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C a p í t u l o  I

GoVeRnAdoRes

Procurarei mostrar neste capítulo o modo como os governa-
dores refletiram, viram e trataram o problema da segurança 
pública e como essa era uma preocupação constante em cada 
um deles. Quanto ao material de que dispus, talvez seja apro-

priado especificá-lo rapidamente. Trata-se de mensagens dirigidas pelos 
governadores ao Congresso do Estado de Pernambuco1 e de diversos 
relatórios anuais de suas administrações.2 A partir dessas fontes, pre-
tendi extrair diversas informações: as relações dos governadores com o 
Congresso estadual acerca do problema da segurança pública; as formas 
como, segundo suas intenções particulares, encararam o crime nos mu-
nicípios do sertão; as providências que pretenderam tomar, de acordo 
com os fenômenos mais ou menos específicos do roubo, dos agrupa-
mentos de cangaceiros, das brigas de famílias importantes; os balanços 
que fizeram de suas próprias administrações no que concerne à repres-
são ao banditismo no interior.

Os assuntos tratados nas mensagens e nos relatórios são variados. 
Procurei, portanto, efetuar um recorte adequado aos interesses especí-
ficos da pesquisa, a saber: estatísticas do contingente policial, agregadas 
às legislações federais delimitadoras do efetivo; políticas de segurança 
dirigidas aos municípios do interior; chamadas para eleições em todos 
os níveis; crises na ordem pública e sua separação da segurança da pro-
priedade e da vida; repressão anticangaço, interesse particularmente 
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despertado durante os períodos de atividade de Antonio Silvino, até 
1914, e de Lampião, até 1928, ano em que cruzou o rio São Francisco, 
em busca de refúgio no nordeste baiano.

Nomeados, eleitos indiretamente ou, depois, pelo voto direto, os 
governadores pernambucanos, substitutos dos antigos Presidentes da 
Província, foram o fruto de um elaborado, sofisticado mesmo, emara-
nhado de relações, de criações jurídicas, alianças pessoais e familiares. 
Um estudo das dimensões de Nos Tempos da República Velha (Porto, 
1986) é capaz de apresentar influências, mudanças de direção, apoios 
na força policial e na violência aberta inapreensíveis por trabalhos so-
ciológicos e historiográficos ordinários. Porto acaba, voluntariamente 
ou não, levando a efeito uma micro-história da política pernambuca-
na, situando-se como observador do nível mole cular sem descuidar-
se do molar. Micro-história sem microssociedade, micro-história do 
Estado. Legislação e conluios, eleições presidenciais e traições, a mi-
croscopia é constantemente atravessada pelo domínio macroscópico 
e vice-versa. O livro de Porto descreve relações políticas mais geral-
mente caracterizadas como práticas locais. Retirando-se os nomes e 
os cargos, o leitor desavisado poderia bem supor tratar-se de políticos 
municipais tramando em torno a seus interesses pessoais. E, no en-
tanto, trata-se quase exclusivamente de política estadual e federal. 

Seguindo as descrições analíticas de Porto (1986), testemunha-se 
a efervescência política e social decorrente da mudança de regime po-
lítico a partir de 1889, exigindo a intensificação do constante rearranjo 
das alianças e facções existentes no estado, a aspiração dos adesistas 
(“republicanos de 16 de novembro”) em se envolver corretamente no 
novo panorama dos poderes, o anseio dos “republicanos históricos” em 
pegar o que de direito lhes deveria pertencer. Este conjunto heterogê-
neo de convulsões criou nos governadores de Pernambuco, desde o bre-
ve mandato de Sigismundo Gonçalves (o primeiro dos dois, de 1899 
a 1900), profundas e constantes preocupações com a “manutenção da 
ordem pública”. Na primeira década da República, a ordem parecia 
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estar constantemente sobre o fio de uma navalha. Atentados contra 
presidentes e contra governadores, ameaças de golpes militares do flo-
rianismo, a Revolta da Armada, destruição de jornais oposicionistas ou 
situacionistas, o sebastianismo e os seguidos reveses em  Canudos de 
permeio, geraram um clima de instabilidade e desconfiança, alimen-
tando a decretação de estados de sítio e de intervenções federais. 

Nada disso, no entanto, implica na preocupação com a manuten-
ção da ordem pública como uma simples resposta natural à demanda 
criada pelas conturbações sociopolíticas. Aparentemente, segundo uma 
análise dos documentos deixa transparecer, manter a ordem pública era 
um dos deveres mais elevados da administração de cada governador. Por 
esse motivo, provavelmente, os relatórios e as mensagens mostram-na  
muitas vezes imperturbável. É assim que a declaravam, sucessivamente , 
os governadores. Salvo, é claro, quando se trata de distúrbios já contro-
lados. Foi o caso, por exemplo, dos informes de Barbosa Lima:

Os lutuosos sucessos de 18 de dezembro ocorridos nesta 
capital por ocasião da disposição do Governador do Es-
tado, os motins que em alguns Estados têm surgido, as 
conspirações contra o próprio governo da União, geraram 
um estado de dúvida, de incerteza e de ansiedade que ao 
menor abalo determinam o susto e o temor por parte da 
população.3

Neste caso específico, vale notar a expansão do problema para 
o exterior dos limites do estado. A “incerteza” e a “ansiedade” de que 
falava o governador estavam disseminadas por todo o território nacio-
nal, dadas as conspirações contra o então presidente Floriano Peixoto. 
As ameaças à ordem pública “dissolveram todos os laços da disciplina 
social”, desprestigiaram a “autoridade” e fomentaram “o desrespeito 
da lei”. Diante desse panorama, Barbosa Lima expressava assim as 
inquietações do Governo ao escolher os métodos de ação: “em vão 
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esforça-se cada órgão do poder público por serenar a agitação; se enér-
gico, tem-no por violento; se moderado, por frouxo (…)” (idem ibidem). 

E, na avaliação do chefe do executivo estadual, quais seriam as 
fontes de tamanho caos social? Ele os identifica nos “rancores par-
tidários, os ódios políticos, a intriga e a maledicência, armas predi-
letas desses ruins sentimentos” ferramentas eficazes da “cobiça e do 
despeito”. Para o governador, a ameaça à ordem e à paz derivava dos 
apetites, das vontades, dos sentimentos, somados à ingenuidade de 
seus instrumentos, alvos de mentiras: “Neste estado serviu de falso 
fundamento à exploração do amor próprio de uns, da credulidade 
e até do fanatismo de muitos (…)” (idem ibidem). Vale lembrar que 
Barbosa Lima fala ao congresso estadual na posição de quem, havia 
pouco, mandara fecharem-se os conselhos municipais, deporem-se os 
conselheiros, e nomeara novos intendentes, colhendo assim a ira dos 
primeiros que, em alguns casos, sublevaram seus municípios, conforme 
ocorreu em Triunfo, pequeno município sertanejo situado no pico da 
serra da Borborema. Ao se referir a “políticos apaixonados, baldos de 
patriotismo” e que “fomentaram motins que antes de realizados noti-
ciavam telegraphando para toda parte, possuídos da estúpida vanglória 
de arruaceiros descomedidos”, referia-se a esses intendentes revoltosos 
e sedicionários. Segue ainda o governador, dizendo que “em alguns 
municípios inventaram tais agitadores aquilo que chamam o protesto 
dos municípios contra a dissolução dos Conselhos; a insurreição con-
tra a tirania (…)” (idem ibidem).

Há, portanto, sintomas exuberantes de uma outra ameaça à ordem  
pública proveniente não mais dos grandes centros, dos lugares das de-
cisões centrais, mas das regiões consideradas mal controladas, bárbaras, 
selvagens dos municípios do interior, sobretudo aquelas do sertão. Lá 
grassavam, segundo denunciavam as autoridades da capital, as anti-
quadas práticas do chefetes de baraço e cutelo, do mandão de aldeia. Lá, es-
sas mesmas figuras, aliciadores de malfeitores, alimentavam seus ódios 
recí procos, fogueiras em que ressentimentos familiares serviam de 
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lenha para o fogo das disputas e inimizades políticas. E lá, neste vasto 
horizonte longínquo, situava-se o berço inequívoco do cangaço . Pouco 
importava se em Recife os jornais diariamente noticiavam crimes a 
facadas e a tiros, revoltas populares, atentados a políticos e tentativas 
de envenenamento de governadores. O maior perigo vinha do interior.

Portanto, uma das causas identificadas para o abalo na ordem pú-
blica era a própria atividade pública por excelência: a política. Por um 
lado, nos grandes centros, ela promovia a inveja, a cobiça e fomentava 
motins. Por outro, dos distantes rincões do estado, ela, assentada em 
antigas práticas não menos políticas, era a base do cangaço. Mas as duas 
políticas, ambas consideradas ilegítimas, a local e a mais abrangente, 
tinham duas formas diferentes de promover a desordem: uma predo-
minantemente política, envolta que estava nos conluios partidários. A 
outra, envolvida com práticas ilegais e crimes propriamente ditos. Uma 
e outra, à margem da lei, distinguiam duas formas de lutas antigoverna-
mentais. Na avaliação do governador, essa distinção era acompanhada  
por uma divisão geográfica: a divisa entre o litoral e o interior.

Era compreensível que assim fosse e isso por ao menos dois moti-
vos. Criada a República, Pernambuco organizou-se politicamente sob 
três grandes bandeiras: a dos antigos Conservadores, cuja liderança de 
Francisco da Rosa e Silva apenas se esboçava; a dos antigos Liberais, 
chefiados por José Mariano; e a dos Históricos, seguindo a batuta de 
Martins Jr. No entanto, conforme reconheceu Porto (1986), cada uma 
destas grandes facções, mesmo para o panorama litorâneo, longe de 
ser uma unidade, era um aglomerado de pequenas expectativas, alian-
ças mais pontuais, instáveis, prontas à ruptura. Acrescente-se a esta 
paisagem o clima de todo o estado, levando-se em conta cada uma 
das disputas locais, aí incluída a complexidade das relações políticas, 
familiares, jurídicas e policiais e a comunicação desses conflitos com 
as demais esferas administrativas e tem-se uma ideia do combate que 
se feria nesses tempos. 
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Mas a identificação do sertão como zona perigosa devia-se tam-
bém a um segundo motivo: a tese do isolamento. Geralmente invo-
cados sob as teses do abandono ou isolamento, na verdade às regiões 
longínguas do estado eram votados modos de exercício de poder não 
muito diferentes daqueles em voga na capital. Mesmo assim, a tese do 
isolamento obteve êxito nas ciências sociais brasileiras e segue como 
explicação primeira para todas as mazelas político-sociais da atuali-
dade. Ela supõe a existência de uma fonte de poder, identificável no 
espaço, que perde sua potência, eficácia e perfeição à medida que se 
afasta do centro de emanação. 

Que se tome, por exemplo, as explicações de Souza (1973, p. 97) 
para o “estado de guerra” das lutas entre as famílias. Para este autor, tal 
situação era “basicamente função do isolamento do sertão nordesti-
no, uma sociedade destituída de agências de representação do poder 
público (…)” (Souza, 1973, p. 97). Do isolamento, pai da ausência 
das instituições de Estado, resulta a violência das famílias, elas pró-
prias as únicas encarregadas da manutenção da ordem em seus “feudos 
isolados”. A tese é vastamente conhecida e refere-se principalmente 
ao período colonial. Contrapõe-se em geral este momento ao Império, 
durante o qual as tendências de centralização decorrentes da figura do 
imperador atenua ram o poder dos “senhores feudais” emanados desde 
suas fazendas e forçaram a decadência do poder privado. Por outro 
lado, ainda segundo Souza  (1973, p. 100), a “aceleração do declínio da 
ordem patriarcal” enfraqueceu os potentados locais, condição de possi-
bilidade da emergência do cangaço, ao qual os “chefes rurais viram-se 
impotentes para enfrentar com êxito (…)” (ibidem).4 Para o caso do 
coronelismo, Leal diz que

não é, pois, mera sobrevivência do poder privado, cuja 
hipertrofia constituiu fenômeno típico de nossa história 
colonial. É antes uma forma peculiar de manifestação do 
poder privado, ou seja, uma adaptação em virtude da qual os 
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resíduos do nosso antigo e exorbitante poder privado têm 
conseguido coexistir com um regime político de extensa 
base representativa (Leal, [1949] 1997, p. 40). 

Tem-se por regra, na literatura, a identificação do local com o 
privado, em contraposição ao central, burocrático, público.

Então, vê-se falta por todas as partes e em todos os períodos. Por 
um lado, falta do poder central e das instituições estatais. Por outro, a 
sua presença, o que resultou na falta de eficiência dos poderes locais 
na regulação e manutenção da ordem previamente estabelecida. Daí 
retira-se que, tanto em um caso quanto no outro, não se encontra 
verdadeiramente exercício de poder, pois, antes, o poder central era 
incapaz de regular as ações da política local e, depois, esta última está 
de mãos atadas contra o banditismo tornado independente.5 Portanto, 
estariam obliteradas questões como as colocadas no cerne deste tra-
balho, a saber, como os poderes puderam se exercer de modo a regular 
relações entre forças ora antagônicas, ora aliadas, constantemente 
cercadas por mãos armadas, a quem o poder jamais foi negado intei-
ramente; ou como a política local pôde resistir ao domínio do Direito 
que as autoridades jurídicas e administrativas constantemente utili-
zavam contra ela. O panorama que as teses do isolamento propõem, 
em um primeiro momento, é o dos mandões de aldeia infensos às ins-
tituições legais emanadas do centro cujo impulso é insuficiente para 
atingir as franjas de uma sociedade que pretendia regular. E, em um 
segundo, o da penetração dessas mesmas instituições enfraquecendo 
as influências dos antigos chefes, abrindo o flanco para a desordem.

É bem verdade que as teses das lacunas estatais deixadas vagas 
para o preenchimento por parte dos poderes paralelos não são exclu-
sivas à sociologia brasileira e nem a um dado momento histórico da 
disciplina. Estudos como os de Blok (1974), de Ianni e Reuss-Ianni 
(1972), de Hobsbawm ([1966] 1972) e de Kenny (1968), por exemplo, 
partilham essa mesma ideia. Outros estudos, referentes a franjas do 
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mesmo tipo, decorrentes não mais da distância espacial, mas da cha-
mada exclusão social, mantêm a mesma toada.6

A tese do isolamento também dominou as avaliações constantes 
nas mensagens dos governadores e textos de outras autoridades. Não 
obstante, esses mesmos documentos aqui examinados apresentam um 
estado de coisas muito diferente. Ao contrário de ausência do estado, 
interpretação de suas funções segundo táticas locais e estratégias glo-
bais. Ao contrário da falta, funcionamentos apenas detectáveis pela 
microscopia. Ao contrário de enfraquecimentos impedindo confron-
tos e controles, combates e alianças.

No período histórico enfocado, a manutenção do status quo era 
reforçada, embora não determinada, nem assegurada, pelos efetivos 
policiais de que dispunha o governador, pela lealdade do seu Chefe 
de Polícia e pela amizade do Comandante do Distrito Militar. Assim, 
o povo em armas7 detinha um peso tal que era constantemente rele-
vado nas preocupações e avaliações dos políticos ao darem seus passos, 
ao decidirem seus caminhos. Desse ponto de vista, portanto, a “gran-
de política” não se distingue da “pequena política” (Bailey, 1971a) tal 
como em funcionamento nos municípios. Apenas, em substituição 
das tropas de linha ou do corpo da Polícia Militar, os coronéis do in-
terior lançavam mão, ao menos no caso por mim estudado, da guarda 
local, de parentes, afins, protegidos, eleitores, etc. Assim, os “potenta-
dos locais”, para usar a terminologia consagrada pela sociologia bra-
sileira, representavam uma ameaça real a outras esferas da política.8 A 
retroalimentação,  constante entre as duas esferas, sua pressuposição 
recíproca, simbiose sem a qual ambas pereceriam, explica em certa 
medida os cuidados e as deferências dirigidas de parte a parte. E é 
assim que vemos o funciona mento de um confronto que envolveu as 
populações sertanejas contra o governo  do estado na última década.

Pois é dessas regiões longínquas que vem a descrição feita por 
Barbosa Lima da hoje esquecida “Sedição de Triunfo”. De modo que 
cabe perguntar, dentro da intenção perspectivista deste trabalho, como 
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lhe pareceu ao governador a Sedição. Para ele os movimentos mu-
nicipais antiestaduais foram apenas “inferiores pronunciamentos”, ao 
passo que “surgiram mais graves motins no alto sertão, sendo a ordem 
seriamente perturbada” em “Flores e Triunfo”.9 E segue a descrição:

Da força enviada para restabelecer ordem desertaram em 
caminho muitas praças da guarda local, que haviam sido 
incorporadas ao destacamento comandado pelo Capitão 
Laurentino Felix de Oliveira Lima.
Grande número de sertanejos iludidos pelo padre Laurindo  
Douettes, tinha tomado as armas para defender as igrejas 
e obstar aos desatinos que no dizer desse sacerdote e de 
alguns de seus malvados acólitos, havia de praticar a solda-
desca enviada pelo governo do Estado.
Assim não foi difícil aos sediciosos derrotar em Carnaíba 
aquele destacamento, apoderando-se da correspondência 
oficial e interceptando as comunicações desses municípios 
com a capital.

E de que modo fora possível ao governo do estado restabelecer 
a ordem pública? Por meio do mesmo expediente que assegurava às 
instituições do Estado a sua presença nas regiões longínquas:

Não tardou porém a reação dos homens ordeiros contra tais 
desatinos: em Tacaratu, Ingazeira, Salgueiro, Villa Bella, 
Triunfo e Flores, organizou-se a resistência, apresentan-
do-se grande número de paisanos dispostos a repelir os in-
vasores, entre estes apontando-se os mais ferozes facínoras 
que infestam o sertão tais como Quidute e Baiãozinho.10

Dois aspectos saltam aos olhos. Um deles é a interferência direta 
de paisanos armados em meio a uma revolta decorrente de arranjos 
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políticos. Barroso ([1917] 1931, p. 73) notara o “jagunço” como a “ul-
tima ratio do governo federal a fim de dominar num Estado rebelde”. 
Os elementos componentes das duas partes em conflito parecem cor-
roborar a fórmula de Barroso. Ao lado dos interesses estaduais esta-
vam os destacamentos volantes enviados da capital para o sertão. Junto 
a eles, os “homens ordeiros” de diversos municípios. Do outro lado, a 
soldadesca local, aderente aos desígnios do padre Douettes e de sua 
facção, o Partido Católico. Aliados dessa liderança, um corpo armado, 
composto de pessoas “iludidas” pelas palavras do padre-prefeito, cujas 
fileiras seriam engordadas ainda por “ladrões e assassinos, atraídos 
pela probabilidade da vitória que lhes daria o saque com todas as fas-
cinações suscetíveis de seduzir facínoras” (ibidem).

Se os contingentes policiais eram escassos, conforme compreen-
diam os delegados dos municípios sertanejos, em momentos de amea-
ça à ordem, soldados eram urgentemente enviados desde a capital. Bar-
bosa Lima destacou “forte contingente do Corpo Policial ao mando do 
Tenente-Coronel José Florencio de Carvalho” que “depois de vários 
tiroteios com os insurgentes, desbaratados sempre em tais escaramuças, 
entrou na vila de Triunfo e daí expediu várias diligências que de todo 
derrotaram os pretensos revolucionários”.11

Assim terminou a Sedição. Do ponto de vista do governador, houve 
um contingente armado, aliciado por meios ilegais e ilegítimos, vítima de 
sua credulidade e fanatismo dos quais aproveitaram-se os chefes muni-
cipais. Vale ressaltar, porém, a semelhança dos métodos empregados pelo 
governo para abafar a revolta, apenas modificando os sinais. Os paisanos 
que aderiram à causa governista eram “homens ordeiros”, que se opunham 
aos “facínoras” extraídos da “Ribeira do Moxotó, do Riacho do Navio e 
da Serra Negra”, zonas consideradas impenetráveis pela potência pública. 
Conforme me disse uma colaboradora de pesquisa, o lado inimigo deve 
achar que os “nossos meninos são bandidos, assim como nós achamos os 
deles”. Exercício de perspectivismo não operado por Barbosa Lima.
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Mas a ameaça à ordem não se esgotava nas ações municipais con-
tra as atitudes consideradas antidemocráticas de Barbosa Lima. Anos 
mais tarde é ele mesmo quem analisa os métodos de desestabilização 
de que foi vítima: 

Conheceis também a ameaçadora concentração de forças 
federais ordenada e realizada pelo então comandante do 
distrito militar nesta capital, General Roberto Ferreira, que 
chegou a telegrafar ao Ministro da Marinha que tudo esta-
va pronto para minha deposição.12

À ameaça federal somava-se a ação junto aos municípios onde 
“oficiais envolvidos na política local, não só pregavam abertamente a 
deposição do governador, como ainda, para precipitá-la, fomentavam 
os mais deploráveis conflitos entre praças dos corpos de polícia e pra-
ças federais”. A descrição de Barbosa expõe um quadro explosivo:

Decidido a resistir à premeditada agressão, acastelando-me 
na defensiva, apesar de barbaramente assassinados vários 
soldados estaduais nessas escaramuças indignas, apesar da 
insolência com que bandos de praças do segundo de infanta-
ria federal afoitaram-se a vir espancar-me frente ao próprio 
palácio do governo a guarnição deste, devendo ser como fo-
ram repelidos vigorosamente, não me faltou, todavia a pru-
dência, e sobretudo o fervoroso desejo de evitar, em quanto 
possível, a guerra civil e os seus horrores em Pernambuco.13

A situação geral do governador periclita, segundo seus informes. 
Dois navios estavam estacionados em águas vizinhas, prestes a tomar 
o estado pelas armas. No campo político, a saber, o dos cargos, pessoas 
próximas, de confiança, “que haviam prestado os mais relevantes ser-
viços na repressão dos sediciosos e seus agentes neste estado, foram 
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demitidos, removidos, e alguns esbulhados ilegalmente das suas paten-
tes da Guarda Nacional”.14

É preciso notar então que a distinção inicial entre as duas ameaças 
à ordem estabelecida por Barbosa Lima confluíram naquele momento. 
Às ações do governo federal, mas também das oposições dos Históri-
cos em Recife, corresponderam, com aquilo que podiam contribuir, os 
políticos dos municípios do interior. O banditismo fomentado pelos 
chefetes sertanejos estava a serviço, direta ou indiretamente, dos chefes 
dos violões, forma como eram conhecidos os Republicanos Históricos 
em Pernambuco. Trata-se, portanto, de uma reatualização, da impres-
são de um novo sentido, de práticas consideradas arcaicas.15

x z
O governo de Joaquim Correia de Araújo, iniciado a partir de 

1896, usufrui da pacificação do estado, imposta à força por Barbosa 
Lima, mas lida com outros inimigos, outras ameaças, alguns nativos, 
outras vindas da outra margem do São Francisco. Os nativos, segun-
do o governador, são criminosos que “infestam esses municípios” de 
Triunfo e Salgueiro. Os externos são a ameaça de invasão de “fanáticos 
ao mando de Antonio Conselheiro”.

Contra o primeiro grupo, o Estado apresenta suas armas: estacio-
na em Triunfo um contingente de 139 praças e em Salgueiro um de 44, 
contra 12 em Vila Bela e 30 em Pesqueira. Cria um “Corpo Provisório” 
de 260 praças e 3 alferes. Triunfo, município limítrofe com o Estado da 
Paraíba, sofreria as influências de dois célebres cangaceiros da época: 
Manuel Batista de Morais, o Antonio Silvino e de seu tio materno, 
de quem adotou o nome, Silvino Ayres Cavalcanti, ambos envolvi-
dos nos mesmos conflitos políticos na Paraíba (Lewin, [1987] 1993, 
1979; Wiesebron, 1995, 1996a, 1996b). A prisão do segundo ocorreu 
no ano de 1898, noticiada da seguinte forma por Correia de Araújo, 
reproduzindo os dados retirados do relatório de seu Secretário Geral:
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Na manhã de 21 (de julho) no lugar Samambaia, do mu-
nicípio de Alagoa de Baixo, o comandante da força volante 
Capitão Abílio Gomes de Sá Novaes, em virtude de re-
comendação desta Secretaria (…) deu cerco a um grupo 
de criminosos capitaneados pelo celebre salteador Silvino 
Ayres de Albuquerque Cavalcanti, cuja captura me fora 
 requisitada pelo Dr. Chefe de Polícia do vizinho estado da 
Paraíba, em ofício de 6 de abril.16, 17

A ameaça à ordem e à segurança individual proveniente do sertão 
continuava em voga na mensagem de Correia de Araújo, não apenas 
para o caso de Silvino Ayres, mas também para o de outro célebre can-
gaceiro, este pernambucano na zona do Riacho do Navio: Casimiro  
Honório. Quais são as implicações, para este trabalho, da presença de 
um homem como esse no rol de preocupações de governador de Per-
nambuco? Como explicar a interferência estatal em problemas de foro 
familiar nos longínquos municípios sertanejos? Pois, como é amplamente 
difundido na literatura especializada, Casimiro Honório “pegou briga” 
com um pretendente a noivo de sua filha.18 Um problema de rapto de 
moça. Por duas vezes, mas com mesmo conteúdo, Correia de Araújo 
comunica ao Congresso que “no dia 17 (de dezembro) no município 
de Floresta, José Canário e Casimiro Honório assassinaram no lugar 
de Caiçara a Vicente Passarinho, tomando conhecimento do fato com-
petente autoridade policial”.19 Qual a relevância desse fato para esse 
pronunciamento? Tentativa de repressão policial? Talvez. No entanto, 
levando-se em conta as estatísticas oficiais, tem-se o seguinte resultado. 
Em 1898 havia apenas 15 presos na cadeia de Triunfo, 1 na de Vila 
Bela, 3 na de Floresta. Incrementar o dispositivo punitivo do aparelho 
judiciário? É possível. Mas, das 79 pessoas capturadas no mesmo ano 
por homicídio, 4 foram condenadas; das 54 presas por lesão corporal, 
uma foi condenada; das 45 por roubo, uma apenas permaneceu atrás das 
grades; foram absolvidos os dois estupradores, os oito defloradores e os 
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dois raptores.20 A execução de um processo civilizador de uma região 
bárbara e selvagem? Opção nada descartável, uma vez que a literatura 
sugere a existência de uma tal área em outros estados, como era o caso 
dos Inhamuns para o Ceará (Chandler, 1980). Mas o exame dos pro-
cedimentos policiais nos municípios, em que se disputava localmente 
a legalidade e a legitimidade da nomeação do delegado, em que o bra-
ço da lei estendia-se à zona rural através de mão armadas de paisanos 
(mesmo depois de mudada a legislação, instalados delegados militares, 
como até a poucos anos, quando comandantes de batalhões eram des-
tacados para o sertão e instalavam-se nas fileiras de uma das facções 
municipais) mostrará a dificuldade de centralização e controle estadual 
dos interesses e práticas locais. Mesmo porque, passíveis de distinção de 
direito, ambos, estadual e local, estão, de fato, em estado de confusão e 
mistura. Talvez devamos nos ater à existência deste personagem, ameaça 
ora alternada, ora simultânea à ordem pública e à segurança individual 
de que Casimiro Honório é apenas um dos inúmeros avatares: o canga-
ceiro. Aquele que, em bandos, em estado de variação contínua, fazem do 
movimento no espaço, da portabilidade de suas armas seu modo de vida, 
desafiam muitas vezes a capacidade de definição da segurança pública e 
das próprias pessoas que convivem e conviveram com eles.

Os “malfeitores, conhecidos pelo nome de cangaceiros”21 conti-
nuam sendo o alvo das preocupações do governo seguinte, de Antonio 
Gonçalves Ferreira. Por esse motivo, foram mantidos em Recife apenas 
247 praças do total do efetivo, disseminando-se “grande parte dela em 
destacamentos no interior”.22 Seu objetivo era “assegurar aos habitan-
tes da zona sertaneja, especialmente a compreendida nos limites deste 
com o estado da Paraíba, a mais completa tranquilidade”.23 Para o novo 
governador, o fortalecimento do contingente policial teria o poder de 

“garantir o prestígio da autoridade”24 e de “proteger os cidadãos pacíficos 
contra o ataque de tais facínoras”.25 Daí que, na avaliação de Antonio 
Gonçalves, tal como ele a expõe ao Legislativo estadual, a força policial 
opera como garantia da ordem estabelecida, não a deixando ao sabor dos 
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caprichos de grupos comandados sabe-se lá por quem. Como se sabe, o 
poder municipal não é e jamais foi caracterizado pelo mando exclusivista 
(Palmeira, 1996). As forças em conflito aberto ou latente disputam os 
favores das tensões centralizadoras, ou, por outras palavras, aspiram ser 
por elas prestigiadas. Diversas eram as formas de prestígio, sendo uma 
delas o direito de comandar a polícia. A concessão de tal direito constitui 
um dos laços existentes entre esferas políticas que arregaçam as mangas, 
cujo escopo é o de manter suas relações de instabilidade regulada.

Do ponto de vista da efetividade da ação policial, segundo os 
números apresentados pelo governador, foram presos, apenas pelas 
forças comandadas por um dos diversos tenentes encarregados para 
a missão, 294 criminosos. Além das capturas efetuadas, a segurança 
pública voltou-se para a apreensão de armas de fogo, pois, “sendo o 
porte de armas uma das causas ocasionais dos crimes de sangue, con-
vém eliminá-lo em benefício da segurança individual”.26 Assim, foram 
apreendidas em todo o estado, nesse ano, 1.489 armas proibidas.

Mas é bem verdade que, segundo os números apresentados, iden-
tificar como violentos os municípios do interior, liga-se muito mais à 
política e à imagem do interior, do que aos dados estatísticos. Dos 628 
atentados à vida relatados, 488 ocorreram nos 34 municípios do litoral 
e apenas 180 nos 24 do sertão.27 Não há, do ponto de vista da análise 
quantitativa das estatísticas, motivo para se identificar constantemente 
o sertão como foco da ameaça à segurança individual. Mas isso é o que 
acontecia ainda no governo de Sigismundo Gonçalves, para quem, em 
1906, “a ordem pública não foi perturbada em todo território do esta-
do”, mas “infelizmente (…) não é bastante animadora a estatística dos 
crimes cometidos contra a segurança individual e de propriedade”.28 
Qual a fonte da preocupação do governador?

A história da criminalidade no sertão começara a ser apresentada 
a uma de suas futuras celebridades. Começava aqui o período das ações 
de Antonio Silvino, cangaceiro cuja periculosidade era assim descri-
ta por Sigismundo Gonçalves: “Grupos criminosos mais ou menos 
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crescentes, capitaneados pelo célebre facínora Antonio Silvino” que 
“continuam a plantar o terror nas localidades que escolhem para teatro 
de suas deploráveis façanhas”.29 O fantasma de Antonio Silvino conti-
nua assombrando o governador em 1907, obrigado a “confessar que os 
ataques à vida e à propriedade”, discrepando da normalidade da ordem 
pública, “têm continuado a flagelar diversos municípios do interior, em 
alguns dos quais se tem feito sentir a ação criminosa do famigerado 
bandido Antonio Silvino e dos seus sequazes”.30

Mas, para além da identificação do banditismo no sertão como a 
causa dos males referentes aos “ataques à vida e à propriedade”, à pre-
mência desta preocupação (note-se que o caso ocupa a primeira página 
da mensagem), valeria perguntar o motivo pelo qual o caso de Antonio 
Silvino, assim como o precedente, de Silvino Ayres, caiu nos braços 
da segurança privada e não nos da ordem pública. Sumariando rapida-
mente a história desses dois cangaceiros, temos que, em ambos os casos, 
seus destinos foram traçados por disputas políticas na Paraíba . Antonio 
Silvino, nascido no município de Alagoa do Monteiro, conviveu inti-
mamente com disputas políticas entre os Batistas, dos quais descendia 
por linha materna e os Dantas, em Teixeira. Por linha paterna, estava 
ligado ao município de Afogados, em Pernambuco , na divisa com a 
Paraíba. Ali, sua vida familiar também se confundia com a política, seu 
pai sendo assassinado por um primo inimigo, aí se encon trando o es-
topim da vingança de Antonio Silvino. Sua carreira de cangaceiro foi 
guiada por Silvino Ayres, este último filho de um deputado provincial 
no período monárquico.31 

Portanto, não soaria estranho se os casos de Antonio Silvino e 
Silvino Ayres, problemas tanto públicos quanto privados, fossem tra-
tados como conturbações da ordem pública. São sempre possíveis inter-
pretações a esse respeito: em primeiro lugar, pode-se imaginar que ao 
governador seria menos oneroso admitir ameaça à ordem, tratando-se 
de um problema localizado. Em segundo, é possível que problemas 
dessa natureza fossem considerados objetivamente como casos de 
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polícia. Por fim, existe a hipótese plausível do desconhecimento, ou 
pelo menos da ausência de dados precisos sobre o que se passava nos 
longínquos municípios do sertão, ou, ainda, da inadequação da colo-
cação dos problemas em virtude da incapacidade de compreensão da 
natureza exata das atividades dos grupos armados.

Seja como for, Antonio Silvino segue sendo o foco das preocupa-
ções do governador seguinte, quando, pela primeira vez, foi considera-
do uma “escola de cangaço”. Assim, afirma Herculano Bandeira: 

O banditismo exercido por Antonio Silvino, Antonio Felix 
e outros imitadores desses celerados tem sido perseguido 
constantemente, a ponto de haver cessado a frequência 
alarmante de assaltos à mão armada, à população dos cam-
pos, perturbando-a no seu trabalho frutuoso e probo .32

O otimismo de Herculano, contudo, não parece partilhado por 
Dantas Barreto, o governador salvacionista, para quem a “força pú-
blica, cujo estado era deplorável em consequência do abandono a que 
fora lançada pelo governo passado, mostra-se agora confiante na sua 
missão, com o moral erguido e preparado para a defesa da ordem pú-
blica”,33 conforme dizia em sua mensagem lida durante a instalação da 
terceira sessão ordinária da sétima legislação (Typographia do Jornal 
do Recife, 1912). De resto, dois anos após esta nota, Antonio Silvino 
era preso pelo então alferes Teófanes Ferraz Torres.34 

Neste momento, pela primeira vez nesta documentação, ao can-
gaço é atribuído o papel de desestabilizador, embora de modo ate-
nuado, da ordem pública: “Além dos maus elementos que continuam 
perturbando o desenvolvimento da zona sertaneja, não obstante a 
ação empregada para seu extermínio, diversas dissensões, trazendo 
entraves à boa marcha dos negócios públicos, se verificaram em di-
versos lugares”.35 O que teria mudado em relação à classificação ante-
rior? Por certo, o fato de haver-se alterado o núcleo estadual de poder, 
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reciclando-se os nomes prestigiados, o modo de prestigiar os nomes, e 
o interesse de identificar a situação política anterior à desordem. Por 
especulação, pode-se apresentar um outro motivo: ao localizar focos de 
distúrbio da ordem onde antes havia apenas ameaças à vida, segurança 
e à propriedade individuais a política de segurança liberava-se para 
estabelecer novos métodos de atuação.

Tal como era entendido anteriormente, o cangaço estava confinado  
a problemas de ordem individual (segurança e propriedade), longe , 
portanto, da esfera pública, circunscrito à ação policial localizada. 
Classificado como ameaça à ordem pública, ele transforma-se em pro-
blema político ou de Estado. A guerra assume uma função policial e 
a ação policial investe-se da função de defensora da ordem estatal. A 
intervenção direta se faz necessária para a manutenção da ordem. Toda 
uma reformulação das articulações das forças políticas (no momento é 
irrelevante se duradoura ou não) decorre desta ação. Para a população 
civil, inicia-se um período particularmente duro. Poucos anos depois, o 
sertão pernambucano conhecerá a inauguração de um tempo de ocu-
pação militar da área, por contingentes nativos ou não, que perdurará 
até o ano de 1938.

É uma possibilidade. Certas forças locais, um dia na oposição, 
como foi o caso do velho Correia da Cruz, um dos principais cabecilhas 
da Sedição de Triunfo em 1892, passaram à situação, embora por pouco 
tempo. Deixaram de ser perseguidas e vítimas da política de compressão, 
para serem perseguidoras e algozes. Estratégia em funcionamento no 
plano propriamente local. Na rearticulação das forças interestaduais, 
um método de repressão contra o banditismo no interior, não exatamen-
te novo, mas retomado, era o dos convênios interestaduais, tal como o 
expõe Dantas Barreto:

Tendendo ao fim da dispersão e aniquilamento do bandi-
tismo no interior deste e dos estado do Ceará, Rio Grande 
no Norte e Paraíba, foram aqui recebidos representantes 
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dos referidos estados que vieram no intuito de encaminhar 
negociações neste sentido.36

Dois secretários gerais e um procurador geral estiveram em Re-
cife para acordar “com o representante de Pernambuco, Dr. Andrade 
Lima, os meios de uma ação uniforme e conjunta para livrar dos fací-
noras as populações sertanejas”.37

Os convênios interestaduais eram antigos, da época em que es-
tados eram província, ainda mesmo no final do período colonial em 
Pernambuco. Visavam, como os do nosso período de estudo, os mes-
mos objetivos das alianças semelhantes nos países do sul da Europa no 
século XVIII (Contreros, 1991): eliminar a possibilidade de bandos 
ilegais atravessarem divisas sem que as forças policiais de um lado fos-
sem impedidas de persegui-los do outro. No caso de Antonio Silvino, 
as divisas mais visadas eram as que confinavam Pernambuco à Paraíba. 
Mais tarde, os convênios foram-se ampliando na medida em que o raio 
de ação dos cangaceiros ficava mais vasto. Assim, quanto  maior o ter-
ritório afetado pelos grupos, mais estados assinavam os convênios. O 
salvacionismo dantista fez do convênio uma de suas principais armas 
contra o banditismo no interior.

A administração salvacionista de Dantas Barreto pretendeu-se 
moralizadora, higiênica, segura e ordeira. Os relatórios apresentados 
anualmente insinuam uma situação caótica, desarrumada, uma pro-
to-história da política a anteceder-lhe. Segundo suas mensagens, o 
caos anterior estava muito rapidamente em vias de ordenamento. Ao 
contrário  das lamentações anteriores, exigências. A imagem geral é de 
dureza. Nos anos seguintes, o governador apresentava os seus resulta-
dos. Sobre a “ordem pública”, ele assevera:

A ação vigilante da nossa polícia no sentido de dispersar e 
aniquilar o banditismo que infesta os sertões dos mesmos 
estados, foi coroada do melhor êxito com a prisão de um 
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dos principais chefes das hordas que perturbam a vida ser-
taneja, tomando mais difícil o seu desenvolvimento. Coube 
ao alferes da força pública pernambucana Teofanes Ferraz 
Torres, então delegado de polícia de Taquaretinga, e a seus 
comandados, a prisão, depois de porfiada luta, do célebre 
bandido Antonio Silvino, que há mais de quatorze anos 
vem, com seus sequazes, fugindo à ação da polícia empe-
nhada em sua captura, e de outros indivíduos que frequen-
temente andavam assaltando a propriedade alheia, em uma 
zona por demais extensa (Mensagem lida na Instalação da 
Primeira Sessão da Oitava Legislatura. Typographia do 
Jornal do Recife, p. 16, 1915).38

No entanto, a luta não acabara, pois, “empenhadas na perseguição 
de outros companheiros de crime do célebre facínora”,39 havia neces-
sidade de manter a ocupação desta “extensa área” através de grandes 
destacamentos, pois só assim se poderia assegurar a “ordem e tranqui-
lidade das populações, ainda flageladas pelo banditismo que as perse-
gue”.40 Então, caberia ao legislativo corresponder às expectativas de 
uma população que exigia o aumento do efetivo policial, aconselhava 
Dantas Barreto, “por ocasião de votardes o projeto de fixação de força 
para o exercício corrente”.41 Assim, para além da criação de uma guar-
da civil (Lei no 1.172, de 29 de abril de 1913), ainda que não pronta-
mente organizada por falta de verbas, o governador pretendia ampliar 
o efetivo, notadamente agora, já estabelecidas as delegacias militares. 
Agora, o desequilíbrio regulado entre municipal e central mostrava sua 
faceta mais dura, a da militarização da política e da ação policial cujos 
anos de Lampião testemunharão apenas o seu recrudescimento.

As mensagens dos governadores silenciam sobre segurança pú-
blica, curiosamente, desde 1917, segundo ano do mandato de Ma-
noel Borba, até 1921, um ano após a posse de José Rufino. Logo no 
início do documento ele faz uma brevíssima alusão aos “exemplos 
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de bravura” que “registramos, a 24 de novembro, entre as forças, 
batendo-se contra os grupos de malfeitores que infestam os sertões 
longínquos”.42 E, adiante: “Grupos de bandoleiros que há muito 
infelicitam a população sertaneja nas divisas do Ceará e Paraíba, 
depredando e assassinando, estão sendo combatidos por ação con-
junta dos governos vizinhos em diligências combinadas”. Portanto, 
estamos na era de mais um convênio interestadual. Preso Antonio 
Silvino, a segurança pública deverá lidar com um novo fenômeno, 
de dimensões iguais ou superiores, com base em três estados: Ceará, 
Pernambuco e Paraíba. Por ora, vale notar que os nomes não foram 
dados ainda ao problema. Além disso, ele não se tornou, na avaliação 
dos governadores, uma ameaça à ordem pública.43 Por ora, é apenas 
um problema de polícia.

E, no entanto, uma nova avaliação do cangaço entra em cena. Ao 
menos no que concerne às mensagens dos governadores. Eis o que 
dizia o governador José Rufino: “O banditismo, que é um produto 
do meio, não medrará (senão) quando forem removidas nos sertões 
incultos as causas de ordem moral, intelectual e econômica que lhe 
deram nascimento”.44 E acrescenta, pessimista, que o “relatório do Dr. 
Chefe de Polícia acusa duplicação da cifra de criminalidade geral, do 
decurso de um sextênio, e salienta a elevação de número de loucos, ao 
influxo do alcoolismo e da sífilis”.45 Este documento inaugura uma 
época em que as agruras das “populações flageladas” pela seca e pelo 
banditismo tornar-se-ão, gradativamente, com maior ou menor inten-
sidade, vítimas do meio em que vivem. A miséria material e educa-
cional será responsabilizada pela situação da criminalidade no sertão, 
a despeito, porém, de nada ser feito para mudar o quadro. No plano 
das ações governamentais concretas, testemunhamos apenas o incre-
mento da repressão, até chegarmos no ano de seu apogeu: 1927. Mas 
somente em 1925 o tema do banditismo abordado, digamos, desde 
o ponto de vista da questão de classe, será retomado. Eis o que diz o 
então governador Sergio Loreto: 
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Combate ao cangaceirismo, que, à primeira vista, tem talvez 
para alguns aspectos menos complexos, acha-se entretanto 
estritamente ligado a outros problemas de ordem geral, sem 
os quais será ineficiente qualquer vitória sobre este ou aquele 
grupo celerado como vem acontecendo há cerca de 25 anos, 
capturando ou morto um facínora, outros lhe tomam o lugar, 
como se fosse aperfeiçoado prolongamento daquele.46

Além do ar um pouco indeciso da introdução e da notável atua-
lidade do tema, observa-se a seguir as soluções, digamos, de longo 
prazo, apresentadas pelo governador: 

À proporção (…) que a instrução se vai desenvolvendo, à 
medida que as vias de comunicação aproximam cidades e 
vilas, vão bandoleiros fugindo para os confins do Estado, 
enquanto que o contato com os centros cultos se incumbe 
de sanear integralmente as zonas por eles abandonadas.47

Soluções, portanto, não desprovidas de atualidade, por um lado, e 
sintonizadas com a literatura sociológica dos anos 1960 e 1970. Ban-
ditismo por falta de educação, por isolamento geográfico, pela ausência 
das instituições do Estado e da Civilização. Ou, apenas atualizando 
o vocabulário, por exclusão social. É preciso que Estado e Civiliza-
ção saneiem as regiões poluídas pela ignorância, pela distância e pela 
barbárie. Assim, nada surpreendente a proposta civilizadora de Ser-
gio Loreto: “Compreendendo a relação existente entre tais problemas 
e o combate ao ‘cangaceirismo’, o governo, sem descurar em um só 
instante  a paz do sertão, multiplica as escolas, constrói estradas, enfim, 
educa e civiliza”.48, 49 Para usar uma linguagem atual, o respeito aos 
direitos humanos não implica imobilidade da força. Portanto, “isso não 
impede que, ao mesmo tempo, seja neutralizada a ação dos facínoras, 
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por meio de rigoroso policiamento, tendente a garantir cidades, vilas e 
povoações contra as suas investidas”.50

Antes disso, contudo, o governo Sergio Loreto deverá lidar com o 
mais importante fenômeno de banditismo do estado, e um dos maiores 
do país. Em 1922, os dois líderes de uma das partes do conflito existen-
te em Vila Bela abandonaram o cangaço, migraram para outra região 
do Brasil, e, segundo conta a tradição e a bibliografia (e.g. Chandler, 
1981; Mello, 1985; Macedo, [1975] 1980; Gueiros, 1953), transmi-
tiram a chefia para um jovem cangaceiro que a posteridade transforma-
ria no “Rei do Cangaço”. Além da peste bubônica, que no ano de 1923 
assola o interior do estado, Sergio Loreto lutará contra o “banditismo” 
que “continua a ser um dos flagelos da zona sertaneja”.51

Sua mensagem elaborou ou retomou algumas modificações na 
estrutura da segurança pública. Seu chefe de polícia, Artur Rego, men-
cionou em seu relatório a remodelação da estrutura da segurança de 
acordo com a Lei 350 de 1898, segundo a qual passam 

para o chefe de polícia as atuais atribuições do secretário 
geral, relativas a nomeações de autoridades e funcionários 
desse departamento. Demonstra a necessidade da polícia de 
carreira, reduzindo-se o número de subdelegacias e crian-
do-se delegacias regionais no interior, preenchidas por ba-
charéis de direito, de reconhecida competência e  idoneidade, 
com direito a serem promovidos nas vagas que derem nas 
delegacias da capital.52

Tais modificações arrastaram algumas implicações. Em primeiro  
lugar, no plano das relações município e estado, a diminuição das 
subdelegacias reduziu a zona de influência política dos prefeitos, uma 
vez que em última instância cabia a eles e aos delegados municipais – 
no limite, indicados pelas lideranças locais, mas também e sobretudo 
pelo complexo jogo das relações familiares e territoriais que foge ao 
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escopo deste trabalho, mas que pode ser visto em Villela (2004) e 
em Marques (2002) – o encetamento dos jogos de influência para 
a criação de novas subdelegacias e da nomeação dos seus titulares e 
suplentes. Em segundo, o preenchimento dos cargos por bacharéis 
deveria deslocar o centro e influência da polícia. Ela deixaria de estar 
a cargo dos poderes locais e passaria às mãos da chefatura de polícia. 
Todavia, sem fazer tábula rasa dos regulamentos, os funcionamen-
tos o interpretam, no sentido nietzscheano ou foucauldiano.53 De 
modo que outros documentos, segundo suas próprias perspectivas, 
mostrando as instituições em funcionamento, apresentam um quadro 
diferente. Assim, há que se concordar com Silva (2000) quando nega 
a existência do mandão de aldeia, de posse da polícia e da justiça. O 
chefe político local, de situação ou de oposição, estaria longe de ser 
o dono do juiz municipal ou de direito, e muito menos do delegado 
civil ou militar. Contudo, seria intrigante que se mantivesse um hiato 
entre as três autoridades, um vazio de relações e de poder. E, de fato, 
não é exatamente assim que as coisas aparentemente se passaram. Em 
certos relatos atuais, que me chegaram em função do longo trabalho 
intensivo de campo que efetuo na região e cujos resultados aparecem 
em outros lugares (Villela, 2005, 2006, 2008), como permaneceram 
na memória de uma das famílias de Floresta as épocas em que ficaram 
por baixo na política, e o modo como foram tratados pela polícia, a 
maneira como se sentiam ameaçados e não podiam dispor da justiça. 
Se polícia e justiça não eram propriedade exclusiva da política local 
dominante, por força da lei e dos regulamentos, ambas não deixam 
de estabelecer com ela algum tipo de mistura.54 O problema do diag-
nóstico de Silva (op. cit.) parece ser o anverso das crenças no poder 
local exclusivista. Uns são os que não acreditam na lei, nas legislações 
e na sua influência sobre as autoridades municipais. Os outros são 
os que acreditam na inflexibilidade de sua operacionalidade. Ambos, 
cada um a seu modo, parece desqualificar as possibilidades de liga-
ções sinápticas entre diversos poderes, provenientes e habitantes de 



Jorge Mattar Villela

45

nichos dispersos. Eles podem acasalar, mas não necessariamente são 
propriedades ou apropriáveis uns pelos outros. 

De volta à mensagem de Sergio Loreto, verifica-se que Lampião 
imprimiu a marca de sua atuação na administração da segurança pú-
blica. Não apenas voltaram-se a celebrar convênios interestaduais de 
combate ao banditismo, mas também eles se ampliaram territorial-
mente. Desta vez participou também o governo do Rio Grande Norte, 
além de Paraíba, Pernambuco e Ceará.55 As principais resoluções eram 
as de sempre: policiar as “fronteiras”, onde deverão ser colocadas “cerca 
de 200 praças permanentemente”.56 E, é claro, o aumento dos des-
tacamentos locais. Como havia deficiência de efetivos dos batalhões, 
ainda não seria possível adotar esta medida. Note-se que o contingente 
policial, 1.654 praças e 72 oficiais em 1921, passa para 2.154 praças e 
80 oficiais em 1923. Falhado ou não o plano, persistia na capital a ideia 
de ocupação das regiões incultas, longínquas, e flageladas do sertão.57

No ano seguinte, aparece nas mensagens uma nova rubrica es-
pecífica chamada “Repressão ao Banditismo”, separada da rubrica em 
que anteriormente estava incluída a da “Polícia”. Por esta época está 
no comando do destacamento de Triunfo o coronel João Nunes que, 
anos depois, se irá notabilizar devido aos planos radicais de combate 
ao banditismo. Para além disso, em municípios como Alagoa de Baixo, 
Flores, Floresta, Vila Bela, Triunfo, Salgueiro, Belmonte, “especialmente  
na divisa do Ceará e Paraíba, foram distribuídas forças volantes, sob o 
comando de diversos oficiais (…)”.58 Falava-se, portanto, em distribuir, 
separar para vencer. A polícia, contudo, não tinha o dom da ubiquidade, 
assim, “não é possível guarnecer todas as fazendas, garantir pessoalmente  
todos os habitantes do sertão”.59 Os cangaceiros, segundo o governador, 
agiam aqui e acolá, após grande inatividade, mas apenas em “fazendas 
longínquas”. Não custa voltar a lembrar que o princípio do isolamento, 
tão caro às explicações dos que se debruçaram sobre o tema do canga-
ço, mas também a cientistas sociais que se preocuparam com as franjas 
dos Estados, era acariciado também pelos responsáveis pelo combate aos 



ordem pública e segurança individual
Política e Polícia no Sertão de Pernambuco

46

cangaceiros. Entretanto, além dessa justificativa, surgiria (ou retornaria, já 
que fora já enunciada para o caso de Antonio Silvino, conforme mos-
trei acima) mais uma, esta fazendo cair sobre a população um pesado 
fardo. Ela torna-se responsável pela persistência do cangaço, já que “por 
medo ou por conveniência, facilitam muitas vezes essas emboscadas dos 
bandoleiros, o que constitui um empecilho à ação da polícia”.60 A cum-
plicidade dos sertanejos com os cangaceiros não é, então, o fruto de um 
novo diagnóstico. Mas a intensificação da repressão fez surgir nas men-
sagens um dos personagens mais conhecidos na documentação policial 
a partir de então: os coiteiros. Gente que, por “timidez ou cumplicidade”, 
dizia o governador Sergio Loreto em 1925, era solidária nas “zonas onde 
os facínoras desenvolvem o seu sinistro raio de ação, homiziando-os ou 
desviando as orientações das forças em seu encalço por meio de boatos 
tendenciosos” (Mensagem de Sergio Loreto lida na Instalação da Pri-
meira Sessão da Décima Segunda  Legislatura. Recife: Sec. Tech. da Rep. 
de Pub. Off., p. 118, 1925).61

Por ora, no entanto, o governador terá outros problemas. A virada 
do ano de 1925 para o último de seu mandato será também o da che-
gada da Coluna Prestes no Vale do Pajeú. Ela entrou em Pernambuco 
pela divisa com o Piauí, arregimentando homens, arrastando-os em 
alguns casos, segundo os relatos dos próprios capturados. Na memó-
ria local e na documentação, a Coluna ficou marcada pela destruição, 
pelos saques, foi e é identificada como um perigo, a que se devotou 
o sentimento do terror, tal como ocorria com a proximidade de um 
bando, gigantesco, de cangaceiros.62 Como ação contra os rebeldes o 
governo destacou contingentes da Força para as cidades de São José 
do Egito, Afogados da Ingazeira, Flores e Vila Bela. Segundo a men-
sagem de 1926 “os rebeldes se aproximaram da cidade de Flores e 
pretendiam ocupá-la, não obstante estar bem defendida por um forte 
destacamento policial e grande número de civis em armas” (Mensa-
gem de Sergio Loreto lida na Instalação da Primeira Sessão da Déci-
ma Segunda  Legislatura. Recife: Sec. Tech. da Rep. de Pub. Off., p. 33, 
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1925).63 João Nunes foi o grande comandante da resistência armada 
que contou com significativa participação de paisanos, mas também 
com os contratados para a captura de Lampião.

Em meio ao alvoroço causado pela Coluna, o nome de Lampião 
aparece, pela primeira vez, nas mensagens dos governadores: mas para 
Sergio Loreto ele é apenas “Virgulino de tal, vulgo Lampião que an-
dava oculto pelas serras, serrotes e caatingas como animal bravio acos-
sado por diversas forças volantes (que) aumentou de audácia com a 
invasão dos rebeldes” (idem, p. 114).64 

Duas informações importantes aparecem nessa mensagem a respei-
to de Lampião. A primeira é o conhecimento do governador a respeito 
da questão entre os Ferreira e a população de Nazaré: “Aproveitando a 
passagem destes (os rebeldes) entre Floresta e Vila Bela e a distração das 
forças, foi até o povoado Nazaré, cuja população sempre o repeliu, com o 
fim de vingar-se dos seus habitantes, aos quais vota ódio de morte”.65, 66 A 
segunda é da visita a Juazeiro e do encargo que receberá das autoridades 
do lugar: “Ali esteve efetivamente em exibição, para voltar [com grande ] 
número de bandoleiros aumentado e melhor armado e apregoando a 
incumbência de seguir em perseguição aos rebeldes pelo sertão baiano” 
(Mensagem de Sergio Loreto lida na Instalação da Primeira Sessão da 
Décima Segunda  Legislatura. Recife: Sec. Tech. da Rep. de Pub. Off., 
ibidem).67, 68 Os dados a respeito do cangaço incrementaram-se em quan-
tidade e aprimoram-se em qualidade e pormenores. Embora se consi-
dere que o combate ao banditismo recrudesce a partir de 1927, durante 
o governo Estácio Coimbra e sobretudo sob a chefatura de Eurico de 
Souza Leão, o enriquecimento das informações aponta para uma pré-
temporada de caça aos bandidos. Vejamos como Sergio Loreto descreve 
a ação dos cangaceiros:

A força volante de Custódia partiu imediatamente em 
sua perseguição e conseguiu alcançá-lo próximo ao po-
voado Meirim, do Município de Jatobá, não conseguindo 
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entretanto capturá-los por haver o grupo abandonado os 
animais que foram apreendidos, e fugido em debandada 
pelas caatingas.
Internado nas regiões quase desertas do Moxotó e do Na-
vio, conseguiu reorganizar-se para surgir de surpresa em 
território alagoano, onde também tem inimigos e onde 
igualmente praticou crimes (…) Foi em seguida à Serra 
de Umã, no Município de Floresta, onde teve novo en-
contro com uma força volante, fugindo novamente. Agora 
está em correrias pelo interior dos municípios de Floresta, 
Vila Bela, e Alagoa de Baixo.69

A par das táticas dos bandidos, o governador informa os parla-
mentares que

quando, porventura, seguindo roteiros vagos, a polícia con-
segue surpreender os bandidos, estes negaceiam e fogem, 
protegidos pelos acidentes do terreno. Raro, muito raro 
mesmo, resistirem por minutos, resguardados nas tocaias. 
Mas a fuga se opera rápida, e desde então para as forças 
que os perseguem o perigo redobra, porque cada garganta 
se constitui uma ameaça.70

O binômio tático da retirada-emboscada efetuada incansavelmente por 
Lampião e seus cangaceiros, jamais foi neutralizada pelas forças volantes. 

É intrigante o recorte do real efetuado pelas mensagens dos gover-
nadores. Note-se, por exemplo, a passagem direta da ignorância mesma 
do nome do chefe de cangaço que desde há três anos atacava residências, 
registrando alguns incidentes tornados célebres pela imprensa, e que em 
1926, com apenas 28 anos de vida e quatro de chefia de cangaço, portan-
to, ganharia a primeira de suas biografias (Almeida, [1926] 1996), para 
a capacidade de detalhar suas ações e suas táticas, arrolar os lugares por 
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onde passara, os animais que havia roubado. Por força de suas próprias 
ações, Lampião tornara-se uma dor de cabeça para os governadores? 
Talvez. Mas isso, por si, não justifica tamanho interesse. Por que foram 
Antonio Silvino e Lampião e não Sinhô Pereira (seu antigo chefe e líder 
dos Pereiras) e Antonio Quelé (o braço armado dos Carvalhos), ambos 
envolvidos na questão de suas famílias entre 1907 e 1922, os citados nas 
diversas mensagens?71 Por que, ao longo de toda primeira década da 
República, esse conflito sequer fora referido pelos governadores? E por 
que, também, o assassinato do juiz Ulysses Wanderley em 1923, filho de 
um chefe político de Triunfo, desembocadura de conflitos que exigiram 
a anulação das eleições municipais, relatada na mensagem de Sergio 
Loreto, foi silenciado?72 O que silenciara os governadores quando do 
episódio da morte de outro chefe político de Triunfo, Deodato Mon-
teiro, em 1919? O que tinham de diferente, enfim, aos olhos dos gover-
nadores, Antonio Silvino e Lampião? O que os distinguia e os tornava 
objeto de preocupação, meio de expressar publicamente as fragilidades 
da Força Pública? Qual seria enfim o critério seletivo que conferia um 
norte às mensagens do executivo ao legislativo estaduais? Para o caso 
dos cangaceiros, uma série de explicações pode ser dada, desde as basea-
das na “terceira força”, de Queiroz (1968, 1975), até a classificação bi-
nária de “cangaceiro vingador/cangaceiro profissional”, de Mello (1985). 
Mas, diante das exigências da abordagem aqui proposta, seria necessária 
a existência de motivações nativas das ausências e presenças nos textos. 
Lamentavelmente elas não existem ou não foram localizadas. Não há, 
nos documentos, registros de ligações entre as famílias e os governadores 
que exigissem destes silêncio em relação aos distúrbios causados por elas 
ou negligência no que toca às punições. Além disso, sabe-se, por meio de 
outro tipo de documentação, que providências foram tomadas no sen-
tido de extinguir os conflitos e é possível nomear os membros dos dois 
lados presos, processados e julgados em suas comarcas (a esse respeito, 
ver Villela (2004)). Será preciso verificar que recorte do real os outros 
documentos levaram a efeito.
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É preciso ressaltar que os governos estaduais estiveram atentos 
aos problemas enfrentados no sertão, apesar de seu alegado isolamento. 
Mas o interesse dos diversos governadores pelas populações sertane-
jas restringiu-se enormemente ao tema da repressão, da qual elas fo-
ram muito mais alvos do que beneficiárias. Tanto visando as brigas de 
família quanto os grupos de cangaceiros, sempre que forças policiais 
eram destacadas para o interior, uma espécie de ocupação era estabele-
cida. Muitas vezes com o auxílio de habitantes da região, alguns deles 
tornando-se protagonistas nas ações repressivas. As populações foram 
colo cadas num terrível dilema: ou sofriam a fúria dos dois lados arma-
dos, ou engajavam-se nas forças policiais ou num grupo de cangaceiros. 
A primeira opção os podia conduzir à criminalização a despeito das suas 
reais intenções em relação à lei. Assim, uma grossa porção da popula-
ção sertaneja foi colocada sob a suspeita de conivência ou cumplicidade 
com o banditismo.73

Pois um problema se colocou aos responsáveis pela luta contra o 
banditismo sertanejo: como perseguir os cangaceiros em tão vasta região 
e ao mesmo tempo não desguarnecer as sedes municipais? Para solucio-
ná-lo, como ocorreu tradicionalmente, pôs-se em ação o povo em armas: 

para persegui-lo eficazmente e ao mesmo tempo garantir 
e tranquilizar as populações sertanejas, resolvi não dispen-
sar os voluntários alistados especialmente para a defesa 
contra os rebeldes, excedendo embora o efetivo fixado na 
lei (…) (ibidem).74

Esses voluntários e a defesa contra os rebeldes foi sustentada majo-
ritariamente por mãos civis armadas, assim como foi esse o enxerto das 
Forças Volantes regulares formadas para perseguir o cangaço de Lampião.

As práticas ilegais em nome da lei não eram uma novidade em 
Pernambuco nem muito menos uma especificidade sua. Mas a situa-
ção vivida na região afetada era tal que os homens atiraram-se na via 
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profissional das armas ou então atuaram nela como paisanos. Todas as 
pessoas do sexo masculino na vila de Nazaré, em algum momento de 
suas vidas, até o ano de 1938, passaram pela polícia como contratados 
ou como parte do efetivo. Ou seja, a administração pública encontrou 
um meio de usufruir dos conflitos locais em proveito próprio e, meca-
nismo de dupla captura, as famílias de Nazaré obtiveram do governo 
os meios materiais de levar adiante a sua luta.

x z
Estácio Coimbra iniciou o seu governo dispondo de um efetivo de 

3.047 praças e 100 oficiais. Em sua primeira mensagem, “o banditismo 
que vem desde muito tempo assolando os sertões” ocupa a quarta página 
do texto. Estácio inaugurou um novo convênio, no qual um novo estado  
perfila-se: a Bahia. A sombra de Lampião cobria um território cada vez 
mais vasto, em certos casos mesmo sem tocá-lo. A grande novidade desta 
ação integrada é a intensificação da repressão “contra os protetores mais 
ou menos dissimulados que podem com justiça ser responsabili zados 
pela agravação dessa oprobiosa endemia” (Mensagem ao Congresso lida 
na Quarta Sessão da Décima Legislatura. Recife, s/n, p. 4, 1927).75 E 
segue o governador em sua cruzada verbal contra os coiteiros:

Não só pela negação de qualquer apoio direto ou indireto 
do meu governo a tal gente, seja qual for a sua origem ou 
vinculação política, como pela apreensão de armas proi-
bidas, até de guerra, espalhadas inescrupulosamente por 
agente do governo legal na luta contra os rebeldes, e ainda 
por uma severa vigilância no seu comércio e transporte, e 
também de munições, se tem obtido uma sensível atenua-
ção dos males de toda a ordem que vinham arruinando a 
zona sertaneja (Mensagem ao Congresso lida na Quarta 
Sessão da Décima Legislatura. Recife, s/n, p. 4, 1927).76
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Pela segunda vez, como se nota, o problema político é trazido à 
tona como uma das componentes das forças do banditismo. Misturado 
ao político está também o localismo. Mas se trata de “interesses políticos 
subalternos que são atingidos pela ação das polícias”;77 são poderes sus-
cetíveis de “melindres regionais”. Contra isso, deve-se recorrer à “coope-
ração do Governo da União, unificando nas mãos de seu delegado a ação 
repressora”.78 Porém, conforme dizia seu antecessor, a ação policial era 
considerada insuficiente para suprimir a colaboração da população com 
o banditismo. Estácio Coimbra recorreu, tal como fizeram tantos, à ação 
ortopédica da educação, capaz de “modificar a mentalidade do homem 
do interior” apta a facilitar e aperfeiçoar a ação da justiça. Não esqueceu, 
contudo, a construção das estradas por estimularem “o cultivo e o ama-
nho das terras pelo barateamento do transporte”. Estrada, de utilidade 
não puramente econômica, é meio de desenvolvimento; torna possível 

“integrar na civilização litorânea as gentes incultas do sertão”.
Não é intenção aqui determinar se tais medidas foram de fato to-

madas. Basta lembrar que, ainda no segundo ano do mandato de Estácio 
Coimbra, Lampião cruzou o Rio São Francisco em busca de refúgio 
no nordeste da Bahia. Segundo outros documentos, com ele estavam 
cinco outros cangaceiros, famintos e esfarrapados.79 O relatório de 1929 
elaborado pelo chefe de polícia Eurico de Souza Leão dedica-se exclu-
sivamente a apresentar os troféus de sua vitória sob a forma de números 
de capturados e mortos. É a esses documentos que será dedicado o pró-
ximo capítulo deste livro.



Jorge Mattar Villela

53

No ta s

1 No caso das mensagens, são seus autores os seguintes governadores e 
os anos de seus mandatos: Alexandre José Barbosa Lima (1892-1896), de 
1893, 1895 e 1896; Joaquim Correia de Araújo (1896-1900), de 1897, 1898 
e 1899; Antonio Gonçalves Ferreira (1900-1904), de 1901, 1902 e 1904; 
Sigismundo Antonio Gonçalves (1904-1908), de 1906 e 1907; Hercu lano 
Bandeira de Mello (1908-1911), de 1909; Emydio Dantas Barreto (1911-
1915) de 1912 e 1915; Manoel Antonio Pereira Borba (1915-1919), de 
1916; José Rufino Bezerra Cavalcanti (1919-1922), de 1919; Sergio T. Lins 
de Barros Loreto (1922-1926), de 1923, 1924 e 1925; Estacio de Albuquer-
que Coimbra (1926-1930) de 1927 e 1928.

2 Os relatórios selecionados e seus autores são os seguintes: José Semeão 
de Oliveira, 1895; Barbosa Lima, 1893 e 1894; Joaquim Correia de Araújo, 
1897; Sigismundo Gonçalves, 1906, 1907 e 1908; Herculando Bandeira, 
1909; Estácio Coimbra (governador em exercício), 1911; Dantas Barreto, 
1912; Sergio Loreto, 1922, 1924 e 1926; Estácio Coimbra, 1927 e 1928.

3 Mensagem de Alexandre José Barbosa Lima. Fundo Governadores do 
Estado de Per nambuco , v. 6, p. 3, 1893.

4 A tese da desproporção de poderes entre cangaceiros e chefes locais foi 
defendida, antes de Souza, por Dória (1982) e por Shaker (1979). Por oposi-
ção a essa tendência, ver Lewin (1979, p. 121), para quem a Constituição de 
1891, concedendo maior autonomia aos estados federados, permitiu que os 
coronéis expandissem seu poder baseado em sua função de broker. É preciso 
destacar que a tese do isolamento das comunidades rurais foi já alvo das críti-
cas de Queiroz (1976a), baseadas, contudo, na mobilidade espacial do caipira.

5 A tese do cangaço independente, apresentada por Souza, é retirada da 
classificação de Queiroz (1968, 1975), para quem o cangaço de Lampião se 
apresentaria como uma “terceira força” independente do poder dos coronéis. 
Críticas a tal classificação aparecem em Santos (1984) e, posteriormente, 
em Villela (1995).
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6 Para uma refutação bem fundamentada dessas teses, ver Barbosa (2001).

7 Conceito que emergiu de minhas pesquisas para o doutorado e que é 
explorado e definido em diversos trabalhos anteriores (e.g. Villela, 2004, 
2008). O povo em armas é o coletivo sem unidade básica última que se 
compõe e decompõe, unifica e dissolve, assume formas diversas, segundo os 
encontros que efetua. Normalmente organizados em microgrupos de base 
familiar, o povo em armas, no período aqui enfocado, podia assumir a forma 
de pequenos grupos de assalto, grandes bandos de cangaceiros, grupos lide-
rados por políticos, por um delegado, subdelegado ou inspetor de quarteirão. 
Podia, igualmente, tornar-se efetivo da polícia estadual.

8 Exemplos de lutas entre esferas municipais e estaduais de poder, in-
vocando a federal, aparecem um pouco por todo lado durante a Primeira 
República, tal como no Ceará em 1911 (c.f. Della Cava, [1970] 1976; 
Anselmo, 1968; mas sobretudo Oliveira, 1920), na Bahia em 1919 (cf. 
Moraes, 1973), na Paraíba de 1910 a 1912 e 1930 (cf. Lewin, [1987] 
1993; Inojosa, 1980; Camargo et al., 1984; Cardoso, 1954; Nunes Fi-
lho, 1997) e em Pernambuco em 1892 (cf. Melo, 1944; Mello, 1997). 
Cada uma destas revoltas sertanejas mostra o delicado equilíbrio, ou me-
lhor, essa forma de instabilidade regulada entre município e estado ou, 
para generalizar, entre o central e o local. Não se trata, certamente, de 
tomar partido e nem mesmo entrar no mérito dos embates, para seguir a 
terminologia de  Bursztyn (1984), entre “centralistas” como Faoro ([1959] 
1998) ou “localistas” como Queiroz (1976b). De todo modo, a questão de 
Bursztyn (1984, p. 12) (como o poder local se reforça a despeito da centra-
lização?) desemboca na constatação de que “o reforço do poder local não 
é, necessariamente, incompatível com a progressiva centralização política” 
(idem ibidem).

9 Mensagem de Alexandre José Barbosa Lima. Fundo Governadores do 
Estado de Per nambuco , p. 5, 1892.

10 Idem.
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11 Idem.

12 Mensagem de Alexandre José Barbosa Lima. Fundo Governadores do 
Estado de Per nambuco , p. 94, 1895.

13 Idem.

14 Idem, p. 100.

15 A Sedição de Triunfo pode ser dividida em dois impulsos. Um deles 
consta na argumentação dos sediciosos, para quem a rebelião era uma for-
ma de defesa comunitária das agressões do governo estadual. Nesse sentido, 
as relações de chefia aparecem sob a forma da defesa que o político local faz 
das influências exteriores, tal como defendeu Kenny (1968), entre outros. 
De um outro ponto de vista, ele é apenas um gatekeeper, mas não do sentido 
do guardião que impede a entrada e sim daquele que, na medida de suas 
forças, permite a entrada de alguns e impede a de outros. Mello (1997), 
Melo (1944) e Villela (2004) fazem referências, com diferentes níveis de 
proximidade, dessa revolta sertaneja.

16 A prisão de Silvino Ayres parece ter sido um grande êxito da segurança 
pública, uma vez que o governador relatou por duas vezes, uma direta e 
outra por intermédio de uma secretaria.

17 Mensagem de Joaquim Correia de Araújo. Fundo Governadores do 
Estado de Pernambuco, p. 53, 1898.

18 A propósito de Casimiro Honório, apresento em outro lugar (Villela, 
2004) uma perspectiva inédita ao expor diversos processos-crime em que 
ele e seu inimigo, José de Souza, são protagonistas.

19 Mensagem de Joaquim Correia de Araújo. Fundo Governadores do 
Estado de Pernambuco, p. 45, 57, 1898.

20 Cifras de Estatística Criminal Referentes às Comarcas do Estado de 
Pernambuco de Acordo com a Natureza dos Crimes, Delitos, e o Sexo dos 
Indivíduos. Repartição Central de Polícia (Apeje).
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21 Mensagens dos Governadores do Estado de Pernambuco ao Congresso 
Legislativo do Estado, 1891-1929.

22 Idem.

23 Idem.

24 Idem.

25 Idem.

26 Mensagem de Sigismundo Antonio Gonçalves. Fundo Governadores 
do Estado de Pernambuco, 1908.

27 Eram os seguintes os municípios do sertão: Águas Belas, Alagoa de 
Baixo, Belmonte, Boa Vista, Bom Conselho, Bom Jardim, Brejo da Madre 
de Deus, Buique, Cabrobó, Cimbres, Flores, Floresta, Garanhuns, Granito, 
Ingazeira, Leopoldina, Ouricuri, Petrolina, São Bento, Salgueiro, São José 
do Egito, Tacaratu, Triunfo e Vila Bela.

28 Mensagem do Exmo. Sr. Desembargador Antonio Gonçalves, Gover-
nador do Estado, lida por ocasião da instalação da Terceira Sessão Ordi-
nária da Quinta Legislatura ao Congresso Legislativo do Estado, aos 6 de 
março de 1906, Recife, Typographia do Diário de Pernambuco.

29 Mensagem de Sigismundo Antonio Gonçalves. Fundo Governadores 
do Estado de Pernambuco, 1908.

30 Mensagem de Sigismundo Antonio Gonçalves ao Congresso na Quarta 
Sessão Ordinária da Sexta Legislação, 06/03, p. 1, 1908.

31 Para uma breve genealogia de Antonio Silvino, ver Lewin (1979, p. 124). 
No mesmo lugar: “Silvino Aires era o filho do Deputado Provincial, Cor. 
Ildefonso Aires, um aliado dos Dantas que também serviu como chefe po-
lítico local e oficial de polícia em Teixeira, Paraíba, em 1860” (Lewin, 1979, 
p. 124).

32 Mensagem de Sigismundo Antonio Gonçalves lida por ocasião da Ins-
tauração da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura, 1909.
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33 Mensagens dos Governadores do Estado de Pernambuco ao Congresso 
Legislativo do Estado, 1891-1928.

34 Ofício enviado pelo tenente Teófanes Ferraz Torres ao chefe de polícia, 
relatando a prisão de Antonio Silvino. Fundo SDS. Delegacia de Polícia de 
Taquaretinga, v. 1910-1916, 1o de dezembro de 1914. A respeito da prisão 
de Antonio Silvino, ver, de um ponto de vista da história familiar, Torres 
Filho (2004).

35 Mensagens dos Governadores do Estado de Pernambuco ao Congresso 
Legislativo do Estado, 1891-1928.

36 Mensagem de Emydio Dantas Barreto. Fundo Governadores do Estado 
de Pernambuco, p. 6, 1912.

37 Idem.

38 Mensagens dos Governadores do Estado de Pernambuco ao Congresso 
Legislativo do Estado, 1891-1928.

39 Idem.

40 Idem.

41 Idem.

42 Mensagem de José Rufino lida na Terceira Sessão da Décima Legis-
latura do Congresso Legislativo do Estado: 6 de março de 1921. Recife: 
Officinas Graphicas do Jornal do Commercio.

43 Vê-se em Villela (2004), na parte dedicada às correspondências dos 
delegados municipais, o estado de insegurança que vivia o Vale do Pajeú, 
a partir, pode-se dizer, de 1907 devido à questão entre as duas famílias que 
dividiam, desde há décadas, os destinos políticos do município de Vila Bela: 
os Pereiras e os Carvalho. Pode-se ver ali também, mas igualmente na tra-
dição oral e escrita da região e na bibliografia de História e de Ciências 
Sociais (e.g. Marques, 1999; Chandler, 1981; Mello, 1985; Macedo, 
1962, [1975] 1980), a importância desta grande questão para a formulação 
do cangaço de Lampião. De volta à questão inicial da problematização dos 
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conflitos sertanejos na pauta dos governadores no que concerne à classifica-
ção entre “ordem pública” e “segurança individual”, por que, então, esta briga 
que contrapôs Pereiras e Carvalhos foi negligenciada pelas autoridades es-
taduais em proveito do caso de Antonio Silvino? O problema foi colocado 
em uma série de relatórios e chegou aos jornais de Recife nos primeiros 
anos da década de 1920. As partes em conflito chegaram a montar grupos 
com cerca de 100 homens armados, e mais de um chefe político de cada 
família foi morto ou entrou como parte integrante da contenda, entre eles 
o filho do já finado Barão do Pajeú. Alem disso, vale lembrar outros acon-
tecimentos criminais de vulto ocorreram em Triunfo. Em 1919 foi morto 
um dos chefes políticos. Em 1923 foi assassinado o juiz da comarca devido 
a um problema político envolvendo municípios de dois estados. Nada disso 
foi relatado pelos respectivos governadores.

44 Mensagem de José Rufino lida na Terceira Sessão da Décima Legis-
latura do Congresso Legislativo do Estado: 6 de março de 1921. Recife: 
Officinas Graphicas do Jornal do Commercio.

45 Idem.

46 Mensagem de Sergio Loreto lida ao Congresso na Instalação da Déci-
ma Sessão Legislativa. Sec. Tech. da Rep. de Pub. Off. Recife, p. 46, 1925.

47 Idem.

48 Idem.

49 A propósito das (e de volta às) teses sobre isolamento das populações do 
sertão oriundas das obras de Cunha (1902) e Barroso ([1917] 1931) e as duas 
linhas – do sertanejo puro, pelo lado do primeiro, e do sertão bárbaro, do 
segundo –, ver Silva (2000, p. 473 e ss.).

50 Mensagem de Sergio Loreto lida ao Congresso na Instalação da Déci-
ma Sessão Legislativa. Sec. Tech. da Rep. de Pub. Off. Recife, p. 46, 1925.

51 Mensagem de Sergio Loreto, Governador do Estado, lida ao se instalar a 
Segunda Sessão da Décima Primeira Legislatura ao Congresso Legislativo de 
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Pernambuco, 6 de março de 1923. Recife: Officinas Graphicas do Jornal do 
Commercio, p. 15, 26.

52 Idem, p. 39.

53 Entendendo-se por este termo o ato de “tomar, por violência ou sub-
repção, de um sistema de regras que não tem em si significação essencial e 
impor-lhe uma direção, dobrá-la a uma vontade nova, fazê-la entrar em um 
novo jogo e submetê-la a regras segundas” (Foucault, [1971] 1994, p. 146).

54 Paroxismo da tentativa da dissociação dos poderes locais do estadual, o 
Estado Novo não conseguiu, ao menos no que toca ao sertão de Pernam-
buco, afastar o nível local da política do nível estadual. Será visto como isso 
ocorreu em Floresta na parte dedicada à correspondência local neste livro. 
A respeito do problema dos regulamentos técnicos e da circulação persona-
lista de favores, ver Bailey (1971b, p. 240).

55 A respeito dos convênios, ver Villela (1995) e Marques (1995).

56 Mensagem de Sergio Loreto, Governador do Estado, lida ao se instalar 
a Segunda Sessão da Décima Primeira Legislatura ao Congresso Legisla-
tivo de Pernambuco, 6 de março de 1923. Recife: Officinas Graphicas do 
Jornal do Commercio.

57 Não deixa de despertar interesse o fato de que, até os dias atuais, es-
sas ocupações ocorrem não mais por conta do cangaço, mas em função do 
plantio e do tráfico de maconha e das grandes questões de família. Diversas 
operações, seja das forças armadas, seja da PM/PE, ou, ainda, a criação de 
divisões especiais desta última, como a Ciosac e o Gati, ocorrem alternada, 
mas ininterruptamente, desde, ao menos, 15 anos.

58 Mensagem de Sergio Loreto, Governador do Estado, lida ao se instalar 
a Segunda Sessão da Décima Primeira Legislatura ao Congresso Legisla-
tivo de Pernambuco, 6 de março de 1923. Recife: Officinas Graphicas do 
Jornal do Commercio.

59 Idem.
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60 Idem, p. 46-47.

61 Mensagens dos Governadores do Estado de Pernambuco ao Congresso 
Legislativo do Estado, 1891-1928.

62 Ver, por exemplo, a seguinte passagem do texto de Sergio Loreto a respei-
to de Lampião: “Chegou até as margens de Belem de Cabrobó, daí, voltando 
(…) para o município de Salgueiros (sic), arrebanhando animais, à semelhança 
dos rebeldes, para a montada do grupo sinistro” (mensagem de 1926, p. 114). 
Como o cangaceiro havia, neste caso, recebido a patente de capitão do exérci-
to brasileiro, passando a integrar os chamados “batalhões patrió ticos”, criados 
pelo deputado federal Floro Bartolomeu, a parte negativa da comparação são 
antes os rebeldes do que os cangaceiros.

63 Mensagens dos Governadores do Estado de Pernambuco ao Congresso 
Legislativo do Estado, 1891-1928.

64 Idem.

65 Idem.

66 Sobre o conflito entre Nazaré e os Ferreira, ver, sobretudo, Lira (1990), 
mas também Ferraz (1978), Barros (2000) e Villela (2004).

67 Uma grande variedade de obras fala da presença de Lampião em Juazei-
ro, tais como Chandler (1981), Mello (1985), Della Cava (1976), Macedo 
([1970] 1986) e Menezes (s/d). Os jornais pernambucanos manifestaram 
espanto e indignação diante da atitude do Padre Cícero em incorporar o 
bando de Lampião ao “Batalhão Patriótico” criado pelo então deputado 
federal Floro Bartolomeu (e.g. Jornal do Recife, 25/02/1926; Jornal Pequeno, 
16/03/1926; Diário de Pernambuco, 24/03/1926).

68 Mensagens dos Governadores do Estado de Pernambuco ao Congresso 
Legislativo do Estado, 1891-1928.

69 Mensagem de Sergio Loreto lida na Instalação da Primeira Sessão da Dé-
cima Segunda  Legislatura. Recife: Sec. Tech. da Rep. de Pub. Off., p. 114, 1925.
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70 Mensagem de Sergio Loreto lida na Instalação da Primeira Sessão da 
Décima Segunda  Legislatura. Recife: Sec. Tech. da Rep. de Pub. Off., 1925.

71 É digno de observação que a imprensa recifense noticia os feitos de 
Lampião desde 1922: “Em Belmonte: Graves Acontecimentos. É assas-
sinado ali, o coronel Luiz Gonzaga. Recebemos, à ultima hora, o seguinte 
telegramma: Cidade hoje madrugada foi atacada grupo Tiburtino Ignacio 
Lampeão, ordem, com certeza, família Pereira, com maior responsabilidade 
Yoyo Maroto, residente este município, inimigo coronel Luiz Gonzaga” (Jor-
nal Pequeno, 20/10/1922). Nota-se aí o conhecimento do conflito existente 
entre as famílias Pereira e Carvalho, absolutamente negligenciada pelas 
mensagens dos governadores. No caso desse conflito, as notícias começam 
a povoar as páginas dos jornais desde, ao menos, 1919: “Telegramas rece-
bidos anteontem à noite, pelo sr. desembargador chefe de polícia, os quaes 
lhe fôram transmittidos pelos capitães Theophanes Torres e José Caetano, 
communicam que os bandidos chefiados por Luiz Padre e Sebastião Pereira, 
desviaram-se da direção da força policial que os perseguia e voltaram ao 
povoado Bom Nome, incendiando a fazenda de Francisco Ramos e fugindo 
tentativas de incendiar o povoado” (Diário de Pernambuco, 7/9/1919, p. 3). 
O conteúdo das notícias concernentes às ações de Lampião, e antes dele, 
dos Pereira, era basicamente a transcrição dos telegramas enviados pelos 
oficiais destacados ao chefe de polícia.

72 O caso aparece amplamente noticiado na imprensa: “Juiz de Direito da 
comarca de Triunfo, covardemente assassinado a punhaladas, anteontem, 
no município acima, quando assistia a uma festividade religiosa” (Jornal do 
Recife 1/1/1924, s/p). “A cidade de Triunfo acaba de ser teatro de deplorá-
veis acontecimentos (…) Após uma longa fase de tranquilidade e de pro-
gresso, Triunfo teve a sua vida perturbada em meados do ano findo, com o 
apeamento da situação então dominante, levado a efeito por meio das mais 
inqualificáveis violências e pela simpatia pública, tendo sido o dr. Ulysses 
Wanderley (…) investido das funções de chefe político” (Jornal do Commer-
cio, 1/1/1924, s/p).
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73 Fatos semelhantes costumam ocorrer em países em que existe revolta 
popular armada. Essa é uma das semelhanças entre guerrilha e banditismo 
apontadas por Guevara (1982). Moss (1979) mostrou como os pastores 
da Barghagia, na Sardenha, foram coletivamente incluídos na classe dos 
bandidos, havendo, como no sertão, a produção de uma “zona delinquente”, 
para usar a noção de Alfredo Niceforo (apud Moss, 1979, p. 482-484).

74 Mensagens dos Governadores do Estado de Pernambuco ao Congresso 
Legislativo do Estado, 1891-1928.

75 Idem.

76 Idem.

77 Mensagem do Governador Estácio Coimbra. Fundo Governadores do 
Estado de Pernambuco, 1927.

78 Mensagens dos Governadores do Estado de Pernambuco ao Congresso 
Legislativo do Estado, 1891-1928.

79 Para uma descrição dos últimos momentos de Lampião em Pernambu-
co antes de chegar pela primeira vez à Bahia, ver o volume de telegramas da 
Repartição Geral de Polícia: Apeje. Série Polícia Civil. Ver também Fontes 
(1988) e Mello (1985).


