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C a p í t u l o  I I

Chefes de PoLíCIA

Se as mensagens dos governadores caracterizam-se pela diversi-
dade dos temas, os relatórios dos chefes de polícia restringem-se 
aos assuntos referentes à segurança pública. Isso os torna mais 
concentrados e mais interessantes para este trabalho. Também 

como no caso dos governadores, foi privilegiado o que os chefes de po-
lícia disseram a respeito do Vale do Pajeú, especificamente, penetrando, 
quando muito, em outros municípios sertanejos exteriores a esta cir-
cunscrição. No entanto, ao contrário das mensagens dos gover nadores, 
em muitos casos, os relatórios são técnicos e propositivos. Neles, os 
titulares da pasta sugerem modificações nos processos penais e diag-
nosticam as causas das violências existentes em seu tempo.

Numa breve visita a documentos da época do Império, encontra-se, 
por exemplo, a seguinte avaliação: 

Os crimes de homicídio e ferimentos são em geral pratica-
dos por indivíduos analfabetos, pertencentes à última ca-
mada social.
Esses indivíduos além da ignorância em que vivem, pela 
falta de instrução, são educados em um meio corrompido, 
onde desde a infância se entre(ga)m sem o menor corretivo 
à pratica de maus atos, que mais tarde os tornam (vic)iados 
e só propensos aos crimes (Relatório do Chefe de Polícia 



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

64

Antonio Domingos Pinto ao Exmo. Presidente da Provín-
cia. Recife: Typographia de Manoel Figuerôa de Faria e Fos, 
p. 10-11, 1886). 

Os crimes eram a obra de indivíduos, mas também de uma camada  
social. Eram o fruto de um determinado estado social, o de miséria. Mas 
é preciso notar que essa miséria não é exclusivamente a material. Trata-se 
de miséria existencial refletida na falta de instrução, por não frequenta-
rem a escola, e de educação, por estarem imersos em meio corrompido. 
Os dois fatores associados produzem esses indivíduos criminosos.1 E 
quais seriam os meios pelos quais se poderia resolver o problema?

Em primeiro lugar seria necessário rever “a pena a que está sujeito 
o indivíduo pelo fato de manifestar suas tendências para a realização 
de crimes” (idem). Portanto, endurecimento das punições. Em segundo 
lugar, criar mecanismos para que as prisões deixem de ser depósitos 
de criminosos, “muitas vezes sem abrigo nem alimento” (idem), onde 
o detento frequentemente “encontra na disposição penal um refúgio 
temporário, onde o menor lucro que aufere é o restabelecimento das 
forças físicas” (idem). Ao ser libertado, “volta o indivíduo ao seio da so-
ciedade” (idem) e ela “reconhece-o sem modificação no caráter” (idem), 
dada a inexistência de meios ortopédicos que o transformem. O único 
resultado do tipo de prisão disponível é a reincidência. Cenário passível 
de alteração se “a essa pena fosse adicionado o trabalho” (idem). Neste 
caso, o chefe de polícia estava “certo  de que poder-se-ia garantir um 
grande decrescimento na estatística dos crimes” (idem). Vejam-se a vir-
tudes do trabalho como método de reforma do comportamento:

Não se obrigando o homem ao habito do trabalho, que é o 
meio único (da) vida honesta, tem-se incontestavel mente 
concorrido para a ociosidade, que (faz) adquirir muitos 
outros vícios, e daí a consequente perpetração dos crimes 
(qu)e dela decorrem. Cumpre atacar o mal moral em suas 
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fontes naturais, e um dos recursos que tem os governos a seu 
alcance é dirigir os espíritos para o trabalho, em institutos 
regulares, concorrendo para habituar os homens a não dever 
tudo senão ao seu trabalho suprimindo na opinião de um 
publicista de França, essas operações que são destinadas a dar 
a esperança de um ganho adquirido pela sorte. De resto, a pena 
que não preenche um de seus fins – que é a correção, não 
é pena (Relatório do Chefe de Polícia Antonio Domingos 
Pinto ao Exmo. Presidente da Província. Recife: Typogra-
phia de Manoel Figuerôa de Faria e Fos, p. 4-5, 1886, grifo 
do relator). 

Educação, meio sociocultural, reforma penitenciária. Para além 
mais uma vez do caráter atual da pauta, esses três assuntos irão permear 
os discursos dos chefes de polícia, muitos deles juristas ou de qualquer 
modo influenciados pelas ideias difundidas pela Faculdade de Direito 
de Recife. Assim se nota no relatório apresentado por Antonio Pedro 
da Silva Marques, em 1897, a referência a Garofalo para explicar as 

“causas complexas” das “transgressões”. Segundo Silva  Marques, concor-
rem “para o seu evento fatores físicos e sociológicos, representados pelo 
clima, temperatura, idade, hereditariedade, legis lação, riqueza”.2 Sendo 
aspectos “físicos”, são passíveis da ação dos “sociológicos”, torna-se ló-
gico que “a legislação penal de um país, as suas leis relativas à educação, 
produção e distribuição de riquezas influem poderosamente sobre a es-
tatística criminal”.3 Por sua vez, as leis garantem moralidade , enquanto  
o “bem-estar social e a educação popular garantem ao mesmo tempo a 
segurança pública, estreitando a esfera do crime”.4 A informação, sob 
a forma de números, é uma “fonte fecunda para os representantes do 
poder público”.5 A estatística habilita o estudo das causas do crime e 
abre caminho, por consequência, para as reformas necessárias, tanto 
nas leis penais quanto nas “político-econômicas”.
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Reproduzindo partes do relatório do Chefe de Polícia ao Congresso 
já no Período republicano, o governador Correia de Araújo, em 1899, 
mostrava a aplicação de uma espécie de geoevolucionismo à criminologia 
e apontava o crime como “um produto mesológico, influindo para a sua 
eclosão fatores físicos e sociais”.6 Sua ocorrência variava segundo a idade, 
a eficácia das leis, sendo que “nossa legislação repressiva do crime, quer em 
sua parte substantiva, quer em sua parte adjetiva, não satisfaz plenamente 
os interessados da defesa social, que vai sendo sacrificada pela minoração 
das penas”.7 É digno de nota o hiato temporal entre os diagnósticos que 
os juristas fizeram das causas do crime com o dos governadores. Lem-
bremos que se entre os últimos foi preciso esperar pela segunda década 
do século XX, a educação aparece, na avaliação dos primeiros, como fator 
relevante de luta contra a criminalidade já no fim do século XIX.

Silva Marques não descura a importância da polícia científica e 
denuncia o abandono votado pelas sucessivas administrações estaduais  
ao gabinete antropométrico “de grande utilidade para a causa da jus-
tiça criminal”.8 Construído pelo seu antecessor, o gabinete não fora 
ainda inaugurado. E em 1904, o então chefe de polícia anuncia: ainda 
sem funcionar, os aparelhos destinados à bertilhonagem estão “com-
pletamente estragados”.9 Neste período, avalia ainda o mesmo chefe de 
polícia, a bertilhonagem havia-se tornado obsoleta, tendo “começado 
a perder os créditos”10 de que vinha precedida. Por esta época estavam 
já reconhecidas “as vantagens do sistema datiloscópico, finger prints do 
professor Galton de Londres”.11 

Essas passagens fazem o ponto da situação do sistema de segu-
rança pública. Mas também apresentam as aspirações dos responsá-
veis por sua manutenção, a angústia pelo fracasso e provável derrota 
futura, mantidas as condições então existentes. E demonstram ainda 
em que correntes se insere o pensamento jurídico aplicado à repressão 
do crime. As medidas sugeridas assemelham-se tanto a algumas apre-
sentadas pelos ideólogos franceses: a crítica da prisão como método 
exclusivo das punições penais, a elaboração de medidas paralelas, como 
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as educacionais, a identificação das causas da criminalidade, a neces-
sidade da certeza da pena para a redução dos delitos. Mas também 
misturam a essas críticas a defesa do endurecimento das penas e das 
leis penais.

Da identificação à prevenção, de Garofalo a Enrico Ferri, passaram-
se 26 anos. O relatório do chefe de polícia Silva Rego, de 1923, aponta a 
prevenção aos delitos como um dos “problemas mais sérios da defesa so-
cial”. A prevenção repousa na remoção dos e no combate aos “germes do 
delito”. Novidade na perspectiva do combate ao crime? Sim e não. Sim, 
pela introdução nos relatórios da noção de “prevenção”. Não, porque os 

“germes” mantêm o seu habitat: repressão inadequada aos “delinquentes”, 
insuficiência de dados para programar a ação da repressão  (o que a polí-
cia chama hoje, enquanto ainda se queixa da ausência, de “inteligência”), 
impunidade assentada, insistentemente, na “instituição do júri” que “tem 
animado e fomentado a criminalidade pela sua escandalosa complacên-
cia, sacrificando, dest’arte, virtualmente a função social da repressão”.12

Como se verá logo adiante e depois, mais detidamente, a institui-
ção do júri é uma das maiores preocupações das autoridades responsá-
veis pela ordem pública e pela segurança individual. Ao seu lado, vere-
mos, está a necessidade do desarmamento – um problema tão pretéri-
to quanto atual. Tanto num quanto noutro caso, júri e desarmamento 
eram considerados fatores de entraves mais gritantes à contenção do 
crime nas regiões do interior, sobretudo no sertão. Ambos aparecem 
como um enclave em pleno território da legalidade semeados na velha 
horta das instituições estatais.

Preocupação renitente das autoridades nacionais, as instituições 
carcerárias não foram esquecidas por Silva Rego. Todas, segundo sua 
avaliação, eram completamente ineficazes. Por esse motivo, sugere ao 
Secretário Geral do Estado duas providências “inadiáveis pelos pro-
veitos, imediatos, que delas advirão”.13 A primeira delas é a criação de 
duas “colônias correcionais”. Uma delas destinada a menores desam-
parados e outra aos “vagabundos, mendigos, menos válidos, ébrios e 
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capoeiras”. A finalidade da colônia de menores, como se poderá adivi-
nhar, era a de segregar fisicamente os delinquentes, por faixas etárias 
e por periculosidade, da contaminação pelo “subsolo de criminalidade 
constituído pelo imenso popular daquilo a que poderemos chamar os 
micróbios do mundo criminal”.14 Será preciso evitar o “contato das 
crianças com os sentenciados”.15 Os micróbios são transmitidos pela 

“vadiagem e pelo contato do delinquente”, sendo que a “infância assi-
mila, com extrema facilidade os maus exemplos”.16 As crianças, soltas 
na rua, “sem os freios inibitórios da educação”, sem o estímulo para 
o trabalho, são arrastadas para o “mundo da criminali dade pela porta 
aberta dos contatos perniciosos”.17

A prisão aparece, pois, sob um aspecto que a acompanha desde 
sua invenção como mecanismo penal de punição: escola do crime. É 
o contato insalubre com os detentos mais experientes que transforma 
de uma vez por todas os jovens pobres em delinquentes. A prisão é 
produtora de delinquência, segundo a avaliação de Chefes de Polícia 
de Pernambuco durante o período aqui enfocado. 

Mas a prisão não era considerada a única força indutora. A cultu-
ra também servia como explicação. Pois foi pela cultura que se explicou 
porque a região sertaneja era o locus, por excelência, da manifestação 
brutal de “crimes terríveis em que andam sempre envolvidos, ora isolada , 
ora em meio a grupos do cangaço, muitos menores”.18 Diagnósticos 
jurídicos e análise sociológica misturam suas perspectivas. As explica-
ções das causas do cangaço derivadas do contágio, por assim dizer, dos 
jovens pelas gestas dos cangaceiros generalizou-se de tal forma que 
talvez já não se possa dizer se ela é derivada da análise sociológica, da 
interpretação dos juristas ou do senso comum, de modo que seria im-
profícuo citar esta ou aquela obra. Raras são as que deixam de lado esse 
aspecto. Talvez a antropologia física da Escola Criminal Italiana – mas 
também de sua adversária, a Sociedade Antropológica de Paris – tenha 
lançado suas raízes no solo da sociologia nacional mais profundamente 
do que pode imaginar a nossa vã filosofia. Principalmente se se leva em 
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conta as influências da Faculdade de Direito do Recife sobre reflexão 
social no Brasil e as leituras de Brocca e Topinard que lá se faziam 
(Bevilacqua, 1977, p. 379). No relatório de Silva Rego, entretanto, há 
algumas referências, para além de Ferri: 

(…) pelo menos chegava ao conhecimento dos meninos a 
história hedionda das muitas aventuras criminosas e a Lei 
da imitação, de que nos fala o eminente magistrado francês 
Gabriel Tarde, é incontestável, tendo efeito mais positivo 
nos espíritos mais fracos, como os das crianças.19

Silva Rego descreve assim o processo de transformação da crian-
ça em menor delinquente: 

Sendo certo que é no período da infância que as primeiras 
paixões irrompem na alma do homem e com violência sig-
nificativa, deixando, para sempre, raízes, faz-se mister, em 
defesa da sociedade e dos bons costumes, que não fique a 
criança desamparada, apreendendo o que mais empolgante 
lhe parecer, mas que pela prática dos bons exemplos, do 
ensinamento ao trabalho (…) do bom procedimento, da 
instrução, ao menos rudimentar, numa colônia correcional, 
sejam-lhe despertados o sentimento de amor à ordem e à 
humanidade (…).20

O público-alvo da colônia imaginada pelo Chefe de Polícia são os 
desvalidos, os abandonados, os afetados por “uma invencível fatalidade  
que lhes roubou os melhores amigos, os seus pais”.21 Entregues ao 

“ócio e à vagabundagem”, sem lar, incapazes, subdesenvolvidas física e 
intelectualmente, os organismos devorados pelo “analfabetismo” e pela 

“anquilostomia”, movidas pelo “instinto”, essas crianças são infensas ao 
trabalho honesto. Seu território existencial empestado dos “micróbios 
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do crime” torna a “criança habitual no vício da rapinagem fácil”. En-
carcerada pela primeira vez, desaparecem-lhe “da alma os últimos re-
freios do senso moral. Irrompe o tipo do criminoso caracterizado”.22 

Se fôssemos obrigados a usar o atual vocabulário sociológico 
dos trabalhadores de ONGs e afins, diríamos que Silva Rego fala de 

“crianças em situação de risco”. Mas caberia perguntar se essa atuali-
zação do vocabulário é legítima. Mais do que isso, caberia a seguinte 
questão: por que é que circunstâncias tão díspares no tempo, no espaço 
e nas organizações sociais, problematizações oriundas de pessoas com 
formações tão diferentes quanto o de um Chefe de Polícia de Pernam-
buco que fala de problemas de uma realidade que é rural e de sociólo-
gos e antropólogos, recebem um tratamento, em ambos os casos, tão 
semelhante. Esse problema, por certo, é exterior às preocupações deste 
trabalho, mas seria interessante verificar se não se trata de um mesmo 
conjunto de problemas colocado da mesma forma, a despeito do uni-
verso a ser investigado e das soluções a serem encontradas. Mesmas 
soluções em função da colocação dos mesmos problemas, cuja fonte 
de reflexão é a mesma: o pensamento jurídico.

A colônia correcional dos adultos, por seu turno, visa o asilo dos 
“parasitas sociais” cuja classificação Silva Rego toma do jurista Leroy 
Beaulin. Esses são os que “não têm forças para trabalhar”; os que têm 
forças, porém são desprovidos dos meios para o trabalho; e os que des-
frutam de ambos, mas são carentes da vontade de trabalhar. Para os dois 
primeiros grupos, amparo. Para o segundo repressão, atenção, prevenção.

Falta de educação, de instrução, de distribuição de riqueza, ina-
dequação dos métodos de encarceramento e impunidade, somados aos 
efeitos da hereditariedade. Eis aí, segundo a avaliação dos chefes de 
polícia de Pernambuco, no período em questão, as causas da delin-
quência. Em meio às novidades do século XX, a identificação de um 
problema antigo, tal como foi brevemente referido. Desde os primeiros 
relatórios, a dificuldade de punir criminosos era identificada à institui-
ção, polemizada no meio dos juristas, do júri. Ainda durante o Império, 
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o chefe Domingos Pinto queixava-se ao governador das “constantes 
absolvições do júri” (Relatório do Chefe de Polícia Antonio Domingos 
Pinto ao Exmo. Presidente da Província. Recife: Typographia de Ma-
noel Figuerôa de Faria e Fos, p. 4, 1886). Em 1900, Leolpoldo Marinho 
alinhava, ao lado dos defeitos da legislação, da minoração da pena e à 
exiguidade do efetivo policial – sobretudo no interior –, os problemas 
próprios da instituição do júri. Quatro anos mais tarde, Manoel Mo-
reira lamentava a “má compreensão da salutar medida do habeas corpus”, 
da “impunidade dos delinquentes” e da “proverbial condescendência do 
nosso júri”.23 Os três, somados à “falta de educação de uma população 
que mal compreende seus deveres, sempre pronta a infringir as leis e a 
insurgir-se contra a autoridade” e à “deficiência da força pública desti-
nada ao policiamento”, dizia Moreira, constituem um quadro repleto 
de “entraves quase insuperáveis ao funcio namento regular do serviço 
sob minha responsabilidade” (Relatório da Administração Policial 
de 1904 ao Sr. Sigismundo Antonio Gonçalves pelo Chefe de Polí-
cia Manoel dos Santos Moreira). O “instituto jurídico essencialmente 
demo crático” é avaliado por Moreira como uma “verdadeira conquista 
liberal”. Formado por “cidadãos de critério, moralidade e bom senso”, 
o júri incumbe-se de “decidir a sorte de seus pares”, possibilita a todos, 
segue Moreira, “a excelência da instituição de que ora ocupo”. Favorá-
vel ao júri em si, onde Manoel Moreira identifica os seus problemas? 
Não nele mesmo, como é evidente, mas “nas condições morais dos in-
divíduos que o devem compor”. 

Na intenção de resolver este problema, afirmava Moreira, “a Re-
forma Judiciária, em seu artigo 27 exigiu para exercer a função de jura-
do a renda anual de 5:000$000 na capital e de 2:000$000 nos demais 
municípios”.24 Pretendia-se assim garantir as “condições de indepen-
dência e cultura de espírito”, ao mesmo tempo que o legislador cance-
lava “o mal do júri”. Anos mais tarde, contudo, Silva Rego dizia que a 

“instituição do júri tem animado e fomentado a criminalidade pela sua 
escandalosa complacência”, sacrificando a função social da repressão.
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Os chefes de polícia estavam preocupados também com propos-
tas para a ação policial. Assim, em 1918,25 o comandante José Novaes 
apresenta as “Instruções Policiais” que pretendiam regular a polícia 
militar de Pernambuco. Os diversos tópicos das Instruções podem ser 
divididos nos seguintes temas: 1) A organização territorial das regiões 
policiais do estado em oito circunscrições, sendo as do sertão Vila Bela 
e Salgueiro, cada uma comandada por um oficial comissionado; 2) As 
incumbências dos oficiais, a saber, dirigir o serviço policial da sede dos 
municípios limítrofes, mesmo se houver delegados militares, e ainda 
organizar dili gências volantes, prestar auxílio às autoridades locais, 
auxiliar as coletorias, apreender contrabandos; 3) Fiscalizar os limites 
com os estados vizinhos, informar o chefe de polícia de todos os acon-
tecimentos de sua circunscrição, fiscalizar as cadeias; 4) Atenção aos 
direitos da população local, inclusive acusados de crimes. Esta terceira 
parte prende-se ao que se poderia chamar de respeito aos direitos do 
cidadão. Os oficiais deveriam cumprir as ordens de habeas  corpus, velar 
pelas garantias individuais, tratar com urbanidade as pessoas, indepen-
dentemente de sua condição social, cuidar para que não houvesse tor-
tura e humilhação de presos, ser benévolo diante dos culpados. Deve-
riam também não imiscuir-se em “questões particulares, podendo, en-
tretanto, aceder a solicitações de pessoas paupérrimas e desprotegidas, 
quando em iminente risco de verem  suplantados os seus direitos”.26 
Essa última orientação liga-se ao artigo 2, segundo o qual os comis-
sionados deveriam “penetrar em qualquer outro município quando em 
perseguição de criminosos não atendendo a solicitação em contrário”.27 
Mas também ao item e do quinto artigo, que aconselha o comandante 
a “evitar que praças vivam promiscuamente com paisanos”.28

Evitar convivência com paisanos, ignorar ordens locais na hora 
de penetrar em municípios vizinhos, informar constantemente o 
chefe de polícia, todas essas orientações afastam o comissionado de 
sua circunscrição, das influências dos interesses locais, do desrespeito 
aos direitos daí decorrentes e o subordinam pesadamente à capital. A 
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tendência centralizadora da polícia manifesta-se em outros momentos, 
como, por exemplo, em 1923, em plena guerra contra Lampião, como 
se sabe um dos momentos em que as forças locais mais se apropriaram 
da polícia militar. Em seu relatório, Silva Rego sugere reformas que 
habilitariam o chefe de polícia a “fazer a divisão policial de todos os 
municípios do estado (…)”;29 criaria uma “polícia de carreira, além de 
cinco delegacias regionais, preenchidas por bacharéis”;30 instalaria uma 
rede telefônica ligando o palácio do governo, a chefatura de polícia 
e o comando da Força Pública, delegacias e subdelegacias da capital, 
Inspetoria da guarda civil, quartéis da força pública, polícia marítima e 
Penitenciária e Detenção.31

Diante das descrições generalizantes, apreensões em relação ao 
quadro social e propostas de reformas apresentadas por alguns dos 
chefes de polícia, cumpre agora verificar o panorama diante do qual 
viviam eles.

o s e r tão d o s c h e f e s d e p o l í c i a

Ao contrário do mundo dos governadores, o quadro social descrito 
pelos chefes de polícia é sombrio. Talvez por redigirem um texto dire-
cionado ao seu chefe; provavelmente por viverem em contato próximo e 
constante com seus correspondentes locais; quem sabe por procurarem 
valorizar seu trabalho e justificar suas falhas. Independentemente de 
suas motivações, o real, tal como o viveram esses homens, era concreto, 
feito de relações cotidianas, dele fazia parte o atrito, o contato corporal; 
eles sentiam os cheiros, as temperaturas, os hálitos, os perfumes. As 
mensagens dos governadores, abstratas, relegavam ao segundo plano 
as relações sociais, antes persuasórias do que descritivas, mais políti-
cas do que técnicas. Mais do que políticos, os chefes de polícia eram 
juristas, ou pretendiam ser. Tinham, como vimos, suas propostas que 
se chocavam com os problemas a serem resolvidos. Mas, conforme se 
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poderá notar sem dificuldade, havia uma gritante desproporção entre 
suas propostas, suas expectativas, e os problemas materiais com os quais 
deviam lidar.

No campo da escassez de recursos, são três os principais proble-
mas que chegam aos chefes de polícia e por eles são transmitidos ao 
governador: a situação das cadeias; a insuficiência dos contingentes nos 
municípios do interior; a impossibilidade de os municípios manterem a 
ordem pública em função dos dois primeiros motivos, mas também pelo 
atraso dos pagamentos aos policiais destacados.

Também nos relatórios e correspondências dos chefes de polícia, 
aparece a classificação entre “ordem pública” e “segurança individual”, 
tópico que será, ao longo do tempo, já vimos, substituído por “repres-
são ao banditismo”, expressão a ser fixada a partir do governo Sergio 
Loreto . Em 1905 a ameaça à segurança individual, já sabemos, era 
Antonio Silvino. Em seu relatório, Manoel Moreira diz que

no intuito de extinguir a quadrilha de salteadores que, sob 
a chefia do célebre bandido Antonio Silvino, tem assola-
do a zona do norte em parte, deste estado, principalmente 
a que se limita com o vizinho estado da Paraíba, tenho 
expe dido várias diligências no encalço da mesma quadri-
lha, sendo improfícuos todos os esforços até hoje empre-
gados para a captura daqueles criminosos.32

A confissão de fracasso é justificada pela ação territorial de Silvino 
que, “perseguido neste estado (…) interna-se nos sertões da Paraíba, 
sempre que contra ele seguem forças em diligência”;33 daí a importância 
dos convênios interestaduais já referidos. O outro obstáculo ao combate 
ao banditismo relatado pelas chefaturas de polícia antes que pelos gover-
nadores é a população, coadjuvante de sua causa, “parte pelo pavor que 
inspira sua presença e a fama de que é precedido e parte aliciada por do-
nativo que ele distribui dos dinheiros extorquidos”.34 Começa a aparecer 
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nos documentos a figura do coiteiro, considerado, como vimos, o prin-
cipal inimigo das autoridades policiais durante mais de três décadas. 
Através dela, a repressão arvorou-se no direito de ocupar militarmente, 
num crescendo, um enorme território, de criminalizar as populações 
rurais de diversos estados, de interrogar energicamente qualquer pessoa, 
suspeita ou não de fornecer proteção a cangaceiros. Será mostrado 
adiante como o bloqueio sistemático e enérgico aos fluxos emitidos pela 
população tornou-se a base do combate ao cangaço cujo resultado foi a 
expulsão de Lampião do sertão pernambucano.

Apesar de seu tom permanentemente queixoso e alarmista, os 
chefes de polícia também sabiam fazer sua propaganda, exaltar seu 
trabalho, enfatizar suas vitórias. Em 1910, o chefe Ulisses Gerson, re-
latava ao governador a morte do “mais terrível dos discípulos do famo-
so bandido Antonio Silvino, Antonio Felix, vulgo Tempestade” (s/p).35 

No entanto, mesmo a época de Antonio Silvino não rivalizou em 
alarme, queixa e propaganda com a de Lampião. O primeiro grande 
susto aconteceu quando da morte do “Coronel Luiz Gonzaga, ocorri-
do em Belmonte”, relatou Silva Rego em janeiro de 1923. Assim como 
nas mensagens dos governadores, o conflito entre Pereiras e Carvalhos 
não foi envolvido no episódio. Mas, a partir de então, o cangaço deixa-
va de ser tratado como um problema de segurança individual para se 
tornar uma “ameaça à ordem pública”. 

O relatório de Silva Rego ao Secretário Geral do Estado Samuel 
Hardman deteve-se sobre o episódio, relacionando-o veladamente às 
ações empreendidas no exercício do seu cargo que o levaram a “um 
combate tenaz e seguro ao banditismo que há muito vem causando fu-
nestas perturbações na zona sertaneja”.36 O envio de uma força volante 
composta de um oficial e 30 praças teve como objetivo a “garantia 
da ordem pública” e não mais a “segurança individual”.37 Esta passa-
gem ensejou o convênio de 15 de dezembro de 1922: “Por esta ocasião 
tive necessidade de me dirigir, por telegramas, aos Chefes de Polícia 
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da Paraíba e do  Ceará, concertando medidas que se impunham no 
momento (…)”.38

Poucos meses depois, a capital recebia do Vale do Pajeú notícias 
de novos fatos que ameaçam a ordem pública: o assassinato do juiz de 
direito da comarca de Triunfo por um chefe político da Paraíba. Mar-
colino Diniz após uma “discussão travada” com o Dr. Ulisses Wanderley  
disparou sobre este várias vezes a sua “arma de fogo” (Relatório de 1923 
apresentado ao Exmo. Sr. Sergio Teixeira Lins de Barros Loreto pelo 
Desembargador Artur da Silva Rego, Chefe de Polícia. Sec. Tech. da 
Rep. de Pub. Off., 15). Logo foram “tomadas providências enérgicas no 
sentido de fazer retornar a calma e a ordem à cidade de Triunfo”. Foram 
enviados dois oficiais, um deles Pedro Malta, que se notabilizaria fu-
turamente no combate a Lampião, ampliando-se o destacamento para 
115 praças. Pelo governador do estado foi encarregada uma comissão 
judiciária para instauração de inquérito e formação de culpa, embora, 
conforme foi ressaltado, nem o episódio, nem as medidas pacificadoras 
fossem relatadas por este ao legislativo. 

Paralelamente a isso, Silva Rego tinha de lidar como a “repressão 
ao banditismo”. Paralelamente, claro, é sempre um modo de falar. Nesse 
universo social poucas são as retas paralelas e muitos os emaranhados de 
linhas. Marcolino era amigo de Lampião, e um Pereira, ligado, ao menos 
genealogicamente, àqueles de Vila Bela, envolvidos no conflito contra os 
Carvalhos. E em certos casos é sempre possível que as solidariedades ativa 
e passiva que emergem nas vinganças sejam capazes de ativar laços de pa-
rentesco apenas virtuais. Era chefe político, filho de chefe político, primo 
e sobrinho de José Pereira Lima, do município de Princesa, este último 
a principal liderança da revolta dos sertões contra o governo litorâneo de 
João Pessoa, em 1930. Todos, a seu modo, fieis à causa de Epitácio Pessoa 
na segunda década do século XX e por ele respeitados. Gente armada, 
pronta, como se dizia, para qualquer eventualidade, ligada pelos laços es-
treitos da amizade, do parentesco e da lealdade, com importantes segmen-
tos da política e da economia da Cidade da Paraíba, de Recife e da capital 
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federal. No plano local, a família de Marcolino era também importante 
em Triunfo, adversária política do grupo dos Wanderley. 

Mediação entre os municípios e o governador, as correspondên-
cias dos chefes de polícia eram o meio de encaminhar às autoridades 
esta duais as necessidades e demandas municipais. Cartas e telegramas, 
queixas, solicitações, pedidos, sugestões, eram assim transmitidas entre 
as esferas políticas, a chefatura de polícia era uma ponte. Através dela, o 
governador deveria tomar conhecimento dos problemas envolvendo, em 
estado de mistura, a justiça, a polícia e a política locais. A situação de im-
bricação entre esses aspectos fica patente em boa parte da documentação. 

Em uma mensagem proveniente de Afogados da Ingazeira, mu-
nicípio vizinho a Triunfo, lê-se que

o segundo suplente do juiz Municipal, patente à política 
contrária, o qual já estava exonerado do cargo naquela 
data (30/04), e o Promotor Público Interino também de 
seu acordo, e por desafeição política entenderam entre eles 
guerrearem a Pedro Roldão de Oliveira e a Sabino Bezerra 
da Silva, infamando-os caluniosamente como roubadores 
procurando, assim inutilizá-los processando deles.39 

Mensagens com tal conteúdo, provocando a esfera estadual de 
poder contra a municipal, apresentando uma espécie de conflito jurí-
dico-político, eram abundantes no material das correspondências entre 
autoridades locais e chefes de polícia. Vale apenas enfatizar o modo 
como as queixas eram encaminhadas para o governador e como confli-
tos políticos locais eram remetidos para níveis superiores da polí tica.40 
Fossem os acusados ladrões ou não, nota-se o modo como a justiça joga 
seu papel político e o modo como ela é acionada na lutas. Acusavam-se 
inimigos juridicamente em nome da política e defendia-se acusados in-
vocando inimizades políticas. Assim, o intendente surgia como defensor 
dos réus, sustentando como tese o desafeto dos antigos juiz e promotor, 
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apresentando fatos contra a compatibilidade deles e fornecendo os ele-
mentos para provar a falta de neutralidade dos dois. Vale ainda lembrar 
que os acusados foram nomeados subdelegado e inspetor de quarteirão, 
o que os põe no epicentro das disputas por cargos policiais, pelo exercí-
cio da autoridade local. 

Toda esta passagem poderá lembrar o que dizia Foucault a res-
peito do universo das regras que, para ele, “não é destinado a adoci dar, 
mas ao contrário a satisfazer a violência” (Foucault, [1971] 1994, 
p. 145). A regra “é o prazer calculado da fúria, é o sangue prometido. 
Ela permite relançar sem cessar o jogo da dominação; encena uma 
violência meticulosamente repetida” (idem ibidem). As queixas apre-
sentadas pelas partes não são tentativas de pacificar conflitos, mas de 
desfechar golpes mortais contra adversários; não clamam pelo julga-
mento neutro do superior, mas por seu braço e seu poder.

Reiteradamente salientado, o problema da escassez de recursos 
para a manutenção da ordem e da segurança individual é também uma 
justificativa, além de ser um apelo desesperado. As delegacias de Sal-
gueiro, de Cabrobó, e de Floresta reclamam, em 19 de junho, 5 e 9 de 
julho, a “falta de pagamento de soldo dos praças”. Os casos de Floresta 
e Flores parecem mais graves. Era costume na época a existência de 
um fornecedor local de recursos públicos, recebendo posteriormente 
com juros. Em Floresta já não há “pessoa alguma que queira forne-
cer”, recaindo o ônus sobre o próprio delegado. O mesmo acontece 
em Flores: 

Tendo o fornecedor dos presos pobres da cadeia pública 
desta vila deixado o fornecimento em razão da demora 
que tem havido no recebimento das importâncias forne-
cidas, e, não sendo-me possível encontrar quem aceite tal 
encargo, rogo-vos levando o fato ao conhecimento do Exmo 
 Governador, providências urgentes a fim de desaparecer 
semelhante dificuldade.41
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Em função das dificuldades de transportes e das longas distân-
cias entre o centro administrativo do estado e os municípios sertane-
jos, costumava-se contratar um cidadão de cada município, em geral, 
obviamente, um comerciante, para adiantar os pagamentos e demais 
necessidades materiais para as polícias locais. A essas pessoas dava-se 
o nome de fornecedor. Não há nenhuma indicação clara dos dividen-
dos tangíveis ou intangíveis colhidos por essas pessoas, salvo os juros 
que recebiam pelo empréstimo. Um tipo semelhante de transação era 
efetuada pelos bancos. Não havia, durante todo o período da Primeira  
Repú blica, agências bancárias no sertão. Segundo o relato do filho de 
um antigo comerciante contratado pelo Banco do Brasil para este ser-
viço, “quando surgiu a necessidade de fazer cobranças de títulos no 
sertão, [o Banco do Brasil] procurou comerciantes em Floresta, Sal-
gueiro e em outras cidades para credenciar como correspondente”.42 
Estes recebiam do banco uma comissão. Segundo o depoimento, não 
havia vantagens financeiras no negócio, mas “tinha a vantagem da 
representação. Em qualquer lugar que nós queríamos algum negócio, 
onde tinha que tratar de assuntos de compra a prazo, quando as firmas 
sabiam que nós éramos correspondentes (…) aí as portas se abriam”.43 
Não é possível aproximar as duas funções, talvez elas fossem opostas. 
A de correspondente não era rentável, a de fornecedor trazia prejuízo. 
Uma conferia prestígio e crédito, a outra talvez se assemelhasse mais a 
uma obrigação da qual os comerciantes procuravam esquivar-se.

O universo apresentado nos documentos dos chefes de polícia apa-
renta impotência quando se fala dos municípios do interior. Não há efe-
tivo, não há recursos, as cadeias são inseguras, as queixas são abundantes. 
Tudo isso em meio ao povo em armas, espreitando desde o umbral a 
ordem pública. Em 1897, por exemplo, a força pública teve de guarnecer 
as divisas com o estado da Bahia procurando evitar a invasão da “negre-
gada horda de facínoras de Canudos” e para isso criou um “corpo provi-
sório”, lançando mão, como costumava acontecer, de paisanos.44 Canu-
dos, porém, não era o único problema. Devido ao número crescente  de 
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“criminosos, dois destacamentos volantes” passaram a operar no in terior, 
um deles percorrendo o Vale em Flores, Triunfo, Vila Bela e Afogados 
de Ingazeira. Vale lembrar que 1897 é época de atuação de Silvino Ayres, 
tio e antigo chefe de Antonio Silvino, cujo engajamento no cangaço 
perdurou por cerca de 25 anos. Assim, os pequenos efetivos deveriam 
cuidar dos problemas crônicos de segurança e agudos como a da invasão 
dos jagunços do Conselheiro.

Em 1892, as autoridades policiais encontram desafio maior ao li-
dar com uma sedição liderada por dois políticos e um padre, somados 
a diversas autoridades dos municípios de Flores e Triunfo, como é o 
caso de Brasiliano Gomes Patriota, demissionário logo quando do fe-
chamento dos conselhos municipais pela política de Barbosa Lima.45 
Contra os sediciosos comandados por Correia da Cruz, político cuja 
área de influência estendia-se até às margens do São Francisco, pelo pa-
dre Douettes e outros cabecilhas, a chefatura de polícia teve pouco a fazer, 
num primeiro momento, além de aceitar a ajuda dos paisanos. Em plena 
revolta, o município São José do Egito, vizinho de Triunfo, se achava 
sem força local. Esta ausência se explicava pela extinção da guarda local, 
que forçara os respectivos guardas a abandonarem os seus postos.

O domínio policial e o político em estado de mistura, no entanto , 
não eram exclusividade da Sedição de Triunfo. Ainda em 1892, o chefe 
de polícia recebe de Cabrobó, um relato detalhado da situação das 
dispu tas políticas locais, envolvendo interesses eleitorais. Valerá, por-
tanto, uma parada nessa história. Através dela entra-se em contato 
com o já referido conflito político, com a descrição de um conflito, mas 
também com os conhecimentos do sertão disponíveis por um chefe de 
polícia logo nos primeiros anos da República.46

No dia 21 de maio de 1892, o juiz municipal daquele município 
informa o envio “para o povoado de Belém”47 do “Comissário Fausti-
no Barbosa de Souza Ferraz a fim de capturar os criminosos e fazer 
respeitar e executar as leis”.48 Comandando 13 praças da guarda local, 
o comissário fora expulso da vila logo após sua chegada “devido as 
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ameaças que lhes eram feitas por malta de (…) desordeiros, capita-
neados pelos cidadãos João Avelino de Carvalho Dantas, Aureliano 
de Carvalho e Jovino Alves de Carvalho, genro, irmão e sobrinho do 
Tenente Coronel Jeronimo Pires de Carvalho Trapiá”.49 Segundo o re-
lato, o povoado fôra “convertido em praça d’armas”,50 sendo ameaçado 
todo aquele que “não comungue”51 com a política do citado tenente- 
coronel da Guarda Nacional. A luta é claramente política, assim como 
é o informe, coalhado de notas evidentes. A polícia fora enviada por 
deliberação do Conselho Municipal, “que por cálculo a ele se opõem 
os inimigos do Governo”.52, 53

O informe de Cabrobó é dos que mais mesclam as diversas fontes 
da documentação analisada, pois insere no relato autos de perguntas 
colhidos no termo de Belém, cedidos por intervenientes do episódio. 
Jovino Alves de Carvalho, por exemplo, afirmava que ao tomar conhe-
cimento da aproximação da “força da guarda local”, a população, que 
naquele momento acorria à feira, fugiu. Ao mesmo tempo, “saíram de 
dentro de uma casa o sentenciado a galés Pedro Marcelino, os crimino-
sos de morte Antonio Henriques, Antonio Fernandes conhecido por 
José Pretinho”, todos armados para se entrincheirar e combater a Força. 
Em seguida, João Avelino tomou o povoado, afirmando que “a auto-
ridade ali era ele que ali ninguém mandava”. Aterrorizada diante do 
povo em armas, a população civil paralisou-se ao testemunhar a revolta 
de Manoel Gonçalves Ferraz expressa na declaração pública de que 

“aquilo era um escândalo estar os habitantes daquele lugar aterrados por 
uma horda de bandidos, criminosos e ladrões”. 

Política, violência e parentesco, o relato citado envolve os três. Se-
gundo Idalina Linda do Amor Divino, está “o povo armado misturado 
com os criminosos”. Seu irmão teria fugido para desobrigar-se a “votar 
contra o governo”. Não queria ele ser espancado, como a “liberta que 
fora escrava do finado Ignacio Alves de Carvalho”, cujos cabelos foram 
cortados e “o couro da cabeça arrancado”. Nota-se que, por um lado, a 
violência eleitoral extravasava o seu contexto, já que uma liberta, mulher, 
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não era eleitora. A violência contra ela seria um meio de ultrajar seu 
antigo proprietário? Impossível dizer, plausível especular, uma vez que 
eram correntes as humilhações dos patrões através do prejuízo causado 
a seus protegidos. Era um modo de demonstrar a sua fraqueza, a sua 
incapacidade de proteger aqueles a quem deviam este serviço. E podia 
acarretar a migração dos protegidos em busca de uma situação mais 
confortável e segura de via, em função da frequente flutuação de ho-
mens e mulheres que viviam na dependência de um patrão. Se assim for, 
vale sublinhar que a relação de parentesco não prediz as relações e alian-
ças efetivas do parentesco, uma vez que também o ex-dono da liberta era 
um Alves de Carvalho, assim como os chefes que promoviam a desordem. 

Especulações à parte, parece certo que se violência e política se 
autoestimulam, o caso de Belém mostra, através do depoimento sobre 
o espancamento da liberta que, se controle havia, os líderes políti-
cos que mobilizavam os homens em armas podiam perdê-lo a qual-
quer momento, que a violência transbordava a política, tornando-se 
caso de ameaça à ordem pública. Assim, parece ter ocorrido em outros 
momentos da história política no sertão, como no movimento que 
desembocou na deposição do governador Franco Rabelo, no Ceará, 
pelos homens do Padre Cícero e do Dr. Floro Bartolomeu. Ou, ainda 
encarado sob outro ponto de vista, a ação dos chefes políticos, en-
laçando diversos sentidos da violência em seus objetivos não obteve 
êxito completo na homogeneização dessa multiplicidade. Assim, não 
se partiria necessariamente de uma unidade original para uma multi-
plicidade desordenada e fora de controle. A multiplicidade de sentidos 
ou objetivos da violência pode constituir o primeiro ponto a partir 
do qual forças de conjugação, tão eficientes quanto  falíveis, procuram 
unificar e que se apresentam elas mesmas de forma heterogênea.

Sob o aspecto da política, os poderes, antes de se dissolverem, mos-
travam-se pulverizados, disponíveis. O povo, cujos braços armados  foram 
tantas vezes o bastião da repressão estatal, agora compunha as hostes da 
revolta diante de impotência pública. A impotência das forças locais, das 
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políticas de segurança, se expressa nas metodologias de atuação. Ou, por 
outra, invertendo-se a fórmula, as metodologias de gerenciamento das 
ações extralegais assumiam a forma da impotência. Não se procurava 
prender todos os criminosos, nem a maior parte deles. Eles eram presos, 
aqui e ali, um pouco por toda parte. Ao mesmo tempo, essa prática parece 
não condizer com as tendências da época, de modo a instigar contínuas  
reclamações por parte das autoridades. Muitas das queixas e lamúrias, 
como mostrei quando da análise das mensagens das autoridades locais 
(Villela, 2004), recairão sobre a exiguidade dos desta camentos. Das 
mensagens dos governadores às dos juízes municipais, tudo se passa 
como se houvesse uma inadequação entre o pretendido e o executado, 
entre o desejo e a realidade. Ao mesmo tempo em que os criminosos 
andavam livremente, protegidos por chefes políticos, em que a guarda 
local, os delegados, os inspetores, praticavam absurdos, arbitrariedades, 
e em que de todas essas práticas extraíam-se formas de dominação e 
sujeição, os próprios poderes através dos quais elas se exerciam lutavam 
ostensivamente contra elas. 

No caso da conturbação em Belém, o pequeno contingente policial 
pôs seus agentes à mercê de grupos armados, sitiantes de uma vila. Essas 
pessoas eram, em muitos casos, encabeçadas por um chefe político que 
dominava a povoação. Algumas conclusões podem ser retiradas desse 
informe: a) o domínio de um chefe político, por mais local que seja, não 
era integral. Havia sempre pessoas que discordavam, indignavam-se e, 
em certos casos, eram perseguidos como opositores; b) a situação era 
levada até o limite, quando, visto que a ordem pública era ameaçada, o 
governo estadual intervinha, de modo pacífico ou violento, empregando 
a força das instituições; c) os grupos armados eram formados muitas 
vezes por parentes e amigos dos chefes locais e eram, ao fim e ao cabo, 
sua força – força física apenas quando indispensável.

No próximo estágio das ações políticas atirava-se os oposi-
tores locais às feras do governo estadual lançando sobre eles a pe-
cha de opositores do regime ou do partido dominante. A máquina 
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político-jurídico-policial do estado entrava em cena por dois motivos: 
a já referida ameaça à ordem, e a ameaça a si mesma. Se a alguém 
é dada caça no âmbito municipal, nada mais indicado que o acusar, 
junto ao governo ao qual se tem acesso, de opositor, estendendo a 
inimizade local ao nível estadual. Em certos casos isso foi levado mais 
longe, como em Salgueiro, em 1898, quando grupos armados foram 
acusados de serem uma repercussão de Canudos, ou seja, inimigos do 
regime republicano . Deve-se ressaltar a gravidade da acusação, sobre-
tudo sob o recente  estado de sítio declarado meses antes por Prudente 
de Morais diante do atentado que sofrera no dia 5 de novembro de 
1897 (Diário de Pernambuco, p. 1, 6/11/1897); e diante do ódio ao mo-
vimento provocado, entre outros fatores, pela morte de Moreira Cé-
sar e pelo antirrepublicanismo imputado aos conselheiristas (Levine, 
1995, p. 56 e passim) e o enfoque sensacionalista conferido ao tema por 
certa parte da imprensa (Galvão, 1974, p. 54-74).

Inserção das forças jurídico-policiais no campo político, também, 
é o que mostra a mensagem de Floresta, datada de 17 de outubro de 
1892. A queixa fora emitida pela delegacia de polícia do município em 
3 de outubro referente a episódios ocorridos em 4 de setembro. José 
Deodato e Teodoro Joaquim, ambos de sobrenome Souza, afirmaram 
ter sido atacados, desarmados e roubados por Paulino e Francisco dos 
Santos. Tentaram dirigir-se às autoridades para lhes relatar o fato, o 
que lhes “foi proibido pelos seus agressores”.54 O delegado (impossível 
dizer como tomara conhecimento do caso) mandou prender Paulino 
e Francisco, mesmo vendo-os “em companhia do protetor dos mmos 
Francisco Serafim de Souza Ferraz”.55 Os detidos reagiram à prisão 
e tentaram “tomar um facão de um soldado, que deu motivo a um 
confronto que deu lugar a levar alguns furos de facão”.56 Entra em cena 
a composição jurídico-política da relação protetor-protegido: “Sendo 
os indivíduos compadre e protegidos do dito Francisco Serafim de 
Souza Ferraz, este requereu uma ordem de habeas corpus a qual foi 
concedida”.57 Já foi referida aqui a opinião formal dos juristas acerca 
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deste instituto. O acusado de protetor percorreu já uma longa história 
política durante  o Império, quando chegou a ser Deputado Provincial 
(Gominho, 1996, p. 272), e encerrava, pela época em que era denun-
ciado, sua carreira política como conselheiro municipal.

Espécie de brokers, os chefes de polícia levavam ao conhecimento  
do governador as lutas locais, o estado de guerra em determinados 
lugares. Mas não só. Esta documentação é o local de encontro de al-
gumas outras fontes. As correspondências enviadas ao chefe de polícia 
e por ele remetidas ao governador punham em contato autos de per-
guntas, telegramas de delegados e mensagens da chefatura, veladas ou 
reveladas, ao chefe do executivo. Este, por sua vez, transmitia ou não 
alguns destes fatos ao legislativo, sendo que em certos anos, as men-
sagens eram diretamente publicadas nos jornais recifenses. Acompa-
nhava esta viagem pelos poderes, como foi dito acima, um aumento 
progressivo de generalizações e abstrações. Dadas as características 
das relações entre município e estado, tanto no plano constitucional 
quanto  no ideo lógico, seria esperada a indissociabilidade de docu-
mentos de origens diferentes. A função de broker desempenhada pelo 
chefe de polícia, linha de transmissão e filtro de queixas e aspirações 
dos delegados municipais, fio condutor entre eles e o governador, 
aparentemente sugere a submissão do município ao estado, tal como 
defende Leal ([1949] 1997, p. 98-103). No caso de Pernambuco, nes-
tes primeiros anos da República, nota-se, sobretudo nas mensagens 
de Barbosa Lima ao Congresso estadual, uma tendência a retirar dos 
municípios a autonomia que haviam conquistado, sob a alegação de 
sua incapacidade de se encarregar das responsabilidades decorrentes 
de tal autonomia. Para o governador, as consequências administrativas 
seriam várias. Por exemplo, para o caso da polícia, a revogação das 
questuras policiais e a supressão dos cargos policiais mantidos nos 
municípios pelo governo estadual. Disso resultaria, segundo ele, “a 
monstruosa obra da desarticulação do Estado em circunscrições quase 
independentes, sem conexão recíproca”,58 a inexistência de um centro 
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que lhe confira coesão. A nova feição do Estado, para ele (se feição 
de Estado continua havendo em sua avaliação) será a da “rudimentar 
colônia de seres, que se desconhecem, reduzidos às simples exigências 
vegetativas e apenas aproximadas pela contingência do espaço”.59 Não 
haverá mais semelhança com o “robusto organismo vigorosamente 
aparelhado e unificado por inextricável rede arteriosa e nervosa que, 
realizando os órgãos, os tecidos uns aos outros e todos ao centro, esta-
belecem o consensus característico das organizações superiores”.60 
Sem representantes seus nos municípios, o estado, segue Barbosa 
Lima, estará de mãos atadas, correndo o risco de ver eclodirem confli-
tos simultâneos em diversos deles.

Foi o próprio Leal quem mostrou as disputas entre o municipa-
lismo e o centralismo na primeira hora da implantação da República, 
de que esta mensagem de Barbosa Lima é um exemplo. O combate, 
embora talvez camuflado pelas modificações na legislação, não se iria 
acalmar com o passar dos anos. Quatro anos após as queixas acima 
apresentadas, o governador Joaquim Correia de Araújo emitia ao 
Congresso as suas opiniões a respeito da autonomia municipal: “O 
Estado acha-se atualmente dividido em 59 municípios que, salvo em 
raras exceções, lutam com as maiores dificuldades para a execução 
dos diversos [encargos] que lhes foram cometidos pelo Legislador”.61 
Desrespeitando o artigo 5o da Constituição Estadual, muitos negli-
genciavam a organização da guarda local, deixando ao estado a tarefa 
de manter, “como garantia da ordem e para a repressão dos crimes, um 
certo número de praças dos batalhões estaduais”.62 A situação policial 
manteve-se igual em 1899, quando, segundo Araújo, raros eram os 
municípios que conservavam praças para o seu policiamento e ainda 
mais raros os que forneciam alimentação aos presos pobres das respec-
tivas cadeias.

A situação dos municípios, portanto, não era a de reféns dos inte-
resses do estado. No entanto, pelas reservas de prestígio de que goza-
vam as lideranças municipais, os políticos estaduais ameaçavam-nos 
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com os terrores reais da escassez e da miséria de recursos em que os 
municípios estavam mergulhados pela falta de arrecadação endêmica. 
Aos municípios restavam as queixas, penduravam-se às cordas deixa-
das pelas autoridades estaduais comunicando-se com quem podiam, 
expondo o escândalo da situação em que se encontravam, no nosso 
caso, no âmbito da segurança pública.

A correspondência entre municípios e chefes de polícia cumpria, 
portanto, essa função. Punha em contato diversas esferas de poder e 
expunha o campo de batalha entre município como local de nego-
ciação e permutação de cargos e na criação e supressão de delegacias 
e subdelegacias nos distritos.63 O estado dava aos municípios aquilo 
de que dispunham, diante das exigências às quais deviam curvar-se. 
Não será este trabalho o primeiro a enfatizar a importância da no-
meação de dele gados e juízes para a política local durante a Primeira 
República que se dá a perceber pela profusão dos documentos que 
registram esse ato. Em 23 de novembro de 1892, o chefe de polícia 

“por conveniência do serviço público”64 propôs “a supressão da dele-
gacia de São Francisco, do Município de Vila Bela”65 e apresentou 
os nomes para suplentes de subdelegado do mesmo distrito. Poucos 
dias depois são apontados os nomes para delegado e suplentes em 
Vila Bela, assim como os subdelegados de diversos distritos. Em 16 
de agosto do mesmo ano é proposto um subdelegado de Triunfo; em 
23 de setembro foram propostos diversos Pereiras para delegado e 
suplentes para a então vila de Belmonte. Em 14 de outubro foi pro-
posta “a exoneração de todas as autoridades policiais de Vila Bela”66 e 
apresentado o “cidadão Manoel Sebastião Pereira da Silva para De-
legado do mesmo Município o qual entrará logo em exercício”.67 A 
ele será encarregado “mandar assumir o exercício de seus cargos, os 
Cidadãos que tiver de indicar a esta Questura para subdelegados e 
suplentes dos diversos distritos (…)”.68 Os poderes espraiam-se. Não 
se trata tanto de delegações, como o texto aparentemente permite 
entender, como tampouco de representações. Em 1892, o prefeito 
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de Vila Bela era Andrelino Pereira da Silva, o Barão do Pageú. Seu 
mandato seria seguido de outros três, comandados por Pereiras, entre 
eles o seu primogênito, Antonio Andrelino Pereira da Silva, prefeito 
entre 1898 e 1901. Vila Bela era reduto dos Pereiras, o estado deve-
ria responder a eles com reverência. Belmonte também era reduto 
dos Pereiras, desde há muito disputado com os Carvalho. Também 
o caso da ribeira de São Domingos, cujo distrito foi entregue a um 
Nogueira, mostra a sobreposição do parentesco ao território, ambos 
confluindo para o uso da autoridade. São Domingos era o reduto 
residencial e propriedade dos Nogueiras. A eles pertencia a regulação 
e a manutenção da ordem pública. Ao contrário, Triunfo não era mu-
nicípio onde política, sobrenome e território estivessem precisamente 
sobrepostos, de modo a dificultar a identificação dos cargos às chefias 
políticas. Além disso, a Sedição obrigou a substituição dos ocupantes 
dos cargos, a interferência direta do governo estadual, a exibição de 
força e autoridade. 

De alto a baixo da escala política, os cargos, eletivos ou não, eram 
assim entregues e assim conquistados. Do mesmo modo ocorreu com 
a escolha do governador nesta época. Governava o estado uma Junta 
quando em 1891, após diversos adiamentos, foi eleito um novo cor-
po legislativo, na sequência da reconstitucionalização de Pernambuco. 
Caberia a ele a eleição do novo governador. Ao invés de nomeá-lo, foi 
decidido entregar ao presidente Floriano Peixoto uma lista tríplice. A 
resposta surpreendente foi o seguinte telegrama: “O capitão Alexandre 
Barbosa Lima aceita e agradece”. Barbosa Lima não era um dos nomes 
da lista e, embora fosse pernambucano, não era um nome atuante na 
política estadual (Porto, 1986, p. 38-41). Era, contudo fiel a Floria-
no, junto a quem lutara contra o Marechal Deodoro. Deste modo, o 
presidente punha como chefe do estado líder no norte um homem de 
confiança ao invés de “deixar à revelia do Governo Federal a eleição 
do governador de Pernambuco, numa época de organização da Repú-
blica” ( Joaquim Pernambuco apud Porto, 1986, p. 39). Mas não há 
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que negligenciar as reações locais à ingerência central. Os republicanos 
históricos, esperançosos da herança política aberta pela república, ao 
verem-se relegados paulatinamente a segundo plano pelos “republica-
nos de 16 de novembro”, iniciaram uma tensa mobilização de oposição 
a Barbosa Lima que culminou na Sedição de Triunfo. 

As fontes aqui organizadas apontam para algumas conclusões 
preliminares. Em primeiro lugar, começando do último conjunto de 
documentos, vê-se que na aurora da República em Pernambuco os 
municípios foram (ou continuaram sendo, segundo Barbosa Lima) 
dotados de uma autonomia que lhes fazia pesar sobre os ombros um 
fardo que não podiam suportar e que lhes fora entregue por um estado 
que dele parecia desejar desembaraçar-se.

Essa distribuição das responsabilidades e os encargos adminis-
trativos formaram um corpo, uma forma de distribuição de poderes 
locais precisa. Os municípios tornaram-se pedintes, ao menos no cam-
po policial. Penúria talvez seja o termo apropriado para descrever, em 
uma palavra, a situação de que as autoridades locais se queixavam (cf. 
Villela, 2004).

O povo em armas, obstáculo principal para o êxito da execução das 
intenções das autoridades policiais e políticas estaduais, era igualmente 
seu bálsamo contra as formas adotadas por elas nas comarcas do sertão. 
A administração da ordem, pode-se verificar nos documentos apresenta-
dos, condena aquilo que era, ao mesmo tempo, seu inimigo e seu aliado , 
dependendo apenas das circunstâncias o sinal que lhe era atribuído.

O povo em armas, espécie de tela em branco na qual moldaram-
se simultaneamente diversas formas, associado ou não aos chefes locais, 
às facções políticas, à polícia, à justiça, aos grandes grupos de cangacei-
ros, foi de dois modos antagônicos – como objeto e como sujeito – a 
arma da justificativa e da execução da repressão estatal às populações 
locais. Mas o mesmo se pode dizer de outro tipo de bando: o daqueles 
que ocuparam os cargos eletivos, os policiais, ou os sustentavam em 
seu exercício. Ao mesmo tempo sustentáculo e demolidores da ordem 
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pública, eram constitutivos e mecanismos inibidores da ordem estatal 
em seus municípios.

A identificação dos chefes políticos e do povo em armas como 
aliados e como inimigos da ordem não é, valerá sublinhar embora seja 
repetidamente enfatizada na documentação aqui apresentada, exclusi-
vamente minha. Ela é, sobretudo e em primeiro lugar, dos próprios 
intervenientes. Ela é apenas uma tradução e uma síntese das avaliações 
das autoridades estaduais da época.
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