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Ca ri da de

Em 1915, di ver sos “ban dos pre ca tó ri os” for ma dos por es tu dan tes, ci da -
dãos e re li gi o sos per cor re ram as ruas do Rio de Ja ne i ro e de São Pa u lo re co lhen -
do, com a ban de i ra na ci o nal es ten di da, ví ve res e di nhe i ro para os “ir mãos fla ge -
la dos do nor te”. Como em anos an te ri o res, a seca mo bi li zou a ca ri da de pú bli ca
em face da ex po si ção da mi sé ria e da fome dos re ti ran tes que de i xa vam suas ter -
ras em fun ção da fal ta de chu vas.1
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O con tex to era de tur bu lên cia e in cer te za, com a guer ra na Eu ro pa es -
tam pa da nas man che tes dos prin ci pa is jor na is de todo o país atra in do as aten -
ções de go ver nan tes e em pre sá ri os. Ao mes mo tem po, as cri ses su ces si vas do
re gi me re pu bli ca no des per ta vam a des con fi an ça ge ral quan to à ca pa ci da de do
go ver no de es ta be le cer a or dem e es ti mu lar a eco no mia. As dí vi das acu mu la das 
com as re for mas ur ba nas nas prin ci pa is ci da des con ver ti am-se em mo e da de
tro ca na re tó ri ca da po lí ti ca (Sev cen ko, 1983). No Ce a rá, os des do bra men tos da 
Se di ção de Ju a ze i ro, quan do pra ti ca men te todo o es ta do se viu en vol vi do em
uma guer ra ci vil, ain da se fa zi am sen tir en tre a po pu la ção da ca pi tal (Ca mur ça,
1994).

Mes mo as sim, di ver sas ati vi da des fo ram re a li za das por di fe ren tes gru -
pos so ci a is, em va ri a dos mo men tos, num tem po em que a quan ti da de de po bres
era imen sa men te su pe ri or à ca pa ci da de de as sis tên cia so ci al do Esta do e das inú -
me ras en ti da des par ti cu la res. O Jor nal do Bra sil no ti ci ou um “Di rec to rio
Pro-Fla gel la dos”, que re a li zou na ca pi tal da Re pú bli ca uma sé rie da ati vi da des
cul tu ra is em apo io às po pu la ções do Ce a rá. Em 25 de ju lho, uma gran de fes ta foi
re a li za da “pe las vic ti mas da sec ca e da guer ra” na Qu in ta da Boa Vis ta. Artis tas
apre sen ta ram “mo nó lo gos e can ço ne tas”, e uma co mis são de se nho ras “in gle sas,
ame ri ca nas e bra si le i ras” ser viu chá aos pre sen tes com gran de gala e gla mour
(Jor nal do Bra sil, 26/07/1915). Ou tra fes ta es ta va sen do pre pa ra da para o dia 5 de
se tem bro, por ini ci a ti va da Sra. Wen ces lau Braz. No pro gra ma, apre sen ta ções ar -
tís ti cas, par que in fan til, es por tes (equi ta ção) e ex po si ções, com fo gos de ar ti fí cio
no en cer ra men to (Jor nal do Bra sil, 24/07/1915). No dia 17 de ou tu bro do mes mo
ano, um “gran de fes ti val” foi or ga ni za do na mes ma Qu in ta da Boa Vis ta “em au -
xí lio dos fla gel la dos do nor te”, con tan do com um “pro gram ma dos mais va ri a -
dos a que o povo tem as sis ti do”. Espe ra va-se que o fes ti val fos se “o ma i or de
quan tos se vêm re a li zan do nes ta ca pi tal” e, de fato, com a pre sen ça do pre si den te
Wen ces lau Braz e do pre fe i to Ri va dá via Cor re ia, além de re pre sen tan tes de “to -
das as clas ses so ci a es” e o que “há de mais ele va do pela dis tinc ção, pela ele gân cia,
in tel li gen cia e for tu na”, o even to veio a ser “uma fes ta ver da de i ra men te im po -
nen te” (O Paiz, 17-18/10/1915).

O em pe nho das eli tes ca ri o cas so ma va-se ao es for ço dos ce a ren ses abas -
ta dos em as sis tir, por meio de ações ca ri do sas, os “ir mãos” acos sa dos pela seca.
Em For ta le za, o “Cir co Flôr da Pra ça” apre sen tou vá ri os es pe tá cu los “gymnas ti -
cos e acro bá ti cos” em fa vor dos fla ge la dos, com a pre sen ça de “gran des mul ti -
dões”. O “Co mi tê Cen tral Pro-Fla gel la dos” re u niu-se re gu lar men te na sede da
Asso ci a ção Com mer ci al, sob a pre si dên cia do de sem bar ga dor Luiz Ca bral, com
o ob je ti vo de pro mo ver even tos be ne fi cen tes e ar re ca dar di nhe i ro para os re ti -
ran tes po bres. No Na tal, cer ca de 500 cri an ças po bres re ce be ram pre sen tes e re -
ga la ram-se com as “sor pre zas de pa pae Noel” em fes ta or ga ni za da pela “So ci e da -
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de das Da mas Pro tec to ras da Infan cia” no Pas se io Pú bli co. O “Cír cu lo Cat ho li co 
de Tra ba lha do res e Ope rá ri os S. José” di ri giu um fes ti val des ti na do aos fla ge la -
dos ce a ren ses, com pos to de fil mes, pe ças te a tra is e ou tras ati vi da des, con tan do
com a pre sen ça do pre si den te do es ta do, de sua es po sa e do ar ce bis po D. Ma nu el
(Cor re io do Ce a rá, 10, 22 e 28/12/1915). 

A cor ren te da ca ri da de, por tan to, re for ça va, em tor no dos re ti ran tes e
suas ma ze las, os me ca nis mos de pro te ção aos po bres ca rac te rís ti cos de “re gi mes
não li be ra is” (Ge no ve se, 1976), cu jas re la ções pa ter na lis tas (Thomp son, 1998)
são ba se a das na re ci pro ci da de de si gual (Mo o re Jr, 1987). A ca ri da de re a fir ma va
prin cí pi os de ma nu ten ção da or dem po lí ti ca tra di ci o nal e, ao mes mo tem po, a
des po li ti za ção do em po bre ci men to por meio da pri va ti za ção da as sis tên cia
social e/ou sua vinculação aos valores cristãos defendidos pela Igreja Católica.

No Jor nal do Bra sil, as ima gens re for ça vam os ar gu men tos em de fe sa da
ca ri da de, sob a óti ca cris tã. Em 06/07/1915, a cam pa nha “em prol do Nor te” se fa -
zia acom pa nhar de um po e ma de Guerra Junqueiro:

E por so bre essa im men sa, atroz ca la mi da de
So bre a fome, o ex ter mí nio, a vi u vez, a orp han da de,
So bre os fi lhos sem mães e os ber ços sem amor,
Pa i ram si nis tra men te em ban dos agou re i ros
Os abu tres que são as co vas e os co ve i ros
Dos que nem ter ra tem para dor mir, Se nhor!

Ao lado do tex to, uma mu lher, com os olhos vol ta dos para os céus e sem -
blan te de ex tre mo so fri men to, apon ta va para um cam po co ber to de es que le tos,
sob o vul to som brio da mor te, à es pre i ta. As ima gens in di ca vam a ur gên cia das
ações para com os po bres, cuja fra gi li da de não per mi tia a re a ção ante as for ças da
na tu re za. So men te a ca ri da de po de ria, no li mi te, re fa zer o te ci do so ci al es gar ça -
do pela seca (como o ves ti do da mu lher que apon ta va para os os sos no ter re no
sem vida, com os urubus procurando os últimos restos de material orgânico).

Em 23/07/1915, no mes mo jor nal, ou tra ilus tra ção apre sen ta va uma mu -
lher (com asas, como os an jos) se gu ran do um co ra ção di la ce ra do, sob um sol es -
cal dan te, que ilus tra va uma ma té ria so bre a ar re ca da ção de es mo las em cam pa -
nha “pe los fla gel la dos”.2

As fo to gra fi as, nes se mo men to, so ma vam-se às ima gens e tex tos na
cons tru ção des sa rede de so li da ri e da de ba se a da na ca ri da de, for man do um novo
cam po de vi si bi li da de so bre a ques tão da seca e da po bre za.3

Em 21/07/1915, o Jor nal do Bra sil pu bli cou uma su per po si ção de fo tos
que su ge ria uma com bi na ção de ide i as cor ren tes so bre a seca, os po bres e a ter ra,
sob o tí tu lo de “um as pec to da vas ta zona fla gel la da”. Na foto ma i or, que ser via de 
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pano de fun do, uma to ma da mais am pla da Fa zen da San to Antô nio, de pro pri e -
da de do Sr. João de Sou za Pi nhe i ro, em S. Fran cis co de Uru bu re ta ma, apa re ci am
car ca ças de inú me ros ani ma is mor tos (su pos ta men te pela fome), in di can do a
per da eco nô mi ca da prin ci pal pro du ção do es ta do do Ce a rá (a pe cuá ria). So bre -
pon do-se a esta, ima gens im pac tan tes de cri an ças ra quí ti cas es mo lan do nas ruas
de For ta le za. As vér te bras sa li en tes dos me ni nos apon ta vam para o mes mo des ti -
no dos ani ma is. Ao mes mo tem po, eram ima gens que se so ma vam ao de se nho
pu bli ca do 15 dias an tes, con fe rin do ares de re a li da de à ima gi na ção do desenhis -
ta.

To das es sas ati vi da des e re pre sen ta ções, en tre mu i tas ou tras, apre sen ta -
vam-se como par tes de um con jun to com pos to por inú me ras ações de ca ri da de,
que era seu ele men to mo ti va dor e le gi ti ma dor. Com isso, a ca ri da de re co bria o te -
ci do so ci al e en tre la ça va seus fios, cons ti tu in do-se como ele men to or ga ni za dor
da re la ção com os po bres e le gi ti ma dor da or dem so ci al que na tu ra li za va a po bre -
za.4 

Os di re tó ri os, co mi tês e ban dos pre ca tó ri os, con tu do, di fe ri am das “co -
mis sões de so cor ros” or ga ni za das no tem po do Impé rio. Nes tas, a “ca ri da de par -
ti cu lar” as su mia uma fun ção com ple men tar à “ca ri da de ofi ci al” exer ci da pelo
Esta do, atra vés da fi gu ra do Impe ra dor. Ao que pa re ce, D. Pe dro II en con tra -
va-se no ápi ce de uma rede ima gi ná ria de as sis tên cia aos po bres, con fi gu ran do
um am plo arco de per ten ci men to que a po lí ti ca im pe ri al pre ten dia abar car (Pe -
re i ra, 1998). O ele men to cen tral des sa po lí ti ca im pe ri al era a es mo la, como cri ti -
ca vam os li be ra is (José do Pa tro cí nio, André Re bou ças e ou tros, in clu si ve o co ro -
nel Bar ro so, pre si den te do Ce a rá em 1915), para quem a as sis tên cia pú bli ca, em
tem pos de ca la mi da de, era um de ver do Esta do (Ga ze ta de No tí ci as, 12/09/1878;
Jor nal do Com mer cio, 14.10.1877; Rebouças, 1877: 39).

A cri se do Impé rio, to da via, era tam bém uma cri se de le gi ti mi da de do
pa ter na lis mo cen tra do na fi gu ra do mo nar ca. As crí ti cas li be ra is à po lí ti ca im pe -
ri al in clu íam a ne ga ção das es mo las como re la ção pri o ri tá ria com os po bres.5

Com a seca de 1877 e sua ex ten são aos anos se guin tes, mo bi li zan do uma ex ten sa
po pu la ção de re ti ran tes por todo o país, a aten ção aos po bres em mo men tos de
ca la mi da de pas sou a ser re gu la da ofi ci al men te pelo tra ba lho e pelo cri té rio dos
“so cor ros pú bli cos” – as sis tên cia em tro ca de ser vi ços pres ta dos. Assim, os va lo -
res li ga dos ao tra ba lho po de ri am ser com bi na dos às ne ces si da des momentâneas
de assistência às vítimas de calamidades – especialmente calamidades “natu-
rais”, como a seca.

Du ran te es ses anos, por tan to, es ta va em mo vi men to uma mu dan ça na
es tru tu ra de sen ti men tos que re gu la va a re la ção en tre a so ci e da de bra si le i ra e os
po bres, na qual o “fa vor” (ele men to per ten cen te à es fe ra pri va da, as so ci a do à es -
mo la) de ve ria ser subs ti tu í do pelo “di re i to” (ele men to da es fe ra pú bli ca, ga ran ti -
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do por uma lei uni ver sal, as so ci a do ao so cor ro). O Esta do não de ve ria, para es ses
pen sa do res li be ra is, re gu lar suas ações se gun do pa drões e cri té ri os da vida fa mi -
li ar, o que significava romper com os parâmetros monárquicos de caridade
institucionalizada.

Em 1915, por tan to, a ca ri da de pri va ti za va-se cada vez mais, e as ini ci a ti -
vas ca ri do sas es ta vam nas mãos de ci da dãos res pe i tá ve is e suas se nho ras, que as -
su mi am uma fun ção des ta ca da nos mo men tos de ca la mi da de. Orga ni za das em
en ti da des ci vis, na sua gran de ma i o ria li ga das à Igre ja Ca tó li ca, as mu lhe res
trans fe ri am para o es pa ço pú bli co as sig ni fi ca ções de cu i da dos e pro te ção que as -
su mi am tra di ci o nal men te na vida pri va da e na fa mí lia. Elas mes mas or ga ni za -
vam as fes tas, ar re ca da vam as con tri bu i ções e, mu i tas ve zes, dis tri bu íam-nas di -
re ta men te en tre os po bres ou des ti na vam-nas às cam pa nhas em pre en di das por
en ti da des da Igre ja. Li gas de Se nho ras Ca tó li cas e ou tras as so ci a ções fe mi ni nas
as su mi am a li de ran ça po lí ti ca da as sis tên cia aos po bres re ti ran tes, am pli an do o
raio de ação des sas mu lhe res na de fe sa de prin cí pi os cris tãos de re la ci o na men to
com os po bres. Mes mo nas en ti da des di ri gi das por ho mens, como o “Di rec to rio
Pro-Fla gel la dos” do Rio de Ja ne i ro, as mulheres apareciam publicamente como
líderes atuantes e organizadoras eficientes no sentido do controle da
movimentação dos pobres pelos espaços públicos e da sua doutrinação
conservadora.

Em For ta le za, a Sra. Elvi ra Pi nho as su miu a fun ção de “di re to ra dos
tra ba lhos da La gôa do Ta u ha pe, onde por tan tos me zes cen te nas de fla ge la dos
en con tra ram os me i os de sub sis tên cia”, re la tan do di re ta men te ao ar ce bis po D.
Ma nu el da Sil va Go mes a pres ta ção de con tas dos ser vi ços re a li za dos (Cor re io
do Ce a rá, 17/03/1916). O lí der re li gi o so, por sua vez, pu bli ca va re gu lar men te no 
Cor re io do Ce a rá as pres ta ções de con tas do di nhe i ro ar re ca da do em do a ções e
cam pa nhas re a li za das pela Igre ja. Vi gá ri os de pa ró qui as do in te ri or fa zi am o
mes mo.6

A Igre ja, nes se mo men to, re po si ci o na va-se so ci al men te de po is das cri -
ses de cor ren tes da Qu es tão Re li gi o sa (dé ca da de 1870) e da Pro cla ma ção da Re -
pú bli ca, re as su min do lu ga res de pro te ção aos po bres e de edu ca ção dos ór fãos –
lu ga res par ci al ou po ten ci al men te per di dos com a se pa ra ção en tre Igre ja e Esta -
do em 1889. Pro cu ran do con cen trar em suas mãos ins ti tu ci o na is a as sis tên cia
aos po bres, o ar ce bis po do Ce a rá, D. Ma nu el Go mes, fez pu bli car no Cor re io do
Ce a rá (19/02/1916) uma de cla ra ção pro i bin do “que qual quer con fra ria ou as so -
ciação re li gi o sa (...) peça ou faça pe dir em pú bli co es mo las”. Essa “lei di o ce sa na”
bus ca va cen tra li zar no ar ce bis pa do to das as me di das e ações de so cor ros aos fa -
min tos, des le gi ti man do as cam pa nhas de ar re ca da ção que não pos su íam vín cu -
los di re tos com o ca to li cis mo e sua ins ti tu i ção cen tral. Com isso, a au to ri da de
ecle siás ti ca pro cu ra va man ter a ca ri da de “ofi ci al”, que im pe ra va no sé cu lo XIX,
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sob o con tro le di re to da Igre ja Ca tó li ca, evi tan do sua dis per são pela so ci e da de e
mes mo sua dis so lu ção como for ma pre do mi nan te de re la ção com os po bres.
Assim, o arcebispo buscava também evitar a expansão de outras entidades civis,
como a Maçonaria e associações espíritas ou protestantes, cujas políticas de atua-
ção privilegiavam igualmente a prática da caridade.

O Esta do, por seu tur no, de so bri ga va-se de mu i tos de seus de ve res cons -
ti tu ci o na is de as sis tên cia à po pu la ção atin gi da por ca la mi da des, re a fir ma dos na
Cons ti tu i ção re pu bli ca na de 1891. Os po lí ti cos, as mu lhe res abas ta das e os re li gi -
o sos pro cu ra vam no vas po si ções para agir so ci al men te, es ta be le cen do re ar ran jos 
e ali an ças no to can te ao re la ci o na men to com a po bre za e ao con tro le dos me ca -
nis mos de as sis tên cia social, mobilizando para isso recursos variados, tanto ma-
te ri a is quanto simbólicos.

Essa nova con fi gu ra ção de po der, na qual Esta do e Igre ja Ca tó li ca se re -
po si ci o na vam, não era po rém pa cí fi ca nem su je i ta a con fli tos ou dis sen sos. Espe -
ra va-se, em 1915, uma ação mais con tun den te do go ver no fe de ral em apo io aos
es ta dos aco me ti dos pela seca, evi tan do as ce nas de gra dan tes das se cas an te ri o res, 
que com pro me ti am o discurso republicano de modernidade e civilização.

De um lado, as ações de ve ri am ser cen tra li za das no go ver no fe de ral e ca -
rac te ri za das como “um ser vi ço syste ma ti za do de obras de de fe sa con tra as sec -
cas”, se gun do o Co ro nel Bar ro so em seu re la tó rio de 1915. Des ta for ma, a as sis -
tên cia aos po bres fi ca ria de fi ni ti va men te vin cu la da ao tra ba lho em obras pú bli -
cas, de fi ni das se gun do cri té ri os ra ci o na is e ci en tí fi cos de uti li da de e efi ciên cia.
Ca be ria ao Esta do re sol ver o “pro ble ma das sec cas” por meio da cons tru ção de
uma in fra es tru tu ra bá si ca de acu mu la ção de água ca paz de re sis tir aos anos de es -
ti a gem. No Esta do con cen trar-se-iam ações de in ter ven ção na na tu re za de modo
a ga ran tir a con ti nu i da de da pro du ção agrí co la e a ma nu ten ção da vida hu ma na
nas áre as que po de ri am ser atin gi das pe las se cas. O apoio material e simbólico
aos inválidos, mulheres, crianças e velhos ficaria a cargo das instituições pri va-
das, como a Igreja.

De ou tro lado, por meio de crí ti cas ao len to pro ces so de apro va ção de
no vas ver bas para os so cor ros pú bli cos ou sar cás ti cas char ges que re pre sen ta -
vam a cor rup ção, os jor na lis tas ca ri o cas e ou tros agen tes so ci a is por todo o país
in ter fe ri am na for ma ção de uma nova sen si bi li da de – li be ral e re pu bli ca na –
que pu des se subs ti tu ir a ca ri da de ins ti tu ci o na li za da do pe río do im pe ri al. O
Esta do, para eles, mos tra va-se fra co, in ca paz e cor rup to, ce den do aos de se jos
pri va tis tas dos po lí ti cos e aos in te res ses eco nô mi cos dos em pre sá ri os. Gil Vi -
dal, em seus edi to ri a is no jor nal Cor re io da Ma nhã, do Rio de Ja ne i ro, en tre
28/03 e 19/16/1915, des fe riu vi go ro sas crí ti cas à atu a ção do go ver no, en fa ti zan -
do a in com pe tên cia ad mi nis tra ti va, téc ni ca e fi nan ce i ra dos or ga nis mos en car -
re ga dos de ge rir as ver bas des ti na das ao Nor te. Ao mes mo tem po, as ri va li da -

Frederico de Cas tro Neves



       Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 27, nº 53, p. 115-133, ja neiro-junho de 2014.    121

des re gi o na is, vin cu la das às dis pu tas pe los lu cros ge ra dos pelo café, vi nham à
tona nes se mo men to de cri se.

Uma char ge do Jor nal do Bra sil, de 04/08/1915, to ca va em um pon to sen -
sí vel das re la ções fe de ra ti vas da Re pú bli ca: as re la ções en tre os es ta dos po bres e
São Pa u lo. Enquan to a mor te apa re cia ron dan do o “Nor te”, as es mo las se ri am
des vi a das para a va lo ri za ção do café. Um res pe i tá vel se nhor, em cujo man to se lia
“Esta do de São Pa u lo”, se gu ran do um saco onde es ta va es cri to “para o café”, po -
si ci o na va-se es tra te gi ca men te no cur so de um rio que se di ri gia ao “Nor te”, onde 
se via a tra di ci o nal ima gem da mor te con for ta vel men te ins ta la da, e di zia: “Uma
es mo li nha para um rico ho mem, che io de vida e que não póde... ver de fun to sem
cho rar” (gri fos no ori gi nal). As fron te i ras in ter nas do Esta do bra si le i ro es ta ri am,
nes se mo men to, sen do re de fi ni das em fun ção das no vas per cep ções da po bre za e
da ri que za, ou seja, dos ní ve is de pro du ti vi da de in dus tri al e ca pi ta lis ta que es ta -
be le cem pa drões de de sen vol vi men to e re la ção com o Esta do. O “Nor te”, an tes
iden ti fi ca do ge ne ri ca men te com as “Pro vín ci as do Nor te” (o que sig ni fi ca va
tão-so men te “ao nor te da Cor te”), pas sa va, nes ses anos, por um des lo ca men to
sim bó li co que de fi nia um con te ú do re la ci o na do ao em po bre ci men to e à de ca -
dên cia. A di vi são da ri que za na ci o nal pas sa va a ser per ce bi da pe los “nor tis tas”
(que nes se pro ces so pas sa vam a se iden ti fi car e a ser iden ti fi ca dos como “nor des -
ti nos”), ao contrário, pela sua desigualdade e injustiça: o Estado, ao invés de ser o 
elemento de equilíbrio entre os membros da federação, estava sendo visto como
um fator a desviar os recursos de toda a Nação para seu estado mais rico.

Le o nar do Mota, por exem plo, es cre ven do de So bral, no nor te do Ce a rá,
cri ti cou os “na ba bos de S. Pa u lo” no pro ces so de apro va ção de ver bas para “au xí -
lio dos fla ge la dos do nor des te”, em dis cus são no par la men to; no fi nal, se gun do
ele, pre va le ceu o “ego ís mo des com mu nal” dos pa u lis tas, que con se gui ram a
apro va ção de uma ver ba para fa zer su bir o pre ço do café que se ria “trin ta ve zes
su pe ri or” aos “cin co mil con tos” con ce di dos para as obras de as sis tên cia aos re ti -
ran tes (A Luc ta, 18/08/1915). Para ele, pra ti ca va-se, no Rio de Ja ne i ro, uma “ca ri -
da de no bi li tan te” ba se a da no “sno bis mo”, que se mo bi li za va no ta vel men te por
“in for tú ni os alhe i os” – “sem pre que um ter re mo to in fe li ci ta qual quer re gião do
pla ne ta, logo no Bra sil, phi lant hro pos ac co dem com gor dos obu los ás vic ti mas
des co nhe ci das”. Con clu ía que, ao con trá rio, “só pe los de sam pa ra dos do nor des -
te ja ma is ef fer ve ceu o dos su lis tas pru ri do de amor ao pró xi mo” (A Lucta,
09/06/1915).

Ao mes mo tem po, a crí ti ca ao des per dí cio e à ine fi cá cia das obras em pre -
en di das pelo go ver no não era ex clu si vi da de dos in te lec tu a is do “Nor te”. A cri a -
ção do IOCS (Inspe to ria de Obras Con tra as Se cas), em 1909, ge rou uma enor me
ex pec ta ti va com re la ção à cons tru ção de uma in fra es tru tu ra re sis ten te às es ti a -
gens, com pos ta de açu des, es tra das e ou tras obras hi dráu li cas. Em 1915, con tu -
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do, o pró prio go ver no cri ou uma Co mis são de Obras No vas, che fi a da pelo ex pe -
ri en te e con ce i tu a do en ge nhe i ro Aa rão Reis, para, de for ma com ple men tar aos
tra ba lhos da IOCS, ace le rar e fis ca li zar as obras de cons tru ção de açu des con si de -
ra dos pri o ri tá ri os para “com ba ter a seca” e ab sor ver a mão de obra des lo ca da das
pro pri e da des ru ra is.7

O Cor re io do Ce a rá, con tu do, iro ni zou o “luxo bu ro crá ti co” da Inspe to -
ria, ins ta la da “no Rio de Ja ne i ro, em ple na Ave ni da Rio Bran co, no se gun do an -
dar de um pré dio ca rís si mo e lu xu o so, com en gra xa te á por ta e ele va dor a su bir e
des cer”. Cri ti cou tam bém a no me a ção de um novo “Inspec tor es pe ci al men te
para as obras de so cor ro”, que igual men te “man tém-se lá mes mo”, no Rio de Ja -
ne i ro, sem co nhe cer a re a li da de da seca no Ce a rá. Des ta cou que as obras di ri gi -
das pela IOCS (“8 ou 10 açu des”) de nada ti nham ser vi do para me lho rar a si tu a -
ção da re gião. Além dis so, apon tou que “os jor na es acu sam ir re gu la ri da des” e
que “um in qué ri to ofi ci al” cer ta men te iria re ve lar fa tos de sa bo na do res da con -
du ta dos di ri gen tes res pon sá ve is (Cor re io do Ce a rá, 07/03/1916).8

A in cú ria e a in com pe tên cia apa re ci am tam bém em char ges e re por ta -
gens de ou tros jor na is da ca pi tal da Re pú bli ca, apon tan do para a ide ia de que o
Esta do se ria in ca paz de re a li zar o pro je to li be ral de pro gres so, efi cá cia e ra ci o na -
li da de. A ca ri da de par ti cu lar afir ma va-se mais uma vez, nas de nún ci as de cor -
rup ção e des vio de ver bas, como o me ca nis mo mais efi ci en te para distribuir
socorros e lidar com o sofrimento da população pobre.

Em O Ma lho (ano XIV, nº 665, 1915), a char ge in ti tu la da “CONTRA AS
SECCAS: Enge nha ria su ga do ra” era in for ma da pela le gen da: “O go ver no aten -
den do a jus tas re cla ma ções vae soc cor rer os Esta dos do Nor te fla gel la dos pela
sec ca – dos jor na es” (gri fos no ori gi nal). Um imen so duto era ali men ta do, de um
lado, por um lí qui do que saía de um to nel com a ins cri ção “So cor ros e obras pú -
bli cas”, em pu nha do por uma mu lher (a “União”) ob ser va da por dois se nho res
dis tin tos com ares de em pre sá ri os ou co mer ci an tes. Emba i xo, ou tros se nho res,
gor dos e re fes te la dos (sob a ins cri ção “Inspec to ria con tra Sec cas e Inter me diá ri -
os”), su ga vam todo o lí qui do por meio de bu ra cos no duto. No ou tro lado, fi gu ras 
ma gras, se mi nu as e de ses pe ra das, com as ins cri ções dos es ta dos afe ta dos pela
seca (“Pi a huy, Ce a rá, R. G. Nor te e Pa rahy ba”) bus ca vam be ber al gu mas go tas
que so bra vam do pre ci o so lí qui do que ain da pin ga vam ao fi nal do cano, que ia se
es tre i tan do con for me che ga va ao seu destino final.

A “en ge nha ria su ga do ra” mos tra va-se ge ne ro sa com os in ter me diá ri os
(em pre i te i ras, co mer ci an tes, car tó ri os, ór gãos do go ver no en car re ga dos de ex pe -
dir au to ri za ções e al va rás, etc.) e com a pró pria IOCS, mas os es ta dos afe ta dos
pela seca per ma ne ce ram à mín gua, im plo ran do por mi ga lhas e so bras das ver bas
pú bli cas des ti na das a mi no rar o so fri men to da po pu la ção. Su põe-se que as ver -
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bas fo ram de fato des ti na das, mas des vi a das pela cor rup ção e pela in com pe tên cia 
go ver na men tal.9

As ações de sen vol vi das pelo go ver no e pela ca ri da de par ti cu lar, as sim,
nes se novo con tex to, es ta vam se pa ra das so ci al men te e res pon di am a pres sões di -
fe ren ci a das por par te dos jor na is. Enquan to as fes tas e ou tras ati vi da des or ga ni -
za das pela ini ci a ti va de par ti cu la res, em es pe ci al pe las mu lhe res das fa mí li as ri -
cas, eram apre sen ta das como dig nas de elo gi os, pela ca ri da de de sin te res sa da e
so li da ri e da de com os po bres que ma ni fes ta vam, o go ver no e os ór gãos es ta ta is
des ti na dos aos so cor ros pú bli cos eram di a ri a men te cri ti ca dos pela in com pe tên -
cia, pelo des vio de ver bas, pela in di fe ren ça e pela in cú ria. As pres ta ções de con tas 
apre sen ta das nas pá gi nas dos jor na is (Cor re io do Ce a rá, em For ta le za, A Luc ta, em 
So bral, e Jor nal do Bra sil e O Paiz, no Rio de Ja ne i ro), por ór gãos li ga dos à Igre ja
ou ou tras so ci e da des ca ri ta ti vas, não eram ques ti o na das; ao con trá rio, apa re ci am 
como si nal da ho nes ti da de e res pe i to ao di nhe i ro ar re ca da do em cam pa nhas pú -
bli cas. Por ou tro lado, as con tas da IOCS e do governo, assim como as decisões do 
Parlamento sobre a destinação de verbas, eram permanentemente criticadas,
pairando sobre elas suspeitas de corrupção, nepotismo e desvio. 

A fi gu ra do Pre si den te Wen ces lau Braz é, nes se sen ti do, em ble má ti ca. A
sua pre sen ça nos fes ti va is re a li za dos na Qu in ta da Boa Vis ta era sem pre des ta ca -
da. Aqui, apa re cia em pú bli co o ci da dão ca ri do so e cris tão, que apo i a va as ini ci a -
ti vas de sua es po sa, que era quem, de fato, or ga ni za va e di ri gia al gu mas des sas
fes tas, ar re ca da va ver bas e as dis tri bu ía en tre en ti da des li ga das à Igre ja Ca tó li ca
para mi ti gar o so fri men to dos po bres, es pe ci al men te os re ti ran tes das se cas.
Como go ver nan te, ao con trá rio, era vis to como um ho mem des cu i da do e in di fe -
ren te, que, em con lu io com “os na ba bos de S. Pa u lo”, im pe dia a apro va ção de
verbas su fi ci en tes para di mi nu ir os efe i tos das se cas e não va lo ri za va os ór gãos
cri a dos pe los seus an te ces so res para re a li zar obras de pro te ção con tra as es ti a -
gens. Seu nome, se gun do Le o nar do Mota, “pas sa rá á His tó ria anat he ma ti za do
pe los nor tis tas”, e os ce a ren ses do fu tu ro “quan do se re fe ri rem a 1915 será amal -
di ço an do a Wen ces lau Braz Pe re i ra Go mes” (A Luc ta, 18/08/1915).10

Con tro le so ci al

Se, na ca pi tal da Re pú bli ca, eram in ten sos os de ba tes so bre a de fi ni ção
das for mas de re la ção do Esta do com os po bres “fla ge la dos da seca”, em For ta le -
za, por ou tro lado, os con fli tos co ti di a nos en tre as au to ri da des lo ca is e os re ti ran -
tes in di ca vam ou tras pre o cu pa ções e ou tras di fi cul da des.

Em seu re la tó rio à Assem ble ia Le gis la ti va em 1916, o pre si den te do es ta -
do do Ce a rá, Co ro nel Ben ja mim Bar ro so, van glo ri a va-se de que o povo ce a ren se
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“sof freu com co ra gem ini mi tá vel os hor ro res da sec ca sem com me ter de sa ti nos”. 
Essa con clu são era em ba sa da na con vic ção de que as me di das im ple men ta das
para dar as sis tên cia aos re ti ran tes da seca te ri am sido efi ca zes no aten di men to às
mi lha res de fa mí li as que ne ces si ta ram de au xí lio go ver na men tal. A prin ci pal
des sas me di das foi a cri a ção do Cam po de Con cen tra ção “em um vas to ter re no
no Ala ga di ço, cer ca do, bem ar bo ri za do (...) em que fo ram fe i tas li ge i ras ins ta la -
ções, in clu si ve de luz elec tri ca”. O ob je ti vo era re ti rar os que es ta vam acam pa dos
em ple no Pas se io Pú bli co (cer ca de “tres mil”), em con di ções pre cá ri as de hi gi e -
ne, e li vrar o cen tro da ci da de do con ta to com es sas pes so as “es que lé ti cas, es far -
ra pa das, su jas”, que “ex plo ra vam a ca ri da de pú bli ca” e co me ti am atos “de ses pe -
ra dos” que só a fome é ca paz de es ti mu lar. A ilu mi na ção per mi tia a “fis ca li za ção
á no i te”, le van do o go ver nan te à con clu são de que não se ri am “re gis ta dos ac tos
de des res pe i to ao pu dor”. No Cam po, a as sis tên cia po de ria ser mais con tro la da:
atendi men to aos ido sos, cri an ças e do en tes; trabalho para os válidos.

Para o go ver nan te, es ses dois ele men tos (as sis tên cia e tra ba lho) es ta vam
es tre i ta men te vin cu la dos: os ho mens mais en fra que ci dos “da vam pou cas ho ras
por dia de tra ba lho de ter ra-ple na gem nas ruas e pra ças da ci da de”; os mais for tes 
eram or ga ni za dos para o tra ba lho, “a sa la rio”, em es tra das e açu des em cons tru -
ção. So bre es tes, “ge ral men te dos que pos su íam ter ras no in te ri or”, o go ver no en -
ten dia que se de via evi tar o seu “pre ju di ci al ex pa tri a men to”. Em ou tras pa la vras, 
os pe que nos e mé di os pro pri e tá ri os, ar ru i na dos pela seca, de vi am ser apo i a dos
com um pa ga men to que lhes per mi tis se per ma ne cer no es ta do em con di ções de
re tor nar ra pi da men te às suas ter ras as sim que as chu vas nor ma li zas sem e per mi -
tis sem a re gu la ri za ção da pro du ção agrí co la em es ca la co mer ci al;11 os ou tros, ar -
ren da tá ri os e pos se i ros, pe que nos pro du to res em re gi me de eco no mia fa mi li ar
de sub sis tên cia, po de ri am ser “ex pa tri a dos” sem pre ju í zos para a eco no mia lo -
cal. Ain da as sim, em “pou cas ho ras por dia” ren di am um ser vi ço que “ti nha por
com pen sa ção (gri fos meus) ali men to abun dan te para todo pes so al do Cam po de
Con cen tra ção”, vin cu lan do a ace i ta ção do re gi me de tra ba lho nas obras de cal ça -
men to e lim pe za das ruas pe los cam po ne ses com a ali men ta ção de suas fa mí li as
no Cam po. Além dis so, não era fun ção do Esta do, para seu pre si den te, fo men tar
a oci o si da de dos cam po ne ses des lo ca dos de suas ter ras pela seca com a dis tri bu i -
ção ge ne ra li za da de es mo las e be ne fí ci os ma te ri a is. Ao so cor ro do Esta do de ve ria 
cor res pon der o tra ba lho do as sis ti do, con for me pa drão de tro cas ca rac te rís ti co
do mer ca do de tra ba lho do mi na do pelo pen sa men to li be ral. A dis tri bu i ção de
rou pas, re mé di os e co mi da po de ria ser fe i ta tam bém por par ti cu la res, além da
“as sis tên cia es pi ri tu al pro mo vi da pelo Arce bis pa do”.

Antes de 1915, as es tra das em di re ção a For ta le za eram ce ná ri os dra má -
ti cos de gran de so fri men to e exa us tão. Os re ti ran tes che ga vam ex te nu a dos, do -
en tes e des nu tri dos após de ze nas, às ve zes cen te nas, de qui lô me tros de ca mi nha -
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da. Com a cons tru ção das es tra das de fer ro de Ba tu ri té e So bral, essa si tu a ção mu -
dou par ci al men te: os re ti ran tes pas sa ram a ocu par os va gões, exi gin do se rem
trans por ta dos para a ca pi tal, e an te ci pa vam a de ci são de mi grar, evi tan do as ma i -
o res pri va ções da fome. “Fe liz men te”, se gun do Tho maz Pom peu So bri nho
(1920, p. 24), “as duas vias fér re as ten dem a mi no rar as con di ções ter rí ve is des sas
tra ves si as luc tu o sas”, e os “pá ri as ex pul sos de seus la res che ga vam a For ta le za
ain da ro bus tos e sa di os”. Para Ro dol fo Teó fi lo (1982: 37-38), con tu do, essa boa
sa ú de era si nal de ou tra co i sa: essa “gen te que aos pri me i ros si na is de seca aban -
do na os la res é ruim, sa in do não faz fal ta, é va ga bun da por ins tin to e pre gui ço sa
por ín do le”. Assim, os que pos su íam ter ras ou bens a pre ser var fi ca vam mais
tem po no in te ri or, “ali men tan do-se da mu cu nã e de ou tras plan tas bra vas”. Esse
era o “ser ta ne jo tra ba lha dor”, en quan to que os ou tros – “pre gui ço sos”, “pá ri as”,
os que “nem ter ra tem para dor mir” – po di am ser “ex pa tri a dos”, ou seja, in se ri -
dos em po lí ti cas ofi ci a is de mi gra ção.

De qual quer ma ne i ra, es ses ho mens as sis ti dos pela po lí ti ca de so cor ros 
em 1915 no va men te se in se ri am como pro du to res anô ni mos de uma in fra es -
tru tu ra de es tra das, açu des, ruas pa vi men ta das, pra ças, pré di os etc., que po de -
ria sus ten tar a for ma ção de uma so ci e da de “ci vi li za da” em ba ses eu ro pe i as,
con for me um pa drão de cres ci men to eco nô mi co com pa tí vel com o in dus tri a -
lis mo em cur so. Como nos anos an te ri o res, for ma ri am uma for ça de tra ba lho
sub ter râ nea e in vi sí vel, em bo ra fun da men tal para a es tru tu ra ção de uma eco -
no mia “de es ca la”, ba se a da no modo de pro du ção ca pi ta lis ta. As ba ses ma te ri-
ais so bre as qua is se im plan ta ri am em pre sas de co mér cio e in dús tria, as sim
como se sus ten ta ria o es pa ço ur ba no abur gue sa do na ca pi tal (Pon te, 1999), fo -
ram cons tru í das por re ti ran tes fa min tos, an dra jo sos, su jos e se di ci o sos (Li ne -
ba ugh e Ra di ker, 2008).

Exa mi nan do as fon tes re la ti vas a esse mo men to dra má ti co, no en tan to,
po de mos con cor dar com o far ma cêu ti co Ro dol fo Teó fi lo (1982: 103), para quem
“o Dr. Ben ja min Bar ro so não lo grou ver seu ide al re a li za do: uma seca sem pros -
ti tu i ção e sem fur to”.

O Cam po de Con cen tra ção não era pro pri a men te um exem plo de hi gi e -
ne, ape sar das “li ge i ras ins tal la ções” men ci o na das pelo Cel. Bar ro so. Para o en -
ge nhe i ro Tho maz Pom peu So bri nho (1953: 32), um ob ser va dor pri vi le gi a do,
“tra ta va-se de uma den sa con cen tra ção hu ma na em pro mis cu i da de, que o go ver -
no não po dia man ter em boas con di ções de hi gi e ne e mo ra li da de por fal ta de re -
cur sos fi nan ce i ros e pes so al com pe ten te e ho nes to que o ad mi nis tras se”. Ro dol fo 
Teó fi lo (1982: 57) re fe re-se ao Cam po como uma “es ter que i ra hu ma na” e, des de
a pri me i ra vez que o viu, ti nha “cer te za de que em bre ves dias te ría mos ali um
Cam po San to”. Suas pre vi sões se con fir ma ram em de zem bro de 1915, quan do o
ín di ce de mor ta li da de al can çou seu pon to má xi mo. O pró prio ins pe tor de Hi gi e -
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ne, Dr. Car los Ri be i ro, ava li ou pos te ri or men te que, de vi do à ali men ta ção im pró -
pria e aos há bi tos vi ci a dos dos re ti ran tes, o “de sas tre era ine vi tá vel”, prin ci pal -
men te en tre as cri an ças.12

Há nas fon tes, tan to nos jor na is quan to nas me mó ri as de ob ser va do res di -
re tos, uma evi den te pre o cu pa ção com a mo ra li da de e com o con tro le so bre os ins -
tin tos “li bi di no sos” dos po bres vi ven do em co le ti vi da de. Ro dol fo Teó fi lo che ga a
afir mar que “nas re pe ti das vi si tas que fiz ao abar ra ca men to vi cer tos der ri ços que
só po de ri am aca bar em pou ca ver go nha”, mas não iden ti fi ca nem es pe ci fi ca os
even tos – ape nas des ti la suas im pres sões so bre as ra zões das imo ra li da des: “uma
mu lher avil ta da pela mi sé ria mais fa cil men te cede à ten ta ção da car ne”!

No en tan to, nos sas evi dên ci as, até ago ra, não apre sen tam ca sos su fi ci en -
tes que pos sam in di car um au men to ex pres si vo da pros ti tu i ção na ci da de em
fun ção da pres são de mo grá fi ca efe ti va da pela in va são de re ti ran tes. O auto de
pri são de José Pe re i ra de Lima, em 07/08/1915, por exem plo, acu sa do de “se du -
ção de me no res para fins li bi di no sos”, não es pe ci fi ca de onde elas vi nham, se
eram re ti ran tes, se eram ór fãs, ou se es ta vam acam pa das no Cam po do Ala ga di ço. 
Da mes ma for ma, a pri são de oito mu lhe res, em 24/05/1916, por “ofen sas à mo -
ral”, não nos per mi te con clu ir so bre uma re la ção en tre suas op ções mo ra is e a
vida no Cam po ou as agru ras da seca – as mu lhe res fo ram li be ra das no dia se -
guin te, não sem an tes acu sar os guar das de te rem aten ta do con tra a hon ra de
duas de las du ran te aque la no i te.13

Qu an to aos fur tos, a si tu a ção é di fe ren te. A mo vi men ta ção de pre sos nas
de le ga ci as in di ca um au men to evi den te na quan ti da de de fur tos e con fli tos com
a po lí cia.14 Além dis so, a do cu men ta ção po li ci al nos per mi te levantar duas
linhas de raciocínio.

Em pri me i ro lu gar, gru pos de pre sos cor re ci o na is eram pe ri o di ca men te
“en tre gues a uma es col ta de guar das ci vis a fim de em bar ca rem para São Pa u -
lo”.15 Em ou tras da tas, o em bar que po dia ser para o “Sul” ou para o “Nor te”.
Esses gru pos fo ram pre sos ape nas al guns dias an tes e fo ram cer ta men te in te gra -
dos a uma po lí ti ca de mi gra ções pla ne ja da para de sa fo gar a ci da de de For ta le za
da pres são de mo grá fi ca ca u sa da pela “in va são de re ti ran tes”. Ape sar de qua li fi -
ca dos como “cor re ci o na is” e pre sos por “fur tos”, como tan tos ou tros, não eram
sim ples men te li ber ta dos, ou in di ci a dos, como tan tos ou tros, o que in di ca que
par ti ci pa vam de ou tro con jun to de sig ni fi ca dos com re la ção aos atos que co me te -
ram.

A po lí ti ca de mi gra ções du ran te as se cas sem pre ca u sou des con for to en -
tre as eli tes ce a ren ses; no en tan to, e ape sar dis so, sur giu como um “mal ne ces sá -
rio” des de 1878, quan do os me ca nis mos ha bi tu a is de so cor ros não al can ça ram
su ces so. O pró prio pre si den te do es ta do, em re la tó rio de 1915, re a fir ma va que a
po lí ti ca de mi gra ções ter mi nou “im pro fí cua” e, nes ta qua dra, “é de toda con ve -
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niên cia evi tar o exo do dos ce a ren ses para fora do Esta do”. Con tu do, no re la tó rio
se guin te, la men ta va que “pro cu ra mos pre fe rir com gran de tris te za, con tra os
nos sos sen ti men tos e to dos os prin cí pi os eco nô mi cos, ex pa tri al-os an tes que de i -
xal-os mor rer de fome”. Como re sul ta do, fo ram 70.000 os “ex pa tri a dos” en tre
agos to de 1915 e abril de 1916. Des tes, mu i tos sa í ram di re ta men te do Cam po de
Con cen tra ção, ou tros fo ram re ti ra dos das ruas, após pra ti ca rem al guns atos vis -
tos como cri mes.16

Em se gun do lu gar, es ses ho mens – que pos te ri or men te se ri am “de por ta -
dos” – en tra vam nas de le ga ci as em gru pos, que va ri a vam de ta ma nho, sob a ru -
bri ca ge né ri ca de “fur tos”, o que in di ca uma pri são co le ti va após uma ação co le ti -
va. Pode-se per ce ber essa ten dên cia após agos to de 1915, quan do to das as evi dên -
ci as apon tam para um au men to das mi gra ções e um agra va men to das con di ções
de sa ú de dos re ti ran tes na ca pi tal. Não há, nas mes mas fon tes, a pre sen ça de mu -
lhe res nos gru pos de pre sos, nem há mulheres sendo entregues à Guarda Civil
para serem embarcadas.

Esses ele men tos – a acu sa ção de fur to, a pri são co le ti va, a co ne xão com as
po lí ti cas mi gra tó ri as, a fal ta de in di ci a men tos e pro ces sos, a au sên cia de mu lhe res
e o con tex to de agra va men to da cri se – nos le vam a um pa drão de ação co le ti va com 
am pla vi si bi li da de em ou tros mo men tos de seca (an te ri o res e pos te ri o res).

Em 1878, com o ata que a uma lan cha car re ga da com man tas de car ne sal -
ga da (que fa zia o de sem bar que das mer ca do ri as dos na vi os até o por to, em Ara ca -
ti) por cer ca de 80 re ti ran tes, ina u gu rou-se esse mo de lo de ação co le ti va, cuja
per ma nên cia em mo men tos de seca ex pli ca-se pela ca pa ci da de das fa mí li as de
cam po ne ses ar ru i na dos de le gi ti mar-se so ci al men te pela fome. Os mer ca dos pú -
bli cos, os ar ma zéns, os cen tros de es to ca gem de ali men tos, os me i os de trans por -
te (car ro ças, na vi os, trens), en fim, os lo ca is onde os gê ne ros eram acu mu la dos,
mu i tas ve zes para se rem dis tri bu í dos entre os próprios retirantes, tornaram-se
alvos prioritários dessas ações (Neves, 2000).

A pre sen ça de gru pos de sa que a do res pe las ci da des do Ce a rá nor mal -
men te era evi den ci a da pe los jor na is, cujo tom con des cen den te tan to re for ça va a
le gi ti ma ção so ci al em tor no dos re ti ran tes (apre sen tan do-os como ví ti mas da
seca) quan to des po li ti za va as suas ações qua li fi can do-as como atos de de ses pe ro
(eles ape nas ten ta vam so bre vi ver à fome). Des ta for ma, é pos sí vel fa lar dos mi -
gran tes na ci da de como um pro ble ma oca si o nal e po li ti ca men te ne u tro, sem vín -
cu los com in ten ções e ra ci o na li da des, o que ca rac te ri za ria a ação po lí ti ca. De
fato, sem um pro je to de fi ni do de trans for ma ção so ci al (ou de ma nu ten ção da or -
dem tra di ci o nal), os gru pos se or ga ni za vam em fun ção de uma me mó ria de lu tas
co le ti vas epi só di cas, trans mi ti da pela ora li da de, e em face de uma tra di ção de
tra ba lho co le ti vo em si tu a ções ex tra or di ná ri as (os mu ti rões e mo men tos de aju -
da mú tua) na vida cam po ne sa. Os gru pos se for ma vam com base nas famílias,
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nas comunidades locais e nas redes criadas durante o processo migratório,
desfazendo-se assim que findavam as condições de seca e de escassez extrema.

Para 1915, a vi si bi li da de so bre es ses gru pos e suas ações apa re ce in di re -
ta men te nas fon tes po li ci a is e nos re gis tros de emi gra ção. O medo, ao con trá rio,
evi den cia-se as sim que co me çam as pri me i ras le vas mi gra tó ri as. O bra do de que
“os re ti ran tes já co me çam a in va dir as ci da des, pro cu ran do, n’um ins tin to de
con ser va ção, sal var a vida” (Pa tria, 24/03/1915) eco a va en tre as eli tes do es ta do,
que já an te vi am as ce nas dos anos an te ri o res de seca, no fi nal do sé cu lo XIX. Co -
mer ci an tes de So bral cla ma vam ao pre si den te da Re pú bli ca o apo io go ver na -
men tal di an te da cri se, aler tan do que já está “ha ven do ca sos sa ques in te ri or” e
que “ce a ren ses des lo ca dos, mal tra pi lhos, fa min tos, va gue i am sem rumo im plo -
ran do ca ri da de pu bli ca”. Le o nar do Mota, mais in ci si vo, aler ta va para “os ges tos
trá gi cos que o pan de mô nio da Fome há de ins pi rar” e se per gun ta va so bre
“quan tos bra ços não ar ma rá o de ses pe ro” (A Lucta, 26/05 e 02/06/1915).

De fato, ao con trá rio de 1877, quan do a seca re pre sen tou uma gran de no -
vi da de para as eli tes in te lec tu a is e po lí ti cas, o ce ná rio da seca já es ta va, 38 anos de -
po is, mais ou me nos con fi gu ra do em tor no das ame a ças re pre sen ta das pela pre -
sen ça de mul ti dões en fu re ci das e se di ci o sas nos es pa ços ur ba nos. Por um lado, es -
sas mul ti dões tra zi am con si go um am bi en te de mi sé ria ex plí ci ta, men di cân cia e
pa ter na lis mo que se que ria ul tra pas sa do com a Re pú bli ca. Por ou tro lado, a for ça
po lí ti ca des sas mul ti dões já ha via sido ex pe ri men ta da em di ver sas opor tu ni da des,
tor nan do re a li da de o re ce io de toda so ci e da de es tru tu ral e co ti di a na men te de si -
gual a res pe i to de um “le van te ge ral da po bre za” (Sale, 1999). Para es sas eli tes, o
“de ses pe ro” o e “pan de mô nio da Fome” ex pli ca vam a per ma nên cia des sas ações
mul ti tu di ná ri as, as sim como apla ca vam a cons ciên cia so bre seus sig ni fi ca dos.

Do pon to de vis ta dos re ti ran tes, con tu do, pa re ce que os sig ni fi ca dos são
bas tan te evi den tes. Ao aban do na rem as ter ras em que mo ra vam, eles – cam po ne -
ses que tra ba lha vam em re gi me de eco no mia fa mi li ar – bus ca vam re to mar la ços
de so li da ri e da de per di dos du ran te a es cas sez. Cedo per ce be ram a cen tra li da de
do tra ba lho nes sa nova mo da li da de da as sis tên cia aos po bres e pas sa ram a re i vin -
di car o “ser vi ço” e não mais a es mo la ou a pro te ção.17 Com isso, to ma ram para si
uma pe dra an gu lar do dis cur so do mi nan te so bre os so cor ros pú bli cos, re ves -
tin do a pro du ção de mer ca do ri as que ob je ti va va o lu cro (for ma de tra ba lho do -
mi nan te na so ci e da de bur gue sa) com o dis cur so pa ter na lis ta da ca ri da de. Ao
mes mo tem po, fa zi am com que as ide i as de tra ba lho e as sis tên cia se con fun dis -
sem no in te ri or das obras pú bli cas, ini ci a das ou não no mo men to da seca. Não
só nas ta re fas men ci o na das pelo pre si den te do es ta do que ab sor vi am os re ti ran -
tes, mas igual men te na cons tru ção de açu des como par te de um pro je to mais
am plo de “com ba te às se cas” em pre en di do pelo go ver no fe de ral atra vés da
IOCS, as sim como na cons tru ção de es tra das de fer ro, os tra ba lha do res en ten -
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di am como “as sis tên cia” aqui lo que se pre ten dia “tra ba lho syste ma ti za do”
(Bar bo za, 2013; Cân di do, 2002). Em ou tras pa la vras, os re ti ran tes im pu nham
aos go ver nan tes e em pre sá ri os da cons tru ção um sig ni fi ca do tra di ci o nal (pro -
te ção) em um con tex to de afir ma ção de di re i tos ba se a dos no tra ba lho. Res sig -
ni fi ca vam, por tan to, não só os va lo res do tra ba lho na so ci e da de bra si le i ra da
Pri me i ra Re pú bli ca, como os va lo res da so ci e da de ru ral tra di ci o nal dos ser tões
se miá ri dos do Ce a rá, abrin do pos si bi li da des de cons tru ção de no vas for mas
po lí ti cas ba se a das no co mu ni ta ris mo ple beu dos cam po ne ses em com bi na ção
com as for ma ções co le ti vas co or de na das dos ope rá ri os ur ba nos, as sim como
ele men tos de ações di re tas e rá pi das que mar cam as ex pe riên ci as de re sis tên cia
an ti nô mi ca de do mi na dos de vá ri as ori gens ao lon go do pro ces so de emer gên -
cia do capitalismo.

Como res pos ta a suas ações, es ses re ti ran tes – cam po ne ses com aces so
res tri to à ter ra, tra ba lha do res em re gi me de eco no mia fa mi li ar pre do mi nan te -
men te de sub sis tên cia, com re la ti va au to no mia com re la ção ao tem po e ins tru -
men tos de tra ba lho, agre ga dos no sis te ma de su bor di na ção pa ter na lis ta aos
gran des pro pri e tá ri os de “ter ras e gen tes” (Mot ta, 1998) –en con tra ram, no Bra sil 
da Pri me i ra Re pú bli ca, uma ati tu de que os ci la va en tre a ca ri da de e a re pres são,
en tre a con des cen dên cia e o des pre zo, en tre a so li da ri e da de be ne vo len te e a pri -
são, en tre o isolamento e a exclusão, conforme uma tradição bem estabelecida
nas culturas cristãs (Geremek, 1998).

Vis ta de cima para ba i xo, a ca ri da de se mos tra como exer cí cio da so li da -
ri e da de cris tã, in dí cio de uma sen si bi li da de na ci o nal com re la ção à po bre za e à
seca do “Nor te”. De ba i xo para cima, con tu do, apa re ce co nec ta da às po lí ti cas de
con tro le so ci al, em res pos ta às ini ci a ti vas, mo vi men ta ções e ações dos po bres em
suas lu tas co ti di a nas pelo di re i to a con di ções bá si cas de so bre vi vên cia, no con -
tex to da su bal ter ni da de estrutural em que viviam na Primeira República e
continuam a viver hoje.

Notas

1. Da vis (2002) fala de três on das de seca no
fi nal do sé cu lo XIX que atin gi ram uma
am pla área do pla ne ta (por mu i tos anos de -
no mi na da de “Ter ce i ro Mun do”, com efe i -
tos mais dra má ti cos na Índia, na Chi na e no
Bra sil), com ca rac te rís ti cas se me lhan tes,

que as so ci am de se qui lí bri os cli má ti cos (o
fe nô me no atu al men te cha ma do de El Niño) 
com trans for ma ções eco nô mi cas (a ex pan -
são do im pe ri a lis mo bri tâ ni co). No Brasil,
esses períodos são: 1877-80, 1888-9 e 1899-
1900.
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2. Cum pre as si na lar que as ex pres sões “pe -
los fla gel la dos” e “em prol do Nor te” pos -
su em cha ma men tos di fe ren tes: en quan to
a pri me i ra as si na la os des ti na tá ri os da ca ri - 
da de, es pe ci fi can do os su je i tos a se rem
aten di dos pe las ações be ne fi cen tes, a se -
gun da re fe re-se a um es pa ço a ser aten di do
pela aju da – como se to dos, no “Nor te”, so -
fres sem as con se quên ci as da seca da mes -
ma ma ne i ra ou como se todo o “Norte”
possuísse a mesma configuração socioes-
pacial.

3. A téc ni ca do cli chê, que per mi te a in -
ser ção de fo to gra fi as na im pres são dos jor -
na is, não es ta va dis po ní vel aos jor na is ce a -
ren ses nes se mo men to. To da via, a pri -
me i ra ex pe riên cia de fo to jor na lis mo no
Bra sil é atri bu í da a José do Pa tro cí nio, ao
en vi ar de For ta le za tex tos e fo to gra fi as
(li to gra fa das por Bor da lo Pi nhe i ro) para o
se ma ná rio O Be sou ro, durante a seca de
1878 (Andrade e Logatto, 1994: 71-83).

4. Co mi tês ou cam pa nhas de ar re ca da ção
de be ne fí ci os fo ram or ga ni za dos em inú -
me ras ci da des, como São Pa u lo, Mon te -
vi déu e Xa pury (Acre), con for me in for -
ma ções no Cor re io do Ce a rá. O re la tó rio do
pre si den te do es ta do (1916) in clu ía con -
tri bu i ções tão dís pa res como a de 150$000
“an ga ri a do por se nho ri tas de Ta qua ri, Rio
Gran de do Sul” e de 1.206$000 da “Colô-
nia Siria neste Estado”.

5. O De cre to nº 2.884, de 1º de fe ve re i ro de
1862, já pre co ni za va que os so cor ros de ve -
ri am ser pres ta dos em au xí li os di re tos
(me di ca men tos, rou pas, gê ne ros ali men -
tí ci os) e nunca em dinheiro.

6. Pres ta ções de con tas pu bli ca das qua se
di a ri a men te em fe ve re i ro de 1916, no
Cor re io do Ce a rá. O pró prio pre si den te do
es ta do, em seu re la tó rio de 1916, re co -
nhe cia a atu a ção das mu lhe res e do ar ce -
bis po: “To dos sa bem quão as sig na la dos
fo ram os ser vi ços pres ta dos por D. Ma nu el
á po pu la ção fla gel la da (...) nem me no res
fo ram os ser vi ços pres ta dos por dig nas
as so ci a ções, es pe ci al men te a das Se nho ras

de Ca ri da de que fi ze ram bri lhar o encanto
de sua virtude reflectindo a bondade inex-
cedível da mulher brasileira”.

7. A es co lha dos lo ca is de cons tru ção dos
açu des, as sim como o alis ta men to dos tra -
ba lha do res e ou tras ati vi da des com ple -
men ta res na cons tru ção, não es ta vam li -
vres da in fluên cia dos po ten ta dos lo ca is e
dos in te res ses das em pre sas de cons tru ção
ci vil, as sim como não pas sa vam im pu nes
di an te dos con fli tos com os re ti ran tes e
suas de man das. O apren di za do dos en ge -
nhe i ros res pon sá ve is pe las obras pas sa va
pela ex pe riên cia de ne go ci ar es sas vá ri as
fren tes de con fli tos (cf. Lima, 2010;
Mon te i ro, 2012). De qual quer ma ne i ra, as
obras tran si ta vam con tra di to ri a men te en -
tre os sig ni fi ca dos con fe ri dos a uma cons -
tru ção de in fra es tru tu ra, um ato racional
da engenharia, e a uma atividade assis-
tencial, um ato solidário de socorro aos re-
tirantes famintos.

8. A crí ti ca não é ne u tra. O jor nal acu sa o
en ge nhe i ro Aa rão Reis, res pon sá vel pe las
“Obras No vas”, de no me ar o fi lho e de re -
ce ber sa lá ri os in de vi dos. Ao con trá rio, o
su pe rin ten den te da IOCS, o “dig no che fe”
Tho maz Pom peu So bri nho, de tra di ci o nal 
fa mí lia ce a ren se, é “so lí ci to sem pre em
ser vir ao pú bli co” (Cor re io do Ce a rá,
21/12/1915).

9. No “ba lan ce te da re ce i ta da des pe sa fe i ta 
com os fla gel la dos da sec ca de 1916”, o pre - 
si den te Ben ja min Bar ro so in for ma que
re ce beu a quan tia de 580:000$000 di re ta -
men te do “exmo. se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca em di ver sas par cel las”, de um
to tal de 765:313$350 ar re ca da dos en tre go - 
ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is, colônias de
estrangeiros e particulares.

10. Por ou tro lado, “quan do os ce a ren ses
do fu tu ro fal la rem de 1877, será lan çan do
bên çãos so bre a me mó ria san ta de Pe dro
II”. Essa vi são po si ti va do Impe ra dor per -
ma ne ce rá na me mó ria da seca. Em meio a
es ses even tos, o Cor re io do Ce a rá (06/12/
1915) pu bli ca uma nota re lem bran do o fa -
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le ci men to de D. Pe dro II, em 1891, ob ser -
van do que “não ha ve rá lá gri mas bas tan tes
que lavem nodoa tamanha da consciência
de um povo”.

11. Ele não po de ria pre ver que as chu vas no
ano se guin te se ri am tor ren ci a is, exi gin do a
cri a ção de no vas po lí ti cas de assistência.

12. Re la tó ri os apre sen ta dos pelo Inspec tor
de Hygi e ne, Dr. Car los da Cos ta Ri be i ro,
pe río dos: maio de 1915 a abril de 1916, p. 2;
maio de 1916, p. 4. O jor nal O Povo (09/04/
1932), pro cu ran do jus ti fi car a cri a ção de
um novo cam po de con cen tra ção “a be i ra-
mar” na que le ano de nova seca, afir ma que,
em 1915, de vi do à lo ca li za ção do cam po
(ba ir ro do Ala ga di ço, lon ge dos ares sa di os
do mar), “dali sa i am di a ri a men te car ros
che i os de cri an ças mor tas por in fec ções
di ver sas”. Tho maz Pom peu So bri nho
(1920, p. 23) che gou a “con tar em pi lha dos
no cam po de concentração 28 cadáveres,
consequência de infecções intestinaes”.

13. O re da tor de A Luc ta (01/04/1915) des -
cre ve o caso de “uma mãe que, des va i ra da
pela fome que não olha me i os, im pel le as
fi lhas in no cen tes á pros ti tu i ção” como
uma en tre ou tras al ter na ti vas ter rí ve is pa-
ra os “em mi gran tes” naquele momento.

14. Ou tro “ide al” do Cel. Ben ja min Bar -
ro so que não foi re a li za do: para ele, o povo
“mor reu de fome sem rou bar nem sa -
que ar” (Re la tó rio de 1916).

15. APEC, Go ver no do Esta do do Ce a rá,
For ça Pú bli ca, Par tes Diá ri as, 08/09/1915.

O de ba te em tor no do des ti no dos mi gran -
tes ce a ren ses sub si di a dos pelo go ver no foi
per ma nen te en tre 1877 e 1915, com ma i or
in ten si da de na seca de 1888/1889, quan do
era pre si den te da pro vín cia o pa u lis ta Caio
Pra do e mi nis tro da Agri cul tu ra ou tro
pa u lis ta, Alme i da Pra do. Em ge ral, há uma 
de fe sa do “Nor te”, onde se su pu nha ha ver
mais opor tu ni da des para os mi gran tes – no 
“Sul”, eles iri am ape nas “subs ti tu ir os es -
cra vos”. Cf., por exem plo: A Evo lu ção, 08/
11/1888; Ce a ren se, 13/01/1889, 20/01/1889
e 22/01/1889.

16. Não de i xa de ser es pan to sa a ra pi dez no
pro ces so de de por ta ção des ses pre sos. Em
28/08/1915, seis ho mens fo ram re co lhi dos
à ca de ia e, no dia se guin te, en tre gues à
Gu ar da Ci vil “a fim de embarcarem para o
Norte”.

17. A ide ia de que a es mo la de gra da e vi cia
o tra ba lha dor apa re ce des de 1877, com
Mar ti nho Ro dri gues (no po e ma “A Sêc ca
do Ce a rá”, de di ca do “Ao Impe ra dor” –
“Dai tra ba lho, Se nhor, que tra ba lho eno -
bre ce! / A es mo la é sem pre es mo la, en ver -
go nha, en vi le ce!”), até pelo me nos 1953,
com Luiz Gon za ga e Zé Dan tas (na can ção
“Vo zes da Seca” – “Mas dotô uma es mo la
para um ho mem que é são / ou lhe mata de
ver go nha ou vi cia o ci da dão”) e faz par te de 
um ima gi ná rio de va lo ri za ção do tra ba lho.
Bar re i ro (1987) ob ser va como, ao lon go do
sé cu lo XIX, a no ção de trabalho vai se mo-
dificando, ganhando um conteúdo de
positividade.

Referências bibl iográficas

ANDRADE, Jo a quim M. F. e LOGATTO,
Ro sân ge la. Ima gens da seca de 1877-78 no
Ce a rá: uma con tri bu i ção para o co nhe ci -

men to das ori gens do fo to jor na lis mo na im - 

pren sa bra si le i ra. Ana is da Bi bli o te ca Na ci o -

nal, Rio de Janeiro, v. 114, p.71-83, 1994.

       Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 27, nº 53, p. 115-133, ja neiro-junho de 2014.   131

Caridade e controle so cial na Primeira República



BARBOZA, Edson H. L. A hi dra ce a ren se:
ro tas de re ti ran tes e es cra vi za dos en tre o Ce a rá e
as fron te i ras do Nor te (1877-1884). Tese de
Dou to ra do em His tó ria (PUC-SP). São
Paulo, 2013.

BARREIRO, José Car los. Insti tu i ções, tra -
ba lho e luta de clas ses no Bra sil do sé cu lo
XIX. Re vis ta Bra si le i ra de His tó ria, São
Pa u lo, v. 7, nº 14, p.131-150, 1987.

CAMURÇA, Mar ce lo. Mar re tas, mo lam bu -
dos e ra be lis tas. São Pa u lo: Mal te se, 1994.

CÂNDIDO, Tyro ne A. P. Os tri lhos do
pro gres so: epi só di os das lu tas ope rá ri as na
cons tru ção da Estra da de Fer ro de Ba tu ri té
(1872-1926). Tra je tos. Re vis ta de His tó ria
UFC. For ta le za, vol. 1, nº 2, p. 83-101, 2002.

DAVIS, Mike. Ho lo ca us tos co lo ni a is. Cli ma,
fome e im pe ri a lis mo na for ma ção do Ter ce i ro
Mun do. Rio de Ja ne i ro: Record, 2002.

GENOVESE, Eu ge ne. Roll, Jor dan, Roll:
the world the sla ves made. New York: Vin ta ge
Bo oks, 1976.

GEREMEK, Bro nis law. A pi e da de e a for ca.
His tó ria da mi sé ria e da ca ri da de na Eu ro pa.
Lis boa: Ter ra mar, 1998.

LIMA, Ali ne Sil va. Um pro je to de com ba te às
se cas: os en ge nhe i ros ci vis e a IOCS na cons -
tru ção do Açu de Tu cun du ba (1909-1919).
Dis ser ta ção (Mes tra do em His tó ria) – Uni -
ver si da de Federal do Ceará, 2010.

LINEBAUGH, Pe ter e RADIKER, Mar -
cus. A Hi dra de mu i tas ca be ças: ma ri nhe i ros,
es cra vos, ple be us e a his tó ria ocul ta do Atlân ti co
evo lu ci o ná rio. São Pa u lo: Com pa nhia das
Letras, 2008.

MONTEIRO, Re na ta Fe li pe. Um mo nu -
men to ao ser tão: tra ba lho e po lí ti ca na cons tru -
ção do Açu de Ce dro (1896-1906). Dis ser ta ção 
(Mes tra do em His tó ria) – Uni ver si da de Fe- 
deral do Ceará, 2012.

MOORE JR, Bar ring ton. Injus ti ça: as ba ses
so ci a is da obe diên cia e da re vol ta. São Pa u lo:
Bra si li en se, 1987.

MOTTA, Már cia M. M. Nas fron te i ras do
po der: con fli to de ter ra e di re i to à ter ra no Bra sil
do sé cu lo XIX. Rio de Ja ne i ro: Ví cio de Le i -
tu ra / Arqui vo Pú bli co do Esta do do Rio de
Janeiro, 1998.

NEVES, Fre de ri co de Cas tro. A mul ti dão e a 
his tó ria: sa ques e ou tras ações de mas sas no
Ce a rá. Rio de Ja ne i ro: Re lu me Dumará,
2000.

PEREIRA, Ro nal do. O povo e o Impe ra -
dor: clas ses po pu la res e ima gem da Mo nar -
quia na cor te e na ca pi tal da Re pú bli ca.
LOCUS: re vis ta de his tó ria, Juiz de Fora, v. 4, 
nº 2, p.95-108, 1998.

PONTE, Se bas tião R. For ta le za Bel le
Épo que: re for ma ur ba na e con tro le so ci al
(1860-1930). For ta le za: Edi ções De mó cri to 
Rocha, 1999.

REBOUÇAS, André. A sêc ca nas pro vín ci as
do Nor te. Rio de Ja ne i ro: Typ. de G.
Le u zin ger & Fi lhos, 1877.

SALE, Kirk pa trick. Os ini mi gos do fu tu ro: a
guer ra dos lu di tas con tra a Re vo lu ção Indus -
tri al e o de sem pre go. Li ções para o pre sen te. Rio
de Ja ne i ro: Record, 1999.

SEVCENKO, Ni co lau. Li te ra tu ra como mis -
são: ten sões so ci a is e cri a ção cul tu ral na Pri -
me i ra Re pú bli ca. São Pa u lo: Brasiliense,
1983.

SOBRINHO, Tho maz Pom peu. His tó ria
das se cas (Sé cu lo XX). For ta le za: Ed. Fon -
te ne le, 1953.

———. O Pro ble ma das sec cas no Ce a rá. 2 ed. 
For ta le za: Eu ge nio Ga de lha & Fi lho Edi -
to res, 1920 (1ª ed. 1917).

TEÓFILO, Ro dol fo. A seca de 1915. For -
ta le za: Edi ções UFC, 1982 (1ª ed. 1922).

———. His tó ria da sec ca do Ce a rá (1877- 1880).
Rio de Ja ne i ro: Impren sa Ingle sa, 1922.

THOMPSON, E. P. Cos tu mes em co mum: es -
tu dos so bre a cul tu ra po pu lar tra di ci o nal. São
Pa u lo: Com pa nhia das Letras, 1998.

Frederico de Cas tro Neves

132                              Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 27, nº 53, p. 115-133, ja neiro-junho de 2014.



Re su mo

Este ar ti go pro cu ra ana li sar as mu dan ças ocor ri das nas con cep ções so bre a
ca ri da de nos anos ini ci a is do sé cu lo XX, no Bra sil, es pe ci al men te com re la ção 
aos po bres cam po ne ses des lo ca dos pela seca, cha ma dos de re ti ran tes. As
fon tes são prin ci pal men te jor na is, re la tó ri os e de po i men tos de
con tem po râ ne os, as sim como par tes diá ri as da Po lí cia da ca pi tal do Ce a rá. As
po si ções da Igre ja Ca tó li ca e do Esta do são con fron ta das com mo vi men tos dos 
pró pri os re ti ran tes, que in ter pre tam de di fe ren tes ma ne i ras as con cep ções
so bre a caridade e o crime, exigindo, em resposta, transformações nas políticas 
de assistência aos pobres.
Pa la vras cha ve: ca ri da de, po bre za, re ti ran tes, cri mi na li da de.

Abstract

This ar ti cle analy zes the chan ges in con cep ti ons about cha rity in the early
ye ars of the twen ti eth cen tury in Bra zil, es pe ci ally in re la ti on to the poor
pe a sants dis pla ced by drought, cal led mi grants. The sour ces are de ri ved
ma inly from news pa pers, re ports and tes ti mo ni es of con tem po ra ri es, as well
as parts of da ily po li ce ca pi tal of Ce a rá. The po si ti ons of the Cat ho lic Church
and the Sta te are con fron ted with mo ve ments of mi grants them sel ves, who
in ter pret in dif fe rent ways the con cepts of cha rity and cri me, requiring, in
response, changes in policies to assist the poor.
Key words: cha rity, po verty, mi grants, cri mi na lity.

Ré su mé

Cet ar ti cle analy se les chan ge ments dans les con cep ti ons de la cha ri té dans les 
pre miè res an nées du XXe siè cle, au Bré sil, en par ti cu li er en ce qui con cer ne
les pa u vres pay sans dé pla cés par la sé che res se, ap pe lés mi grants. Les sour ces
pro vi en nent prin ci pa le ment des jour na ux, rap ports et té mo ig na ges des
con tem po ra ins, ain si que des piè ces de ca pi tal quo ti di en de la po li ce de Ce a rá. 
Les po si ti ons de l’Egli se cat ho li que et de l’Etat sont con fron tées à des
mou ve ments des mi grants eux-mê mes, qui in terprètent de dif fé ren tes fa çons
les con cepts de la cha ri té et de la cri mi na li té, ce qui exige, en réponse, des
changements dans les politiques visant à aider les pauvres.
Mots-clés: cha ri té, pa u vre té, mi grants, cri mi na li té.
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