaleza, PA Massapê, 20 jul. 1988, fls.07; 19 ago. 1988, fls.9-13.
43 INCRA, Fortaleza, PA. Massapê, 21 nov. 1989, fls.129.
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ram dentro da própria lógica de funcionamento do Instituto, que é a 
de utilizar o mecanismo da desapropriação presente no Estatuto da 
Terra apenas onde há conflito e resistência.

Os posseiros receberam orientação do STR de Capistrano e bus-
caram apoio na Igreja de Itapiúna. Segundo Auxiliadora Beserra, ela 
e Padre Eudásio foram procurados por Domingos Pedrosa e Valter 
Barroso, líderes do grupo: “sentamos na casa paroquial e resolvemos 
fazer uma ocupação no Massapê só com essas famílias. Se as famílias 
que moravam lá aceitassem as nossas regras, poderiam ficar, se não, 
iriam sair. Todo mundo aceitou”44. A ocupação foi realizada, segundo 
registro do Livro de Tombo, na madrugada de 6 de janeiro de 1990 
(data posterior ao relato do documento acima). Sob a coordenação da 
CPT e do MST, as 28 famílias dos meeiros foram mobilizadas e monta-
ram o acampamento no imóvel. O INCRA negociou com os herdeiros 
sua permanência e o fim de qualquer ação hostil, oferecendo agilizar 
a emissão de posse. Sem o pagamento, eles moveram uma ação de 
despejo, tentaram proibir o plantio na terra e ameaçaram queimar os 
barracos. Em 08 de janeiro, 17 dessas famílias do grupo integraram 
um protesto organizado pelo MST e pela CPT na sede do INCRA, em 
Fortaleza, do qual participaram outras 13 comunidades envolvidas 
em conflitos semelhantes45.

No retorno, após três dias, o movimento lançou mão de uma es-
tratégia para legitimar a posse: “as famílias começaram um trabalho 
coletivo como meio de sobrevivência”, com plantação de hortaliças, 
agricultura e pesca. O movimento buscava legitimidade concretizan-
do a ocupação por meio do trabalho coletivo. Nesse sentido, Massa-
pê revela um aspecto comum a todos os conflitos agrários: a reivin-
dicação do direito a terra estava assentada em noções costumeiras 

44 Auxiliadora Beserra, conversa informal em 16 ago. 2020.
45 Livro de Tombo, 06/jan./1990, fls.55v; Auxiliadora Beserra, “Dossiê”, fonte autoral, 31 maio 

1990; Jornal O Povo: “INCRA volta a ter acampados”, 09 jan. 1990. Ocorreu uma única ocu-
pação. Acredito, assim, que a data do Livro seja correta: havia cuidado em registrar com re-
gularidade as ações da paróquia no calor dos acontecimentos. A documentação do INCRA, 
por outro lado, era quase sempre retardatária e baseada em relatos indiretos. Moradores e 
meeiros da ocupação totalizavam 151 pessoas, das quais 72 eram crianças.
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sobre o direito de uso, constituídas, em alguns casos, a partir de 
longo tempo de trabalho investido. Alguns conflitos questionaram a 
legalidade da posse, como ocorreu em São José e Nova Olinda, mas 
Touro, Massapê e Curupaiti contestaram sua legitimidade, por meio 
da percepção de que é o trabalho que justifica sua apropriação.

Em julho de 1990, os herdeiros conseguiram, no juizado de Ita-
piúna, decisão favorável ao despejo. O juiz Washington Dias solicitou 
reforço policial para executar a desocupação. As entidades de apoio 
reagiram encaminhando à Justiça Federal pedido de anulação ale-
gando invasão de jurisdição e chamando a atenção para o fato de es-
tarem cultivando uma terra até então improdutiva e abandonada pe-
los herdeiros46. O movimento tentava evitar o “show de humilhação” 
ocorrido durante a presença do batalhão de choque no ano anterior 
para expulsar os acampados do MST na Fazenda Touro. Segundo Pa-
dre Eudásio, Dom Adélio acertou com o governador Ciro Gomes o 
compromisso de não enviar o batalhão de choque. Em seguida, a Jus-
tiça Federal revogou o despejo47.

Antes desse evento já havia um clima de ameaças e tensões. Em 
maio de 1990, três acampados e os militantes Josias Maia e Auxilia-
dora Beserra foram ameaçados de morte por um dos herdeiros. Em 
julho, a esposa de outro herdeiro tentara agredir Auxiliadora dentro 
do acampamento. Semanas depois, um desconhecido lançou aos 
seus pés, de um carro em movimento, um bilhete feito com letras de 
jornal, escrito “vocês vão morrer”. Horas depois, Padre Eudásio rece-
beria uma chamada telefônica com a mesma ameaça. Nesse clima, 
duas visitas policiais foram realizadas ao acampamento, uma delas 
pela Polícia Federal48. Deste evento, declarou Padre Eudásio:

A Polícia Federal veio averiguar porque falaram que nós tí-
nhamos depredado a Fazenda, estragado as fruteiras. E na 
realidade, eles viram um oásis no deserto, muito feijão, muito 

46 Auxiliadora Beserra, arquivo pessoal, carta “Ao Sr. Governador Estado Tasso Jereissati”, 
16 jul. 1990.

47 Padre Eudásio, entrevista em 18 out. 2007.
48 Livro de Tombo, fls.57f.
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tomate, muito pimentão. Então eu ouvi quando um disse pro 
outro: “esse pessoal tá precisando de uma chance de traba-
lhar”. Com poucos meses, veio a emissão de posse.49

Uma memória dividida

Em de abril de 1991, o INCRA realizaria a cerimônia de posse da 
terra, o evento narrado no início do texto. O relato de Padre Eudá-
sio é desanimador e instigante. Revela-nos utopias e expectativas 
por ele forjadas que entraram em contradição com a experimenta-
ção das novas condições de vida. Mas como avaliar a suposta inação 
dos moradores diante do ataque aos movimentos de luta pela terra 
pelo representante do INCRA, exatamente contra os mediadores que 
haviam criado condições favoráveis à conquista do assentamento? 
Como entender a “empolgação” com políticos que não haviam se 
solidarizado publicamente com a resistência? Era um momento de 
festa. Em ocasiões assim não é raro “deixar para lá” contradições que 
geram mal-estar. Por outro lado, à comunidade interessava legitimi-
dade entre aqueles que detinham poder e acesso a recursos, e disso 
poderiam nascer interesses não convergentes com a militância.

Padre Eudásio aprofunda sua crítica ao relatar o “abandono” do 
projeto coletivo que agregou a utopia da suficiência coletiva e da au-
tonomia política construída a partir do trabalho compartilhado. A na-
tureza da decepção resultava, para ele, da incapacidade dos assenta-
dos de darem conta dos desafios “assumidos”, de não se apropriarem 
do potencial de forças sociais e políticas a sua frente. A coincidência 
entre o desfecho do conflito Touro e o início do conflito em Massapê 
deslocou a esperança para a nova luta que se iniciava, e uma “reade-
quação” dos métodos.

A gente alimentava muito que o Massapê ia ser do jeito que 
a gente queria, porque já tinha apanhado muito, visto nossos 
erros, já dava pra gente acertar. A gente se culpava pelo insu-
cesso de algumas coisas. Então nós usamos uma estratégia, 

49 Padre Eudásio, entrevista em 18 out. 2007.
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tinha mais de setenta crianças, nós começamos a fazer uma 
horta comunitária aguada com lata de óleo seca. Você ia lá e 
botava a criançada para carregar água e aguar os tomates, 
aguar o pimentão, nosso trunfo foi isso aí.50

A horta comunitária foi construída com a dupla função de forne-
cer alimentos e ser experimentação pedagógica da dimensão cole-
tiva e solidária do trabalho, protótipo para compreender a dinâmica 
coletiva da produção e da sociabilidade como exercício de anteci-
pação. Por isso, a participação das crianças é destacada na narrativa. 
Neste trecho sobre Touro, o sacerdote relata a compreensão que se 
tinha dos desafios dos assentamentos e associa o insucesso às per-
manências fantasmagóricas da patronagem:

Outra decepção foi essa aqui, faz até vergonha dizer. Como 
usar a terra quando a reforma agrária viesse, como fazer o 
manejo da terra. Nós já sonhávamos também na linha da pre-
servação ambiental, nós trabalhávamos com a questão do 
coletivo: “essa parte aqui vai ser para trabalhar no coletivo, 
essa parte aqui vai ser para trabalhar no individual”. Quan-
do eu digo decepção, é porque quando chegou a emissão 
de posse, começaram a botar pra fora o patrão que estava 
dentro deles.51

Em Sair da Grande Noite: ensaios sobre a África descolonizada, 
Achille Mbembe constrói uma série de analogias sobre a descoloni-
zação que penso ter valor para uma compreensão das contradições e 
das frustrações apresentadas por Padre Eudásio. Mbembe afirma que 
a libertação do jugo colonial foi um acontecimento político alimen-
tado pelo que denomina de “vontade ativa de comunidade” (vonta-
de de poder e de viver), assim como pelo desejo de singularidade e 
originalidade, visando construir uma obra partilhada, constituir uma 
herança. Foi um desejo refletido numa nova linguagem e numa nova 
lógica de sentido de vida. Não obstante, o impulso de superação do 
flagelo, que deveria forçar os ex-colonizados a pensar por si e para si 
próprios, não produziu desejo verdadeiro de liberdade, afigurou-se 

50 Padre Eudásio, entrevista em 18 out. 2007.
51 Padre Eudásio, entrevista em 18 out. 2007.
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como encontro forçado consigo mesmo, acabando por constituir-se 

como exterioridade desprovida de potencial de transformação. Para 

ele, o colonialismo firmou-se como uma totalidade deletéria com 

ampla capacidade de proliferação no presente daqueles que escra-

vizou. Sua fantástica capacidade de permanência e metamorfose faz 

estremecer o presente daqueles que escravizou, infiltrando-se até nos 

seus sonhos, preenchendo os seus pesadelos mais medonhos, antes de 

lhes arrebatar lamentos atrozes52.

Essa é claramente a dimensão da luta pela terra, pela libertação 

da “sujeição”, pela ascensão dos pobres como sujeitos de direito que 

constitui a resistência como esfera de expressão, tanto de novas rea-

lidades políticas experimentadas no processo de luta como dimen-

sões utópicas do porvir. Uma vontade ativa de comunidade que in-

corporava uma nova lógica de sentido da terra, espaço vital, lugar 

de afirmação do trabalho e da dignidade humana, contra o lugar de 

desumanidade que é a terra de negócio53. 

Quanto à nova linguagem que expressa esse novo sentido da vida, 

esta se revelava numa concepção renovada da existência social media-

da pelo discurso de fé (ancorado na Bíblia) que constituía uma nova re-

lação do humano em sintonia com o sagrado enquanto dimensão de 

justiça e fraternidade. Por outro lado, a frustração que Padre Eudásio 

narra expressa as permanências do flagelo como introjeção de formas 

de relacionamento com a terra e com a comunidade que a conectam 

às amarras do paternalismo que os submetiam. O encontro forçado 

consigo mesmo, aquele que não pode produzir um desejo verdadeiro 

de liberdade, revela-se (segundo ele) na desídia com os assentados, na 

incapacidade de instituir uma comunidade capaz de superar a depen-

dência econômica, o individualismo e a submissão política e, ainda, na 

ausência de respeito para com os militantes que dedicaram tempo e 

expuseram suas vidas nos percalços da luta. 

52 MBEMBE, 2014, p. 12-19.
53 SANTOS, 1998, p. 142.
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Auxiliadora Beserra recorda a cerimônia de posse em Massapê a 
partir de significantes que constroem outra representação do evento, 
radicalmente oposta à narrada no início do texto. O que ela verbaliza 
expressa uma memória dividida, isto é, a diversidade de reminiscên-
cias que compõem uma pluralidade fragmentada de formas distintas 
de rememoração54.

Eu lembro que os jovens prepararam uma peça de teatro 
com toda a história da ocupação até aquele dia. Exatamente 
para mostrar ao pessoal do INCRA (não para bajular), a du-
reza. Ocupar a terra é uma ação de justiça. Ninguém está ali 
por lazer, por prazer. Era essa a intenção. E essa peça trazia os 
personagens: eu, Eudásio, as freiras... Depois do discurso, a 
lapada foi grande com essa peça. A gente também falou: eu 
falei, o Eudásio, o Domingos...

Para ela, a dimensão daquela frustração tem relação direta com 
expectativas que não foram capazes de dimensionar as contradições 
da vida experimentada, “de já querer começar a fazer o céu, que fos-
se um povo diferente, que todo mundo pensasse igual”, projetando 
um desejo não mediado nas possibilidades históricas que os sujeitos 
vivenciam em determinada geografia social. Também revela a inten-
ção da instituição de permanecer conduzindo a luta, de guiar os fiéis 
na caminhada em direção ao “mundo novo”, não raro expressando a 
vontade de decidir pelo outro.

As pessoas são diferentes, vêm de contextos diferentes, en-
tão tem que ter atrito, birra, arenga. Eu cansei de mostrar na 
história bíblica os 40 anos de deserto, que Moisés conduziu 
o povo, e o povo se rebelava muitas vezes. Qual era a nossa 
divergência? Primeiro que não temos a experiência de uma 
sociedade socialista. [Ela é] capitalista, o povo é. Ele queria 
que fossem comunidades modelos liturgicamente falando, 
da Igreja. Para mim era importante o quê? Tirar o povo da mi-
séria, fazer justiça à questão da terra, fazê-la chegar às mãos 
de quem realmente precisava produzir para sobreviver ou 
para viver bem, ajudar o povo a resgatar sua dignidade, for-
ma esse povo para ter consciência e ter formação de opinião 
própria. E não era essa a minha intenção, nem do MST. A mi-
nha intenção como igreja ficar até a hora que o povo tivesse 

54 PORTELLI, 2005, p. 109, 128.
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condições de conduzir todo o trabalho sozinho. Eu me dou 
por satisfeita!55

Alessandro Portelli propõe pensar a memória que se expressa na 
oralidade menos como evento do que como significado e represen-
tação. O testemunho oral pode se situar não em sua aderência ao 
fato, mas de preferência em seu afastamento dele, como imagina-
ção, simbolismo e desejo de emergir. A subjetividade demarca sem 
eliminar o caráter factual das narrativas, de tal forma que os relatos 
de Padre Eudásio e Auxiliadora Beserra sobre a cerimônia de posse 
em Massapê são incomparavelmente mais densos que o registro es-
crito do Livro de Tombo. Isso implica, por outro lado, reconhecer na 
memória um processo ativo de ressignificação, ao reparar o esforço 
de dotar a vida do narrador de sentido em perspectiva, mesclando 
as habilidades de preservar o passado com as transformações múl-
tiplas forjadas ao longo do tempo, recolorindo a rememoração, e ao 
compor uma memória que possa dar conta da tensão perene entre 
reminiscências individuais e a “memória coletiva”. As lembranças são 
continuamente reformuladas por meio das novas experiências e elas 
ampliam continuamente as imagens do vivido, geram novas formas 
de compreensão do passado56. Nesse aspecto, a “verdade” assume 
uma qualidade psicológica, não-factual. A interpretação dos relatos 
deixa de buscar afirmativas “verdadeiras” ou “falsas” e passa a preo-
cupar-se com as diferentes estratégias utilizadas pelos sujeitos para 
lidar com as memórias, as diferentes formas de lembrar e de procurar 
dar sentido à vida. Narradores nos contam o que queriam fazer, o que 
acreditavam estar fazendo, o que agora pensam que fizeram tanto 
quanto nos falam sobre o que, de fato, fizeram57.

O percurso da mobilização camponesa e da luta pela terra no seio 
do projeto pastoral deve ser lido como processo mediado por tensões. 
A face mais explícita, quando a luta assumia a confrontação contra os 
“patrões” e os “opressores”, foi constituir uma unidade entre as expecta-
55 Auxiliadora Beserra, diálogo gravado em ago. 2020.
56 THOMSON, 1997, p. 57.
57 PORTELLI, 1997, p. 31-32.
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tivas dos camponeses, da militância e da Igreja. A conquista da terra e a 
criação dos assentamentos viram emergir contradições entre o pensar 
da instituição e a experiência prática da vida nas comunidades. O tra-
balho pastoral, que passou a perceber política e fé como faces indis-
solúveis de si, não apagou as distinções no “código sociocultural”, em 
que quem “fala” (quase sempre o clérigo ou militante) e quem “ouve” 
(quase sempre camponeses) possuem maneiras peculiares de apro-
priar-se dos discursos. Para José de Sousa Martins, haveria um “acordo 
tácito” quando a pastoral católica se pôs a “serviço” dos pobres, e não 
um “equívoco recíproco”58 na maneira como os trabalhadores rurais 
se apropriaram de seu discurso. A experiência de Itapiúna, sobre a qual 
posso discorrer um pouco melhor, revela que a dificuldade em desen-
volver o assentamento como iniciativa coletiva e o fracasso do braço 
eleitoral do movimento (a mobilização alcançada nos conflitos de terra 
e nas reivindicações em anos de seca não encontrou correspondentes 
no campo eleitoral e na representação política municipal) demons-
tram que esse “acordo” comportou seus “equívocos”, ambiguidade re-
cortada pela diversidade dessa memória dividida.

Rodrigo Peixoto aponta que essa contradição foi inerente à forma 
como a Igreja progressista se relacionou com esses sujeitos. A “idea-
lização que ela fez do camponês, apreendido através de um filtro 
ideológico cheio de expectativas”, construiu uma visão que reduz as 
pessoas a padrões uniformizadores de comportamentos. “Ressaltan-
do o espírito religioso e a visão coletivista da terra”, a Igreja procurou 
inculcar “aquilo que ela gostaria que predominasse na cultura popu-
lar”, especialmente a forma comunitária de produzir. Assim, “essa in-
sistente preferência por terras coletivas e trabalho comunitário, em 
detrimento às formas usuais de posse e trabalho, mistifica a realidade 
ideológica e existencial do lavrador, reforçando a ‘cultura do silêncio’, 
que deveria ser objeto de transformação no processo de engajamen-
to”. A relação cultivada entre camponeses e militantes estabeleceu 
uma identidade em comum, mas aparentemente no interior de um 

58 MARTINS, 1989, p. 58.
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projeto que, antes de pertencer aos camponeses, os incorporava,59 
disposição que se visualiza na ação de falar em nome do outro, em 
ato de defesa, mas a ele entregando uma visão de mundo específica 
que não lhe é própria, dele retirando a autonomia para expressar a si 
mesmo em sintonia com seu entendimento do mundo.

A leitura realizada por Auxiliadora, herdeira da militância católica que 
transpôs esse universo, ao mergulhar nas lutas mobilizadas pelo MST 
noutros espaços geográficos do país, relativiza a noção de um pensa-
mento e de uma memória militante unívoca, organizada a partir de um 
eixo homogeneizador que perpassa a visão de mundo sacerdotal. Se 
seu modo de ver as coisas se aproxima dos assentados, compreende o 
insucesso do projeto como inerente à vida social, a avaliação de Padre 
Eudásio ressoa na forma de ver de outros militantes e simpatizantes das 
lutas progressistas. Ressoa de maneira menos ácida, não raro por meio 
de não-ditos, pois há sempre o risco de criar cismas entre pessoas que 
compartilham uma geografia espacial e social muito próxima. 

Por fim, diria, para além do debate sobre a memória, que a mim 
parece ser fundamental compreender como os novos assentamentos 
foram impactados pelas dificuldades relativas à produção, acesso aos 
mercados locais e inconstância do apoio estatal. São questões exter-
nas tão decisivas quanto os desafios de natureza interna, não raro li-
mitantes da ação. Elas perpassam, ainda, a ascensão de uma nova rela-
ção com a esfera do trabalho, mediada pela difusão do individualismo, 
pelo longo processo de esvaziamento do mundo rural e pela progres-
siva mercantilização da sociabilidade. Os próprios desafios projetados 
pela Igreja foram confrontados com essa “novíssima” historicidade.

59 PEIXOTO, 1991, p. 126-130.
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