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I n t r o d u ç ã o

O período é longo, foram 41 anos. A chamada Primeira Repú-
blica, ou República Velha, no entanto, é apenas uma uni-
dade do ponto de vista retrospectivo e contrastivo com o 
que viria depois: um período revolucionário, um Estado que 

se pretendia Novo e que precisava, portanto, colocar para trás de si, ao 
rejeitá-lo, um bloco temporal unificado. Uma espécie de Idade Média 
política e social. Atraso, clientelismo, oligarquias, fraude eleitoral e, sua 
marca registrada, o coronelismo são as características gerais atribuídas 
a essa época a meio caminho entre o Império e a verdadeira República. 
Contudo, nenhuma novidade em aceitá-lo como um conjunto relativa-
mente heterogêneo de breves períodos, sacudido por revoltas, golpes de 
Estado, convulsão política e social. Talvez como nunca antes e raramente 
depois, na Primeira República o povo ocupou as ruas. Saudou líderes, 
contribuiu para sua derrocada. Uma visão panorâmica dos grandes acon-
tecimentos desse período apresenta-o como uma sucessão de lutas esta-
duais intestinas, nos diversos níveis dos poderes político, jurídico e mili-
tar, aplacadas com o advento do governo de Manoel Ferraz de Campos 
Salles (1898-1902) e a implantação da “política dos governadores” que, 
junto à instituição da “verificação de poderes” que organizava a lista dos 
deputados e julgava a legitimidade de sua eleição, restringia ainda mais 
a possibilidade de revezamento dos grupos locais e estaduais no poder 
(Faoro, [1959] 1998, p. 563-564; Carone, [1971] 1977, p. 189 e ss.). 
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Vista de certo ângulo, o interno, tal unidade é dificilmente de-
tectável: a Primeira República não é um monobloco. À “política do 
café com leite”, sugerindo conciliação e consenso, pode-se substituir 
a “política do café contra o leite”, tal como propôs Enders (1992). As 
lutas das diversas facções partidárias, por um lado, dos diversos par-
tidos estaduais – lembremos que o único partido nacional da época, 
dadas as fracassadas tentativas de unificação partidárias, era o Partido 
Comunista –, às inúmeras modificações legais, mostram rupturas no 
interior da aparente continuidade. 

Por outro lado, é impreciso afirmar rupturas essenciais na socie-
dade e das práticas políticas com o advento da Revolução de 1930. Se a 
Revolução em si é um corte profundo, diversos movimentos, atestados 
por vários historiadores (e.g. Pang, [1978] 1979), evidenciam a rápida 
capacidade de cicatrização das relações políticas à ancien régime. Fissu-
ras em meio ao contínuo, contínuo na aparente ruptura. 

Assim parece ter acontecido em Pernambuco. Embora haja conti-
nuidade aparente na sucessão dos diversos governos, as dispu tas internas 
jamais deixaram de ocorrer. Como já foi ressaltado por outros autores, na 
política local (Palmeira, 1996), em que pesem certas inferências de di-
versos estudos (e.g. Carone, [1971] 1977), não existe mando exclusivista 
também na esfera estadual. Se as práticas permanecem, os comandos va-
riam mais do que se pode esperar e, por baixo da chamada oligarquia ro-
sista (como passou a ser conhecida a liderança do Conselheiro Francisco 
da Rosa e Silva), existe um vasto e complicado terreno de batalha. Assim, 
o que se passou a chamar de “salvacionismo”, a faceta pernambucana da 
militarização dos governos nordestinos com pretensões modernizantes, 
do ponto de vista molar pode ser entendida uma ruptura. Sob a perspec-
tiva molecular, é apenas a emergência de forças em luta desde há muito 
contra o domínio de Rosa e Silva e suas extensões nos poderes locais,3 
finalmente tomando provisoriamente as rédeas do poder executivo esta-
dual. O contínuo do combate recobre a ruptura. Pode-se então considerar 
a subida do general Emydio Dantas Barreto ao governo do estado, como 
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o resultado de uma infinidade de pequenas fissuras das bases rosistas, tan-
to no plano mais local quanto no federal, dadas as suas amizades com o 
presidente da República.

O breve escrito que se segue, ao contrário do objeto tratado, do 
material trabalhado e de todas as aparências, não é o trabalho de um 
historiador. Seu título obedece a uma classificação que os antropólo-
gos costumam chamar de nativa. Quer dizer, ela foi elaborada pelas 
próprias autoridades que são os agentes de enunciação das questões 
acerca do banditismo rural na Primeira República em Pernambuco. 
Foi formulada por eles, com material baseado em suas preocupações, 
em suas classificações, em seus modos de dividir o mundo, nos objeti-
vos públicos e privados que eram seus. 

Escandir universos parece ter sido uma tarefa desses funcionários 
e mandatários: entre o sertão ou o interior e a capital ou o litoral: 
as suas duas políticas, as suas duas sociedades, dos seus tipos de cri-
mes. Entre os que eram a ameaça à ordem pública e, por conseguinte, 
às próprias autoridades; e os que eram ameaça aos indivíduos que se 
encontram submergidos naquele mundo considerado o do atraso, da 
ignorância, da barbárie. Classificações ambíguas, decerto, transitórias, 
bruxuleantes, conforme se poderá confirmar na leitura dos trechos dos 
documentos que aparecem a seguir. A despeito disso, não se tratou 
aqui de tornar os agentes de enunciação os interlocutores do trabalho. 
Texto de antropologia e não de jornalismo, cuidei menos de desmentir 
as fontes do que de apresentar e tornar inteligível as suas fabricações.

Obra de antropólogo, portanto, talvez possa causar estranheza aos 
profissionais treinados para trabalhar com períodos pretéritos e com 
documentação de arquivo o modo como lidei com uma e outra coisa. 
Porque sou um antropólogo e este é um livro de antropologia. Como 
tal, uma espécie de primo de um certo tipo de historiador, trato os 
documentos como fabricações e não como testemunhos de fatos his-
tóricos, porque abordo todos os fatos como fabricações, o que não é o 
mesmo que dizer que os trato como falsificações. Tratam os fatos como 
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falsificações todos aqueles que conservam em seus espíritos a crença na 
existência de fatos que não sejam fabricações. Ou seja, que acreditam 
que haja fatos verdadeiros para além da capacidade humana de os fazer 
verdadeiros. Embora respeitável e muito tradicional, esse não é o meu 
ponto de vista, nem meu objetivo. Aqui, os documentos serão encara-
dos como o efeito da ação humana e não como vocalizações eternas, 
como ninfas cujas vozes nos vêm contar como foi o passado. Aqui, por-
tanto, procurei estabelecer com os documentos uma relação que não 
permita inferir deles um ponto de vista de Sírio, sem “geometral” de 
todas as fontes (Veyne, 1978, p. 36-37). 

Os documentos de cada parte deste livro são heterogêneos. Mas 
eles convergem todos para um objetivo comum: mostrar como as auto-
ridades responsáveis pela segurança pública ou momentaneamente preo-
cupadas com ela puderam lidar com os distúrbios iminentes ou existentes 
em suas respectivas épocas e períodos de mando. O estudo desses docu-
mentos possibilita estabelecer, desde um certo ponto de vista, como se 
administrou a ordem4 durante um dado número de anos, governo após 
governo, no estado de Pernambuco, um dos principais na política vetero-
republicana. Como as instituições estatais, suas leis, suas práticas jurídicas 
e policiais foram capazes, à sua maneira, de manter sob controle a ameaça 
à ordem. A documentação examinada possibilita ainda verificar de onde 
vinham as informações de seus autores, como eles as interpretavam, que 
peso conferiam a cada uma delas, o modo como as classificavam e as 
empregavam objetivando persuadir os demais, propagandear suas metas 
e intenções, exteriorizar os problemas que enfrentavam. 

A análise desses documentos permite também expor como o 
Sertão foi classificado e selecionado a zona perigosa do estado, amea-
ça número um à ordem, à vida e à propriedade de seus habitantes. Du-
pla classificação: a de um território vasto, selvagem, habitado por uma 
população bárbara e atrasada, cujos costumes, por si sós, eram a marca 
de seu primitivismo, de sua miséria existencial – quer dizer, material e 
mental – e de seu isolamento geográfico. Dessas populações, contudo, 
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de suas próprias características condenadas, cujo desaparecimento era 
um desejo e um anseio, as autoridades que as condenavam retiraram 
os modos pelos quais puderam manter sob controle as práticas vio-
lentas que procuravam combater. Ao mesmo tempo, ainda, veremos, 
nessa gente, habitante de um outro tempo, segundo diversos autores 
dos documentos, como eles próprios encontravam a pureza do ho-
mem do campo, da vida livre e pastoril do passado.

Este livro é composto de quatro capítulos. O critério de sua cria-
ção obedeceu ao dos agentes de enunciação. Por conseguinte, o pri-
meiro capítulo é preenchido pelos discursos e documentos produzidos 
pelos governadores. Portanto, pelo que os chefes do executivo estadual 
tinham a dizer acerca da ordem pública e da segurança individual. Mas 
também o que tinham a dizer acerca do sertão e desta curiosa segmen-
tação espacial entre litoral e interior.

O segundo capítulo apresenta os discursos, as reflexões acerca do 
mesmo problema e as soluções trazidas pelos que ocupavam o cargo 
mais alto da polícia da época: os chefes de polícia. Mistos de policiais, 
juristas, políticos e cientistas sociais, esses homens, muitos deles for-
mados da Faculdade de Direito de Recife, produziam enunciados cujas 
bases moral, jurídica e sociológica formavam um tríptico em constante 
comunicação. Ao mesmo tempo, será mostrado, ocupavam uma posi-
ção de brokers, para usar a expressão consagrada em antropologia pelas 
análises processualistas dos anos de 1970 e 1980, entre os governos do 
estado e os políticos municipais. Porque era por sua mediação que che-
gavam à capital as notícias acerca da segurança individual e da ordem 
pública “nas distantes plagas do interior”, como se costumava dizer. 

O terceiro capítulo assemelha-se ao segundo porque os Secretá-
rios Gerais, os agentes de enunciação dessa parte do livro, eram um 
pouco políticos e um pouco sociólogos. Eram inventores de soluções, 
mas também formuladores de denúncias e de queixas contra o desman-
telo da situação das polícias e da justiça no interior. Provenientes esses 
homens, vale repetir, dos bancos da tradicional Faculdade, formularam 
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as primeiras críticas à política e à justiça da Primeira República, a de-
núncia dos atos dos “chefetes do baraço e do cutelo” e dos “mandões 
de campanário”.5

O quarto capítulo é o mais breve e cujo material é mais pobre. Talvez 
possa dar a aparência de algo fora do lugar. Mas a intenção de sua presen-
ça deve-se à possibilidade de apresentar como se estabelece um processo 
de legislação, ou melhor, da atuação de parlamentares em Pernambuco 
em 1892, ou seja, nos albores da República, acerca do problema policial.

Para encerrar esta breve introdução, será preciso destacar que este 
livro insere-se no âmbito do projeto Jovem Pesquisador “Memória: 
violência, política e família no Sertão de Pernambuco” financiado pela 
Fapesp. O objetivo central deste projeto que coordeno atualmente é veri-
ficar o modo como esses quatro elementos misturam-se no cotidiano de 
diversas famílias entre as quais faço trabalho de campo desde 1999. Este 
livro, portanto, mostra um trecho documental e arquivista dessa pesquisa.
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No ta s

1 Referente à página deste mesmo livro.

2 Idem.

3 A perspectiva molecular não supõe a simples miniaturização do que é 
molar. Consiste antes em um olhar que procura novas e diferentes relações, 
disposições e mesmo causalidades. O mesmo vale para a micropolítica, que 
não é a redução da macropolítica para o nível das interações individuais, e 
para aquelas, tão coletivas quanto as outras, mas que obedecem a outras 
regras e a outros princípios de comportamento. A esse respeito, ver Deleuze 
& Guattari (1980).

4 As palavras em itálico correspondem, excetuando-se as de língua estran-
geira e títulos de livros, à terminologia empregada pelos autores dos docu-
mentos analisados. São, portanto, termos nativos.

5 Valerá lembrar desde já que a distinção entre litoral e interior, muito 
operatória nos discursos dos agentes de enunciação presentes neste texto, 
ultrapassou o período em questão e reaparece na década de 1930 nas obras 
mesmas de fundação do pensamento social brasileiro que constituem a 
grande reflexão sobre o Estado Nacional. Veja-se, por exemplo, o título que 
Gilberto Freyre sugeriu à obra de Menezes (1937), segundo este último 
declara na última página da introdução.


