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C a p í t u l o  I I I

seCRetáRIos GeRAIs

Poucos foram os relatórios das Secretarias Gerais examinados 
durante a pesquisa no Jordão Emerenciano. Apenas os de 
1909, referentes à administração de 1908, de 1912, referente 
à de 1911 e de 1919, à de 1918 foram consultados.1 Nada de 

especial é dito ali. São relevados os esforços para erradicação do bandi-
tismo no interior, com ênfase ao combate ao “grupo dos bandidos que, 
chefiados por Antonio Silvino, infesta os sertões deste Estado e dos da 
Paraíba”. Esforços considerados infrutíferos, já que o grupo “ainda não 
pôde ser dispersado”.2 

Este relatório é também um transmissor do relatório do Chefe de 
Polícia, então o Dr. Ulisses Gerson Alves de Costa, substituto de Ma-
noel Moreira, ao governador. Ao fazer seus os informes de Ulisses Ger-
son, Fonseca insiste na proteção destinada pela população sertaneja  a 
Antonio Silvino, “negando esclarecimentos aos comandados das forças 
e facilitando a fuga dos bandidos” (idem ibidem). Ao contrário, contudo, 
das avaliações dos chefes de polícia em relação às absolvições do júri, o 
relatório de Ulisses não permite proteção de classe social, pois: “Cida-
dãos qualificados há que também procedem assim e entretanto quase 
sempre são estes os que mais acusam a polícia pelo resultado infrutífero 
das diligências”.3 A ambiguidade política das populações permanece 
como tema, agora do próprio discurso oficial. As mesmas pessoas a 
quem o banditismo ameaça, a quem parece interessante a ação eficaz 
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da polícia, prestam auxílio aos bandidos, fazem deles aliados, exercem 
através deles seu poder, ampliam junto a eles suas articulações. Ne-
nhum desses aspectos passou ao largo da maior parte das obras sobre 
o cangaço, sobretudo as que recorreram à documentação policial e por 
ela foram influenciadas. 

Os recursos dispensados à polícia pelos governos pernambucanos 
impediam uma luta adequada a cangaceiros como Antonio Silvino. No 
início de 1909 o efetivo total das Forças somava apenas 60 oficiais e 
1.466 praças para todo o território, para todas as tarefas. Comparado ao 
total de 1892, 32 oficiais e 648 praças, houve o significativo aumento 
de 1,6 oficial e 48 praças por ano, em média.4 As leis do congresso esta-
dual limitavam a contratação de efetivos, apesar de poderem ser trans-
gredidas pelo executivo em caso de necessidade considerada extrema. 
Tais emergências pareciam restringir-se às ameaças diretas ao governo, 
portanto territorialmente circunscritas à capital. Para o sertão, servia a 
antiga instituição das inspetorias, baratas ou gratuitas para o erário, não 
havendo na documentação qualquer referência a salários ou diárias. 

Mais uma vez, as distinções nativas entre as políticas estadual 
e local voltam à cena. Os usos e os costumes da política local eram 
baseados na arbitrariedade, conforme nos dá a entender o informe de 
Herculano Lupercio,5 para quem: “É normalíssima a vida nos muni-
cípios”, em que pesassem as “diversas reclamações” que “tem chegado 
às mãos do Governo contra abusos das autoridades municipais que 
só botam imposições injustas e inconstitucionais”6 desafiando as leis 
orgânicas. Os documentos estaduais, entretanto, não se referiam aos 
inspetores, mas essa omissão não silencia a insuficiência do efeti-
vo e é reveladora do abandono da lei e da ordem no interior, uma 
preocupação constante das autoridades litorâneas. Se a política é a 
seu modo indivisa não se poderia ignorar a dor e o sofrimento dos 
pequenos e distantes municípios, ainda que pouco se fizesse para 
mitigá-lo. E, se é possível fazer coisas com palavras, as proferidas 
pelos responsáveis pela segurança pública muito fizeram pelo sertão 
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ao declarar-se impressionados, escandalizados e chocados com a si-
tuação que ali se vivia.

Por isso, em 1919, Olyntho Victor reconhece os problemas ocor-
ridos durante as eleições de cinco municípios, entre elas as de Triunfo, 
mesmo omitindo os problemas em questão. A política de Triunfo não 
era desconhecida na capital e estava disponível aos leitores dos jornais 
recifenses. Na manhã de 24 de junho de 1919, o chefe político Deo-
dato Monteiro fora emboscado e assassinado por um bando liderado 
por Luiz Leão a mando, segundo os depoimentos constantes no pro-
cesso-crime, de José Pereira Lima, de Princesa na Paraíba, já mencio-
nado poucas páginas acima, e demais membros da facção contrária à 
do morto. O coronel José Pereira, conforme foi dito anteriormente, era 
aliado político dos Pessoa de Queiroz e do tio deles, o ex-presidente 
da república Epitácio Pessoa. As conturbações da política de Triunfo 
foram consideradas irrelevantes pelo secretário? Eram dele desconheci-
das? Mais uma vez, impossível dizer. Durante seis meses Triunfo viveu 
problemas graves. Deodato Monteiro, que havia assumido a liderança 
política no município, anteriormente comandada por Manoel Pereira e 
Carolino Campos, fora objeto de diversas denúncias. Vinte dias antes 
das eleições o delegado do município comunicava ao chefe de polícia 
a ação de “um grupo de cangaceiros” contra o qual enviara “uma força 
em perseguição”. Na impossibilidade de derrubar Deodato Monteiro, 
aparentemente, tiveram de matá-lo.7

Se a conturbação em Triunfo não era tema para os relatórios, a gran-
de questão entre as famílias de Vila Bela tornou-se motivo de preocupação. 

“A despeito das medidas enérgicas postas em execução pelo Governo, a 
paz e a tranquilidade da população sertaneja vêm se perturbando”,8 reco-
nhecera Olyntho Victor:

Ninguém ignora as causas determinantes de tal situação 
que atravessa o interior do Estado, são as velhas inimiza-
des entre duas abastadas famílias – a dos Pereiras e a dos 
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Carvalhos – originando lutas, mortes e depredações que, de 
quando em vez, surgem no seio delas.9

Na avaliação do secretário,

Essas lutas, avultam ainda porque aos grupos contentores 
desde logo se agregam foragidos de outros municípios, os 
quais não se limitam a danificar e cometer as suas perver-
sidades contra os membros das famílias aludidas, mas es-
tendem a sua ação nefasta contra pessoas completamente 
estranhas a esses acontecimentos.10

Nessa avaliação dois relevantes processos são referidos. Um deles 
é de recrutamento de pessoas “foragidas de outros municípios”. De 
modo que uma luta de tal proporção assume a função de agregar em 
torno de si um contingente disperso de foras da lei. Ela age como um 

“conjugador” (Deleuze & Guattari, 1980, p. 574),11 é um agente de 
homogeneização. Talvez esse seja o documento em que tal procedi-
mento receba sua mais clara formalização. Avançando a análise para 
além da avaliação do secretário, pode-se dizer que uma quantidade 
indeterminada de delinquentes passa a receber pagamento, proteção, 
alimentação, por vezes fardamento e funções específicas. Alguns den-
tre eles formarão seus próprios subgrupos, outros catapultarão suas 
carreiras baseados nesta primeira experiência. Foi o caso de Virgulino 
e seus irmãos. Mostrei em outra publicação (Villela, 2004) o modo 
como microgrupos armados de base familiar destacam-se de suas vidas 
cotidianas caindo no cangaço, tornando-se dispersos em novos territó-
rios existenciais, fazendo-se disponíveis para as práticas de dominação. 

O outro processo liga-se ao fato de os “foragidos de outros mu-
nicípios”12 não se limitarem a “cometer suas perversidades contra os 
membros das famílias aludidas, mas estenderem sua ação nefasta con-
tra pessoas completamente estranhas a esses acontecimentos”. Por isso, 
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“esses cangaceiros no afã de prestarem os seus serviços, vão submetendo 
a ordem pública em todas as localidades por onde passam”.13 Na litera-
tura sobre o banditismo no Nordeste, essa avaliação será levada adiante, 
pois considera-se agravado o quadro quando os chefes das questões de 
família abandonam o palco dos acontecimentos ao sabor dos seus ex-
comandados. Para Graciliano Ramos, por exemplo,

até o começo deste século os chefes de bandos eram em 
geral pessoas de consideração, homens de boa família, per-
seguidos por adversários políticos que eles juravam  eliminar. 
Para isso necessitavam apoio de indivíduos que se conser-
vavam na ilegalidade (Ramos, 1976, p. 126).

Na época em que Ramos escreve, “os bandoleiros são de ordinário 
criaturas nascidas na canalha, libertas dos patrões que as orientavam” 
(idem ibidem). Ele distingue três fases do cangaço: uma, quando os 

“condottieri” mandavam e punham-se por vezes ao serviço dos “pro-
prietários”. A segunda é marcada pelo crescimento da “massa anônima 
da capangada” que passa a escolher entre ela os seus comandantes. Em 
seguida, “vemos indivíduos que vêm de cima rebaixarem-se, misturan-
do-se à multidão criminosa e dela emergirem de repente, dirigindo os 
companheiros” (idem, p. 127).

As análises de Gustavo Barroso são ainda mais semelhantes às do 
secretário geral. Segundo ele, quando um “chefe de cangaceiros paira 
por uma região” (Barroso, 1956, p. 114-115), todos os “foragidos, to-
dos os criminosos procuram-no para se alistarem no seu bando” (idem 
ibidem). Os chefes são “incapazes de roubar e jamais consentem que 
os seus acostados roubem” (idem ibidem). Aceitam em sua companhia 
apenas os fugitivos “à perseguição por crime de morte” (idem ibidem), 
os que chegam “por atentado ao pudor ou à bolsa” (idem ibidem) são fu-
zilados. No entanto, “ao lado desses, infelizmente em maior quantidade, 
há os profundamente infames e infinitamente miseráveis, degenerados 
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completos, nevropatas ignóbeis (…) almas de lama que nunca esbo-
çam um gesto de compaixão e nunca possuíram o menor sentimento 
de homem (…)” (idem ibidem). Adiantando-se em algumas décadas a 
Hobsbawm, Barroso avança sua teoria do rebelde primitivo:

O bandido sertanejo é muita vez um produto do espírito 
de oposição a que faltam outros meios de revide e polêmica, 
que não a luta armada (…) Armam-se alguns homens para 
resistir a uma imposição. A eles se agregam cangaceiros de-
sejosos de tirar partido da anarquia que vão fomentar (…) 
Começa a alastrar-se o movimento e a desaparecerem os 
motivos primeiros, surgindo ambições, cupidez de roubar 
(…) (Barroso, [1917] 1931, p. 43).

Ferraz (1978, p. 114) parece partilhar da mesma opinião quando 
distingue o comportamento da “maioria dos chefes de grupos” vistos 

“geralmente” como “bandidos de honra”. Para ela, esses homens eram 
“quase fidalgos no tratamento dispensado às pessoas, suas lutas e intri-
gas eram particulares, raramente envolvendo estranhos ou comunida-
des alheias”; ao passo que “bandoleiros mercenários que se desvincu-
lavam de seus chefes após suas missões” constituíam problemas.

Uma das causas do banditismo rural costuma ser apontada por esta 
forma de desemprego. Para Hobsbawm ([1966] 1972), além do desem-
prego em geral, aquele gerado pelo fim das guerras e revoluções, provoca 
a liberação de um contingente armado, acostumado à vida em armas 
para os quais abandoná-la seria um esforço maior do que tomar o cami-
nho dos irmãos James no Missouri (Settle Jr., [1966] 1977). A guerra 
do gado no Novo México teria dado fôlego às ações de Billy the Kid 
(Garrett, [1882] 1986; Siringo, [1910] 1967); e Lampião teria sido 
potencializado pelas armas recebidas para a luta contra a Coluna Prestes 
imediatamente abandonada por ele, havendo mesmo quem credite a 
esse momento o início de seu período como cangaceiro (Silva, 2000).
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Abordagens como essas reforçam o discurso de classe ou a clas-
sificação dos bandidos segundo seu estrato social existente nas avalia-
ções dos responsáveis pela segurança pública. A seu modo, também 
Queiroz (1968, 1975) corrobora esta tese ao criar dois tipos de cangaço, 
o independente e o familiar. Mello (1985) ao falar de cangaceiro vin-
gador e cangaceiro profissional participa da mesma tese. O discurso de 
classe parece também resultar ou servir como fundamento escondido 
das análises de Silva (2000), ao criar a dicotomia entre “pessoas de-
centes” e “populacho” (Silva, 2000, p. 108 e passim). E, se Facó ([1963] 
1980, p. 37) atribuiu a existência do cangaço a causas como fraca pe-
netração do capitalismo no campo, a uma questão de classe e ao re-
sultado da dominação do latifúndio sobre a massa rural desempregada 

– escola em que se alinha Matta-Machado (1969) – formulando assim 
a sua própria imagem do rebelde primitivo, tanto governadores como 
Sergio Loreto quanto chefes de polícia e pesquisadores, souberam es-
tender sua existência aos conflitos de famílias importantes, ainda que 
distinções de classe se exprimam de alguma forma. Para Mello (1985, 
p. 60 e ss.), por exemplo, apenas os que foram levados ao cangaço pelas 
brigas de famílias tinham como objetivo a vingança. Caracterizavam-
se pela curta  duração do período da vida em armas, cuja desistência 
devia-se ao êxito da empreitada ou à sua impossibilidade. Por sua vez, 
os cangaceiros profissionais apenas alegavam motivos de vingança 
para levarem a efeito seus reais objetivos de saques. É o que Mello 
chamou de “escudo ético”.14 Segundo Queiroz (1975, p. 498), que se-
gue, talvez apesar de sua vontade, a cartilha de Barroso ([1917] 1931), 
a uma primeira fase do cangaço cujos objetivos eram a caça aos índios, 
segue-se uma segunda em que os chefes dos cangaceiros são também 
os das famílias poderosas e das políticas locais. Após este período, ela 
identifica o cangaço como “terceira força”, independentemente das 
brigas de família e das disputas políticas. O marco deste novo período, 
segundo Queiroz, é Antonio Silvino. Só então, segue ainda Queiroz 
(idem, p. 499), inaugura-se “a era das lutas contra a polícia”. 
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 Após os trabalhos de Lewin (1979), Wiesebron (1995, 1996a) e 
segundo os documentos analisados até aqui, esse ponto de vista parece 
insustentável. Apenas para citar um caso, lembremos que o tio de An-
tonio Silvino, Silvino Ayres, antes mesmo de seu sobrinho, foi alvo das 
perseguições policiais e preso em 1898. Vale enfatizar, a respeito da 
dupla classificação de pesquisadores, juristas e políticos, entre cangaço 
de família e cangaço profissional – qualquer que seja a terminologia 
sob a qual se apresente para os diversos autores – que todos se ligam 
a um determinado discurso de classe. Nenhum deles, salvo Mello, que 
lembra a possibilidade da passagem do mesmo cangaceiro, diacronica-
mente, pelos dois tipos, levou em consideração a existência simultânea 
das duas figuras em um só cangaceiro.15 

De modo que a perspectiva de classe influencia as perspectivas 
ou a própria distribuição dos envolvidos em conflitos. Provavelmente 
ambos. Recursos materiais, políticos e jurídicos estão sempre ao alcance 
de determinadas classes sociais e dos chefes das famílias importantes, 
embora nem sempre eles sejam dispensados com a liberalidade espera-
da pelos que põem a mão na massa, conforme ressaltou Marques (2002). 

As breves considerações do secretário geral Olyntho Victor pode-
rão iluminar, ou, antes, esfumaçar a distinção entre cangaceiro vingador 
e cangaceiro profissional. Envio de contingentes da Força Pública, co-
operação com as polícias do Ceará e da Paraíba, dois Estados onde os 
Pereiras tinham relações de amizade e parentesco, fixação de um bata-
lhão em Triunfo, foram algumas medidas tomadas no exercício de 1918 
para enfrentar “as dificuldades com que tem de arcar a força policial”. 
Que permaneciam as mesmas de sempre: dificuldade nos transportes, o 
que prejudicava a logística e a mobilidade dos destacamentos; natureza 
acidentada do sertão, “cheio de desagradáveis surpresas”, o que facilitava 
a ação dos grupos de cangaceiros e o binômio retirada-emboscada. Assim, 
o cangaço de Sebastião Pereira, o paradigma do cangaceiro vingador, era 
também um caso de polícia – conforme aparece nos processos-crime 
das comarcas sertanejas (Villela, 2004), a opinião reservada a ele pelas 
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autoridades e testemunhas locais. Do mesmo modo eram ele e seu pri-
mo, Luiz Padre, tratados pela imprensa da capital. Em sua edição de 7 
de setembro de 1919, o Diário de Pernambuco revelava que, segundo  te-
legramas recebidos pelo chefe de polícia, “bandidos chefiados por Luiz 
Padre e Sebastião Pereira, desviaram-se da direção da força policial que 
os perseguia e voltavam ao povoado Bom Nome, incendiando a fazenda 
de Francisco Ramos (…)” (Diário de Pernambuco, 17 de outubro de 1919, 
p. 3). Quatro dias antes afirmava que “os facínoras incendiaram diversas 
fazendas em Vila Bela, travando tiroteio com a polícia” (idem ibidem). 
Em seguida, reproduzia o conteúdo do telegrama enviado por Teófanes 
Torres ao chefe de polícia. Telegrama que provocou o envio de 80 praças 
estacionadas em Rio Branco (atual Arcoverde), no limiar entre o sertão 
e o agreste, com ordens de fixar-se em Triunfo, a nova sede do Terceiro 
Batalhão da Força Policial. Destes, segundo telegrama de Triunfo, ape-
nas 15 dirigiram-se a Bom Nome em busca dos facínoras. A má fama 
dos dois Pereiras era tal que um assalto a uma fazenda em Triunfo foi 
noticiada pelo mesmo jornal (idem ibidem) como obra da dupla, mesmo 
sendo identificados os atacantes como os “criminosos de morte Antonio 
Lira e Antonio de tal”.

Apenas para concluir esta breve discussão, vale lembrar que, além 
da classe social e dos fatores econômicos, muitos outros elementos en-
tram em jogo quando se trata de estabelecer as relações de um grupo 
de pessoas com o aparelho jurídico-policial. O caso de Sebastião e 
Luiz Pereira é exemplar por se tratar de dois jovens nascidos no seio 
da melhor sociedade de Vila Bela, cujas famílias eram, desde há muitas 
décadas, prestigiadas quer no Império, quer na República. Ainda assim  
não puderam escapar da pecha de cangaceiros, bandidos e facínoras. 
A ação jurídico-policial provocaria, provavelmente de forma não iso-
lada, os comportamentos descritos por Sergio Loreto, e por tantos 
pesquisadores, como os característicos dos cangaceiros profissionais. 
De modo que, salvo pelos comentários de classe que aparecem aqui 
e ali no discurso e nas avaliações locais atuais, o ponto de vista dos 
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intervenientes da época apontava os Pereira em armas como foras da 
lei, alvo da mobilização de importantes recursos da segurança pública 
visando a sua captura.

Decorre daí uma espécie de descompasso entre o ponto de vista, 
por assim dizer, nativo, e o dos pesquisadores. Na briga entre Pereiras 
e Carvalhos, havia cangaceiros do lado destes últimos, sendo celebri-
zados, na época e na região, gente como Cindário Carvalho e Antonio 
Quelé, cujos processos acusam as ações e sua relação com a justiça. No 
entanto, salvo por raras obras (e.g. Mello, 1985; Lira, 1990; Chan-
dler, 1981), seus nomes foram deixados de lado pela história e pela 
sociologia. Mesmo nas obras citadas, eles são referidos apenas de for-
ma marginal. Na documentação de fonte estadual, eles são ignorados. 
Por seu turno, Sebastião Pereira e Luiz Padre ganharam celebridade 
em seu próprio tempo fora das fronteiras sertanejas e, posteriormente, 
o primeiro ganhou livro cujo título é seu nome (Macedo, 1980). Essa 
posteridade, certamente fruto da grandeza de seu sobrenome, decorre 
também, dispensável dizer, do fato de sua desistência do cangaço ter 
liberado a existência de Lampião como chefe de bando. Mas é oriunda 
também da preocupação que gerou nas autoridades e nas providências 
que estas tomaram para que os dois, casos de polícia que eram, fossem 
perseguidos e capturados.

Silva (2000) avança uma explicação para a diferença de trata-
mento recebido pelas partes do conflito. Seu trabalho é baseado na 
primazia do direito, pretendendo reconstruir a história do que ela cha-
ma de “microssociedade” através do estudo da sua estrutura fundiária, 
dos códigos e do pensamento jurídico brasileiros. Defende o crescente 
legalismo existente no interior de Pernambuco refletido na presença 
de autoridades externas, principalmente juízes de direito e delegados 
municipais. Alguns problemas, parece-me, emergem de tal abordagem. 
Em primeiro lugar negligencia-se o modo como essas autoridades 
externas se acoplaram ao sistema complexo e muitas vezes filiforme 
das relações entre o domínio propriamente local e o propriamente 
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estadual. As autoridades externas jamais chegavam, como reconhece 
a própria Silva, em um vazio político e social e nem eram criadoras de 
um protetorado. Além disso, ela reforça a dicotomia local/privado e 
estatal/público, separando o poder local da composição do Estado. Há 
ainda o agravante de, partindo de tal conclusão, usar-se determinados 
dados incompletos para justificá-la. Assim, por exemplo, Silva nega 
a existência de brigas de família em Floresta até o início da década 
de 1990, em função do que considerou uma primazia das autoridades 
externas (a presença de bispos, juízes, etc.), ao passo que Vila Bela, 
mais localista, teria vivido a grande briga entre Pereiras e Carvalhos. 
Ocorre que houve ao menos uma grande briga, entre as famílias Ferraz 
e Meneses, iniciada em 1931, e só neutralizada no início da década de 
1940. A potência local fora tamanha durante todos os anos da Primei-
ra República que o processo do crime de 1931 é o primeiro em que a 
polícia era acusada por engordar com civis as suas fileiras. Um conflito 
que encontrei de tal modo vivo na memória dos descendentes das li-
nhas dos Ferraz diretamente envolvidas – tão vivo que só com muita 
relutância da parte de meus interlocutores consegui obter informações 
sobre essa briga iniciada há sete décadas. Sua importância é tal que 
diversos descendentes dos envolvidos pediram-me um exemplar do 
livro em que trato dela ou correram para abri-lo no capítulo em que ela 
é descrita e analisada. Ao falar dessa briga, não pretendo negligenciar 
outras tantas existentes no período, tal como, apenas para citar outra 
muito mais célebre e já referida aqui, de Casimiro Honório contra José 
de Souza, também no município de Floresta

A despeito da inegável maior celebridade e conservação para pos-
teridade dos chefes armados dos Pereiras, também Antonio Quelé  fora 
objeto da atenção e dos cuidados da Chefatura de Polícia de Pernam-
buco. Ele foi tema das mensagens recebidas em 10 de maio de 1908, 
enviadas de Vila Bela, da parte do dele gado de polícia solicitando  “a 
prisão do celebre criminoso apelado em Vila Bela que vive nas vi-
zinhanças deste município com grupo de celerados propalando vir 
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a esta cidade tomar uma vindicta”. Na outra mensagem, informa-se 
que há “urgente necessidade de ser aumentado o destacamento (…) 
presentemente agora em que no município acham-se homiziado (sic) 
numerosos grupos de cangaceiros dos municípios vizinhos Vila Bela e 
Belmonte pertencentes ao célebre Antonio Quelé (…)”.16

Diante do panorama jurídico-político da região, para Silva, os Pe-
reiras teriam sido criminalizados, ao contrário dos Carvalhos, porque 
contavam com a simpatia do juiz de direito, um Diniz, família portanto  
genealogicamente aparentada aos Carvalho, e porque os Pereiras teriam  
declinado politicamente ao longo da República e perdido sua hegemo-
nia conquistada durante a monarquia, notadamente a partir da chamada 
Rebelião da Serra Negra. Dois pontos podem ser questionados: não é 
condição natural, o que é reconhecidamente sabido por Silva, que pa-
rentesco resulte na atualização das alianças e das amizades. Pois que 
nada na documentação aponta para o favorecimento de Monteiro Diniz 
aos Carvalhos, só resta ao pesquisador a especulação e o recurso a outras 
fontes, a que a autora não remete, no entanto. Por outro lado, caberia 
questionar o aludido declínio dos Pereiras, até o presente encabeçando 
a política municipal, sempre elegendo representantes para a Assembleia 
Legislativa do Estado.

Silva tem o mérito, contudo, de ter observado os jogos de poder 
escondidos por trás das malhas jurídico-políticas, e compreender que os 
juízes, conforme sua expressão, não “estão aos pés dos coronéis”, assim  
como não estavam muitas vezes os delegados municipais. Escapava 
assim  das interpretações mais tradicionais como, por exemplo, as de Vi-
laça & Albuquerque (1965) que defenderam a ideia de um poder mono-
polista – e monista – dos coronéis em todos os domínios do poder local. 
Não resulta daí que estes ou aqueles, quanto mais não seja para resistir a 
certas influências, não tenham de se ligar a algum dos lados da política 
local, atrelados que estavam, também, à política estadual.

O caso dos Pereiras e dos Carvalhos, de resto tão mal estuda-
do pelos especialistas em sertão, em virtude também da pobreza da 
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docu mentação, da precariedade dos arquivos municipais, permanece, 
em minha opinião, obscuro. A criminalização dos Pereiras pareceu 
o fruto das ações empreendidas por eles, à sua maior amplitude e 
capacidade  de destruição, o que representou alarme das autoridades es-
taduais, vazamento para a imprensa da capital, escândalo. Os Pereiras 
teriam pago o preço de sua própria potência, naquele mundo que “era 
dos Pereira”, segundo a fórmula hiperbólica de um velho descendente, 
há pouco falecido.

A documentação referente à Secretaria Geral, sustenta a existên-
cia de medidas repressivas contra o banditismo especificamente diri-
gidas ao sertão. As informações dos secretários gerais ao governador 

– e consequentemente ao Congresso Estadual –, os dados a respeito 
da situação existente no interior seguiam o mesmo caminho traçado 
pela hierarquia administrativa e recebiam das autoridades tratamento 
semelhante. Mas, ao contrário dos chefes de polícia, os secretários ge-
rais reservavam-se a tarefa de descrever o quadro geral, retendo-se em 
certos casos problemáticos.

Toda a documentação estadual apresenta um tipo de inimigo da 
ordem pública: o banditismo sob a forma de agrupamento de homens 
armados, a despeito das motivações que os criaram. Por outro lado, este 
mesmo processo de agrupamento serviu aos aparelhos de repressão e 
às tentativas de manutenção da ordem, obsessão quase única das auto-
ridades estaduais.

Por fim, pudemos ver a unidade das opiniões dos diversos rela-
tores a respeito das causas do banditismo. Elas são, por ordem de gra-
vidade: a situação de miséria e ignorância existente na região; a lógica 
perversa da política local, que trabalha contra as instituições estatais, 
suas autoridades e sua moral, em função mesmo do isolamento e do 
atraso em que se encontra a região; as condições precárias dos muni-
cípios por contingência da inadequação como foram encarados pelos 
legisladores. Problema ao qual retornaremos a seguir.
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