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Todo poder busca monopolizar ciertos emblemas y controlar; czeando no dirigir, Ia costumbre de otros. De este
modo, el ejercicio del poder, en especial del poder político, pasa por el imaginario colectivo. Ejercer un poder
simbólico no significa agregar lo ilusorio a un poderio “real “, sino multiplicar y refórzar una dominación efectiva
por Ia apropiación de símbolos, por Ia conjugación de Ias relaciones de sentido y de poderio. (Baczko, 1991, pp.
16-17)

Freedom’s just another word for nothing left to lose. K. Kristofferson, “Me and Bobby McGee”.
 

A historiografia referente ao Brasil da segunda metade do século XIX tem estado fortemente centrada na
temática da formação do mercado de trabalho, em especial no contexto da expansão do café. Isto inclui densas
discussões sobre o processo de transição de uma agricultura plantacionista fundamentada no trabalho escravo de
origem africana a um sistema híbrido de colonato, constituído por meio de um intenso movimento migratório de
populações européias expropriadas. Esse movimento, que se acelera a partir de 1870, está impregnado por um discurso
que enfatiza as virtudes raciais e mentais dos colonos em detrimento do “trabalhador nacional”. Como sabemos, os
mecanismos da transição nas áreas de café são privativos de uma dinâmica capitalista peculiar, que se desenvolve entre
1870 e 1900 num espaço socioeconômico de constituição histórica relativamente recente: o centro-oeste da província-
estado de São Paulo. (1) Porém, a força dessa dinâmica e as suas conseqüências na história posterior do Brasil
converteram esse processo particular num paradigma generalizante.

 
O presente trabalho procura contrastar essa formulação, observando outras vertentes e aspectos do processo de

formação do mercado de trabalho nas áreas agro-exportadoras, especificamente na região açucareira do Nordeste do
Brasil, e de forma particular na província-estado de Pernambuco. Ali, como é sabido, a migração européia não foi
“necessária”. (2) De fato, Pernambuco - tal como a maior parte do Nordeste - chegou à metade do século XIX
contando já com uma massa significativa de camponeses pauperizados, cuja origem pode ser encontrada na própria
formação escravista colonial. São indivíduos que foram forçados por diversas medidas e políticas governamentais,
implementadas já a partir das últimas décadas do século XVIII, a construir estratégias de sobrevivência diante do
avanço das plantations escravistas - e do próprio Estado. (3) Essa longa experiência de luta contra a lógica da
escravidão produziu nas populações campesinas livres, entre outras muitas coisas, um imaginário coletivo fortemente
condicionado - e delimitado - pelo contexto social e ideológico do cativeiro. Esse fenômeno, que tem conseqüências
até agora não exploradas nas características do mercado laboral que se constituiu na região, obstaculizou o processo e
o problematizou de maneira peculiar. Obrigou o Estado, principalmente, a empreender um complexo esforço de
construção de novas relações de hegemonia e legitimidade, baseadas não mais na violência física própria da
escravidão, mas em mecanismos de persuasão e coerção ideológicas. Assim, o processo de edificação de um novo
sistema de controle social do trabalho esteve fundamentado, sim, na pauperização do campesinato, mas a sua



operacionalização se baseou na elaboração de um discurso legitimador, dirigido a neutralizar os mecanismos de
resistência construídos pelas populações camponesas do Nordeste ao longo do período de vigência da escravidão. Esse
esforço foi a tarefa central de determinados setores da Igreja Católica, principalmente as ordens mendicantes e, primus
inter pares, os missionários apostólicos capuchinhos italianos. O estudo desse conjunto de particularidades do processo
de formação do mercado de trabalho regional é imprescindível para entender as formas assumidas pela questão agrária
no Nordeste do Brasil no transcorrer dos últimos cem anos.

Bases do processo de formação do mercado de trabalho no Nordeste oriental
 
Em termos gerais, é possível registrar o início da formação do mercado de trabalho livre na região nas últimas

décadas do século XVIII quando, sob o amparo das reformas introduzidas pelo marquês de Pombal na administração
ultramarina, milhares de cultivadores pobres e livres - o “campesinato” da formação colonial- foram integrados ao
mercado exportador através da sua incorporação como produtores de algodão para abastecer as grandes manufaturas
de Manchester e Liverpool.

 
O plano original, formulado no final da década de 1750, nunca foi cumprido: ele incluía o recrutamento da

força de trabalho das comunidades camponesas para manejar as colheitas de algodão de plantadores tradicionais, mas o
que finalmente aconteceu foi a difusão da fibra como cultivo mercantil nas próprias comunidades de agricultores de
subsistência; porém, a simples existência de um projeto dessa natureza parece indicativa de que, segundo o juízo de
observadores bem localizados, a massa crítica de trabalhadores livres necessária para substituir parcialmente o
escravismo na região já se encontrava fisicamente constituída. (4)

 
Porém, diversas situações de conflito que começaram a se gerar com a reativação dos mercados açucareiros

internacionais após 1792, revelando fortes contradições entre a agricultura açucareira, eminentemente plantacionista e
escravista, e os produtores camponeses de algodão e de alimentos mostraram que a existência de uma base física de
mão-de-obra livre não significava, necessariamente, a sua rápida conversão em força de trabalho para o complexo
agro-exportador nordestino.(5) Negativas freqüentes de cultivadores pobres livres de sacrificar os seus próprios
interesses mercantis no atendimento de demandas das plantations escravistas e declarações de representantes do
Estado no sentido de inexistirem mecanismos legais que os obrigassem a se submeter puseram repetidas vezes de
manifesto a ausência de vínculos de subordinação que permitiram cristalizar a oferta de mão-de-obra em força de
trabalho efetiva. (6)

 
As duas últimas décadas do século XVIII e a primeira do XIX foram anos de fortes turbulências sociais no

Nordeste oriental, muito embora a historiografia corrente não se tenha interessado, por via de regra, nem na região nem
na história de grupos sociais subalternos aparentemente tão irrelevantes como os pobres livres. (7) Mas, a partir
aproximadamente de 1784, o Estado colonial começou a desenhar e implementar diversas medidas de política
econômica e administrativa que, se observadas em conjunto e sob a perspectiva das comunidades camponesas da
região do litoral, parecem ter constituído de fato um verdadeiro processo expropriatório. As principais medidas, que já
detalhei alhures, são as seguintes: (8) a) uma política de recrutamento militar, que escolhia como objetivo primordial
os distritos de cultivadores pobres e livres, onde também se concentrava o grosso da produção de alimentos que o
governo colonial passou a buscar desesperadamente a partir de 1788 para resolver graves problemas no abastecimento
dos centros urbanos, em particular da cidade-porto do Recife; b) decretos proibindo de maneira terminante o plantio de
algodão aos cultivadores pobres - e de fato a qualquer cidadão com menos de seis escravos, a marca cabalística da
pobreza no intuito de forçá-los a retornar à cultura de gêneros de primeira necessidade e reconstituir, assim, o sistema
agroalimentar colonial, completamente desestruturado pela difusão da fibra nas comunidades camponesas; c) de 1799
em diante, o confisco, por parte da coroa portuguesa, de toda a extensão de florestas tropicais litorâneas do Nordeste
oriental, com o propósito explícito de expulsar milhares de plantadores de mandioca, e sob o pretexto de proteger as
reservas estratégicas de madeiras preciosas, necessárias à construção de naus de guerra. Essas medidas tiveram efeitos
devastadores na estabilidade das comunidades camponesas e, de fato, desagregaram o segmento de cultivadores pobres
que tinha-se constituído ao longo do século XVIII, além de provocar diversas reações colaterais, como uma
argutíssima crise no abastecimento alimentar, que somente seria resolvida em princípios da terceira década do século
seguinte.

 
Desse processo resulta a formação de pelo menos três grandes vertentes de diferenciação socioespacial do



segmento de cultivadores livres e pobres, vertentes que corresponderão, em termos gerais, a caminhos diversos de
integração efetiva ao mercado de trabalho das plantations açucareiras e algodoeiras ao longo do século XIX, em
particular durante o seu último quarto. A primeira, e aparentemente a mais numerosa, está composta de grupos que se
retiram das terras que tinham ocupado no decorrer dos cinqüenta anos precedentes. Eles se embrenham nas fronteiras
do agreste para se afastar do alcance do Estado, manter uma autonomia relativa e encontrar condições de reproduzir os
seus esquemas de sobrevivência. Em termos gerais, é possível presumir que o dito movimento significou um retrocesso
no grau de integração da economia camponesa á economia regional, e que condições cada vez mais árduas para
manter certos níveis de renda lançaram esses grupos num claro processo de pauperização. Porém, como veremos, são
eles que constituem propriamente o campesinato autônomo nordestino na segunda metade do século XIX, aquele que
será considerado pelo Estado e pelos proprietários de plantations como a solução definitiva para a formação de um
mercado de trabalho livre nas áreas agro-exportadoras açucareiras. São eles, finalmente, os que opõem as maiores
resistências e obstaculizam de forma mais clara a constituição desse mercado, fortemente apoiados num conjunto de
representações coletivas e num imaginário social impregnado pelas categorias da escravidão.

 
A segunda vertente desse processo de diferenciação esteve conformada por grupos, famílias e indivíduos que,

por diversas razões, rejeitaram o caminho do êxodo e permaneceram nas zonas originais, próximo dos mercados e
portos de embarque, mas abdicando da sua autonomia e convertendo-se em moradores dos engenhos açucareiros e das
fazendas de algodão. Isto não quer dizer, evidentemente, que a dita relação de trabalho fosse desconhecida nas zonas
canavieiras do Nordeste antes das últimas décadas do século XVIII. Mas o fluxo campesino para dentro das fazendas e
plantations, e a conversão dos seus membros em moradores, resultava tanto da necessidade marginal de força de
trabalho das empresas agroexportadoras e/ou de homens para os exércitos particulares dos proprietários, quanto e
talvez de maneira principal durante esse final do século XVIII – de significativa carência de terras economicamente
rentáveis para a agricultura camponesa. Assim, tudo indica que, no final dos setecentos, a expansão das plantations
açucareiras, somada às medidas repressivas do Estado contra as comunidades de livres e pobres rurais, provocou um
forte processo de transformação de camponeses livres em moradores das grandes propriedades. Como sabemos, esse
subsegmento residual do campesinato autônomo nordestino do século XVIII formou o núcleo pioneiro do mercado de
trabalho livre nas zonas açucareiras do Brasil independente, época esta durante a qual foi crescentemente obrigado a
executar tarefas cada vez mais centrais no processo produtivo das plantations. De fato, por volta de 1870, os
moradores se converterão num elemento de primeira importância no conjunto da força de trabalho das empresas
açucareiras nordestinas. (9)

 
Por último, a terceira vertente, a mais difícil de acompanhar, dadas as suas características, esteve composta de

cultivadores livres e pobres, majoritariamente homens, que perderam as suas raízes familiares e comunitárias ao longo
dos últimos anos do século XVIII e se converteram em membros dos incontáveis grupos de assaltantes e mercenários
dos quais estão cheias as crônicas da região, e sem os quais não se entendem os movimentos armados que se seguiram
à separação de Portugal. De fato, os exércitos que as diversas frações da oligarquia proprietária empregaram no intuito
de se assegurar posições vantajosas no novo aparato de Estado estiveram formados, na sua grande maioria, por
camponeses expropriados. A esse grupo é necessário acrescentar milhares de “vadios”, “mendigos” e “ociosos”, que as
fontes da segunda metade do século XIX descrevem constantemente, vagando pelas estradas das zonas rurais,
ocupando vilas e cidades, ampliando os espaços da caridade pública. Esse segmento será particularmente perseguido
pela retórica capitalista normativa do discurso dos proprietários da terra nas discussões sobre a formação do mercado
de trabalho livre durante as décadas de 1870 e 1880 (SAAP, 1879, passim).  A transição para o Estado nacional
comentários sobre o desenho do imaginário social dos cultivadores pobres livres

Como sabemos, ou até onde supomos saber, o período compreendido entre os anos imediatamente anteriores às
guerras de independência e os momentos de montagem das chamadas reformas liberais (prévias à estruturação dos
modernos sistemas agro-exportadores de fins do século XIX) marca um “tempo morto”, durante o qual os conflitos
armados, internos e externos, suspendem o desenvolvimento de diversos processos sociais, econômicos e ideológicos,
que estavam em pleno andamento como resultado das tentativas bourbônicas de reformar os impérios coloniais na
América.(10) No Nordeste do Brasil, um desses processos interrompidos foi precisamente o da reformulação do
universo conceitual construído pelo escravismo em torno do perfil do mercado de trabalho. No auge das reformas, dito
perfil tinha começado a ser alterado, como já foi advertido, graças à crescente convicção de alguns setores da
intelligentsia reformista do Estado colonial acerca da conveniência e possibilidade de incorporar a mão-de-obra
camponesa ao complexo agroexportador regional, especialmente no plantio e tratamento do algodão (ver nota 4). Mas
os acontecimentos da França revolucionária e, sobretudo, a formidável revolução haitiana, parecem ter produzido no



Nordeste efeitos similares aos registrados em outras possessões ibéricas: por um lado, derrotaram definitivamente as
tendências reformistas, reforçaram os sistemas tradicionais de controle social e instalaram a reação, acendendo no
caminho as chamas separatistas. Por outro lado, porém, a revolução também resultou numa fonte fantástica de lucros,
sobretudo para Portugal, tradicional aliado dos ingleses; por isso - e particularmente no caso em pauta - a escravidão e
a plantation escravista receberam um impulso extraordinário, no intuito de tirar proveito da demanda criada pela
desaparição do maior produtor de açúcar do mercado mundial e como forma de compensar as perdas de capital que a
liberação de milhares de cativos do Haiti tinha representado para o tráfico de escravos.(11)

 
É possível que tenha sido durante esse período do final do século, com a sua peculiar combinação de processos

repressivos, retrocessos ideológicos, aberturas mercantis e, sobretudo, com a cada vez maior - e socialmente
excludente - ingerência do Estado no universo das comunidades rurais, que se geraram e consolidaram no imaginário
coletivo dos cultivadores livres e pobres do Nordeste oriental do Brasil noções fundamentais que construíram uma
identidade umbilicalmente ligada à idéia da escravidão e à realidade empírica da emergência de um Estado hostil. (12)
Não se trata apenas do fato de que muitos desses cultivadores pobres fossem ex-escravos, libertos ou fugitivos, negros
e mulatos, e estivessem por isso permanentemente no umbral do cativeiro; trata-se, antes, de que a vigorosa dinâmica
expansionista das plantations nordestinas e as medidas expropriatórias do Estado colonial, ao lado das tentativas de
incorporar os livres e pobres ao mercado de trabalho sem distinção racial -, produziram um corpo de idéias associadas,
uma família de imagens que se expressaram como conceitos coletivos, como amplos consensos, com fortes reflexos
nas fases definitivas da incorporação da mão-de-obra camponesa ao mercado. De fato, se ao longo do século XVIII as
comunidades de cultivadores livres e pobres pareceram ter construído representações do Estado e das plantations
escravistas fortemente ancoradas em noções de autonomia e capacidade de articulação marginal ao mercado, e
inclusive de uma certa harmonia no campo das relações sociais, entre outros, o processo repressivo que se abateu sobre
elas durante as últimas duas décadas, pelo contrário, deve ter provocado mudanças radicais nesse sistema de
representações. A “história comum”, que amalgama social e culturalmente esse grupo, incorpora, a partir desse
momento, um novo conjunto de elementos e memórias-chave, agora centradas no rompimento do costume, na
hostilidade do Estado, na quebra ou redução do espaço de autonomia.(13) Talvez seja esse o momento em que nasce
uma idéia central, que se mostrará dominante entre os grupos de cultivadores pobres e livres durante o século XIX: a
da íntima e vital relação existente entre a vigência da escravidão e a liberdade dos pobres.

 
Aqui é necessário fazer algumas advertências. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o reconhecimento das

origens escravistas da representação negativa do trabalho tem sido uma constante, quase um lugar-comum, na
historiografia brasileira, especialmente na que se refere ao Nordeste. Diversos autores de todas as tendências e
especialidades, desde políticos e promotores da modernização no império até historiadores profissionais dos nossos
dias, a têm comentado e usado para tratar de analisar certas particularidades regionais.(14) Mas o que interessa neste
texto não é reiterar essa articulação conceituai, senão tratar de mostrar como o sistema de representações se torna
operacional, como gera ações específicas no interior de um grupo que se sente particularmente afetado por ela, como
exerce, enfim, o seu papel de força reguladora da vida coletiva (Baczko, 1991, p. 28). Em segundo lugar, é bom
lembrar que a historiografia especializada no Nordeste estabeleceu, há décadas, um consenso geral no sentido de que
ali teria havido uma espécie de modo regional de “transição suave” e “indolor” da escravidão ao trabalho livre; em
outras palavras, uma interpretação dominante que afirma que a formação do mercado de trabalho que moveria a
economia regional até aproximadamente os anos 60 do nosso século teria se dado sem maiores traumas nem conflitos.
Isso não deixa de ser parcialmente verdadeiro, sobretudo quando se constata a muito maior incidência de atos
violentos por parte dos escravos e dos seus aliados nas regiões cafeeiras, tanto do Rio de Janeiro como, especialmente,
de São Paulo, e quando se leva em consideração O amplo movimento de pauperização camponesa acontecido no
Nordeste oriental ao qual me referi anteriormente.(15)

 
Mas, por outra parte, essa versão reduz um processo secular de formação desse mercado aos seus anos

culminantes. Quer dizer, tomando como guia a periodização derivada basicamente da história da formação do mercado
de trabalho nas áreas cafeeiras do sul, dita versão olvida que os tempos desse processo são regionalmente diversos, e
que o que se lê como uma “transição suave” no Nordeste é já, de fato, o quase pleno funcionamento de um mercado
que se constituiu, em linhas gerais, décadas antes. Em outras palavras, o ano de 1870, quando grosso modo se inicia o
movimento crucial de incorporação de mão-de-obra imigrante às fazendas cafeeiras paulistas, pode muito bem ter sido
o ponto de partida da constituição do mercado de trabalho rural em São Paulo, mas já então o nordestino está
praticamente conformado. Por último, se analisarmos o processo como um todo, pelo menos numa primeira



aproximação genérica, veremos que a transição nordestina esteve muito longe de ser o movimento natural que
pensamos que foi. Apenas as especificidades da história regional exigiram outro tipo de ação por parte dos promotores
da mudança, menos aparatosas e visíveis que as demandadas pela dinâmica peculiar das áreas cafeeiras, já de si muito
mais expostas à atenção pública da época.

Mercado de trabalho, imaginário e revoltas agrárias

Revoltas preparatórias
 
Entre 1828 e 1838 se sucederam no Nordeste, e de maneira particular em Pernambuco, uma série de motins e

pequenas insurreições locais, protagonizados por grupos de livres e pobres que sentiam pairar no ar diversas ameaças à
sua liberdade. Paradoxalmente, a mais temível dessas ameaças era o interminável processo de negociação anglo-
brasileira que procurava abolir o tráfico de escravos. Entre 1828 e 1851/52, quando explode a grande revolta de livres
e pobres contra o “Registro de Nascimentos e Óbitos”, o vaivém das conversações diplomáticas serve para
acompanhar, aproximadamente, o desenrolar dos conflitos. Com efeito, como é sabido, em 1826 dom Pedro I firmou
um primeiro tratado antitráfico com a Inglaterra, que comprometia o Brasil a tornar ilegal esse comércio quatro anos
depois da sua ratificação. O tratado foi confirmado pela Inglaterra em março de 1827 e pelo Brasil em agosto do
mesmo ano, obrigando-se este último a acabar com o tráfico em 1830 (Bethell, 1976). Em março de 1828, exatamente
um ano depois da ratificação britânica e a escassos sete meses da concordância formal brasileira com os termos
impostos pela chancelaria inglesa, apareceram as primeiras informações sobre revoltas de livres e pobres na zona
açucareira de Pernambuco, aparentemente circunscritas, pelo menos nesses momentos iniciais, a escravos
alforriados.(16) Dizia um informe oficial: “O povo baixo está em desassossego, por se apersuadir que tudo quanto é
forro passa a ser escravo; por estar a escravatura abolida”.(17)

 
Essa interpretação que os livres e pobres fazem do processo de abolição da escravidão a partir dos

primeiríssimos anos da nova nação, como um processo que lhes diz respeito de forma direta e que significa uma
ameaça letal à sua liberdade, é a noção fundadora de um novo conjunto de representações coletivas de primeira
importância para estudar, entre outras muitas coisas, as peculiaridades da formação do mercado de trabalho no
Nordeste oriental.(18)

 
Dita interpretação se repete dez anos depois, em outras áreas da mesma província de Pernambuco, embora num

contexto muito diferente, desta vez marcado não pelos tratados com a Inglaterra, solenemente ignorados pelo Brasil, e
sim por uma aguda depressão produtiva e desemprego generalizado no setor do algodão, ainda integrado por milhares
de famílias de livres e pobres.” Paralelamente, o açúcar iniciava na metade da década de 1830 um novo e vigoroso
ciclo de expansão. Junto com ele, como era paradigmático, retornavam as importações maciças de africanos que
afirmavam e expandiam o estatuto da escravidão, aparentemente em total desafio às pressões britânicas, ou melhor,
precisamente como reação a elas.’-° Essa mudança abrupta na dinâmica agrária deve ter contribuído poderosamente
para agravar o clima de conflito no interior dos segmentos de livres e pobres. Porém, o retorno das manifestações de
medo coletivo ante o poder do Estado se originava também na reativação de um outro processo de violência cotidiana
contra os camponeses: o recrutamento militar. Com uma grande diferença: tendo assumido durante os últimos anos do
século XVIII a máscara da expropriação, o recrutamento se convertia agora numa alegoria explícita da escravidão, e o
recruta, constituído numa sociedade fundamentada na propriedade de uns sobre os outros e que encontrava obstáculos
crescentes para legitimar as suas formas tradicionais de reprodução, na representação de uma nova forma de
propriedade do Estado.’ (21)

A Guerra dos Maribondos: o imaginário em ação
 
As revoltas de 1828 e de 1838 foram, em certo sentido, preparativos e ensaios do poder de mobilização de um

sistema de representações impregnado pelo medo da escravidão, e pelo crescimento e consolidação de uma identidade
social que definia os cultivadores livres e pobres como primeira linha de reserva de um exército de trabalho escravo
cuja sobrevivência se encontrava cada vez mais ameaçada por pressões internas e externas. Esse medo e essa certeza,
apoiados mutuamente e alinhavados como um contraponto que acompanha o processo de abolição do tráfico de
escravos, se fizeram finalmente públicos e explícitos em 1851/52, durante uma curta mas barulhenta explosão de
descontentamento campesino provocada pelos mecanismos de auto-preservação e defesa do imaginário social das



comunidades de cultivadores pobres do Nordeste oriental. A ocasião tinha sido criada por disposições político-
administrativas que, apesar do seu indisfarçável teor burocrático, resultaram altamente inoportunas. Assim,
imediatamente após ter ordenado por fim a supressão definitiva do tráfico interatlântico, selando na prática o destino
da escravidão, o governo imperial emitiu dois decretos na aparência inofensivos. Neles determinava a obrigatoriedade
do registro (civil) de nascimentos e de óbitos e a elaboração do primeiro censo do império.(22) Ambas as medidas
foram apresentadas como o que certamente eram: instrumentos de modernização do aparato de Estado, que até esse
momento tinha confiado as suas precaríssimas estatísticas vitais aos curas das paróquias. Nas justificativas
introdutórias da nova legislação se argumentou de maneira complementar que o seu objetivo específico era assentar as
bases demográficas para a representação política das províncias no Parlamento imperial. Sem embargo, resulta evidente
que tanto o registro como o censo eram ferramentas umbilicalmente ligadas a novas técnicas de gerência de recursos
humanos, que se encontravam então em pleno desenvolvimento nos países de industrialização avançada, onde a
estatística tinha se convertido, desde a segunda metade do século XVIII, num instrumento obrigatório de governo. O
fim da importação de mão-de-obra escrava e a necessidade decorrente de modificar e adaptar os sistemas produtivos
davam aos flamantes decretos o significado preciso de elementos básicos para a definição do novo mercado de
trabalho.

 
O mais notável disso tudo é que tenham sido as vítimas dessa contabilidade os livres e pobres, e não os

burocratas ou os administradores que a idealizaram e adaptaram, os primeiros a perceber essa função e os primeiros a
denunciá-la. E não eram os decretos de junho de 1851 os únicos a perturbar profundamente as consciências dos
camponeses da região. Pelo contrário, registro e censo pareciam componentes de um projeto maior de reformas
político - administrativas que, observadas em conjunto, significavam um complexo esforço sistêmico por construir os
fundamentos do mercado de trabalho que substituiria a escravidão.(23) Porém, apesar das implicações jurídicas e
ideológicas de alguns desses instrumentos institucionais formativos do mercado de trabalho, somente o registro e o
censo, indivisivelrnente ligados ao.fim do tráfico de escravos, , foram capazes de provocar a rebelião. Nem a
mesmíssima Lei de Terras de 1850, tão emblemática da consolidação de uma nova ordem capitalista, foi objeto de
qualquer protesto. Esse dado é em si por` demais interessante para perceber o desenho geral do imaginário social dos
cultivadores pobres e os,seus mecanismos de reação no contexto da estruturação do mercado de trabalho livre.

 
O Regulamento do Registro foi imediatamente apelidado de “lei do cativeiro”. (25) Milhares de camponeses e

outros livres e pobres entenderam e difundiram a interpretação das recém-anunciadas disposições como claras
tentativas do Estado de reduzi-los a um novo tipo de escravidão e forçá-los a trabalhar nas plantations açucareiras e
algodoeiras da região. Impelida e transmitida por um eficientíssimo sistema de comunicação a distância, “o rumor”, a
insurreição se estendeu, poderosa e incontrolável, por todas as províncias do Nordeste e no norte de Minas Gerais,
entre os meses de dezembro de 1851 e fevereiro de 1852. Numa significativa referência à insignificância dos seus
protagonistas, foi chamada em Pernambuco de “Guerra dos Maribondos”. O argumento motor da revolta e a sua
fundamentação quedaram cristalinamente estampados por um juiz que acompanhou de perto o seu desenvolvimento
numa das áreas mais afetadas, a cidade de Limoeiro, no norte de Pernambuco:

 
(...) o motivo pelo qual o pôvo se ostenta tão descontente e ameaçador, he porque diz que as disposições do Decreto têm por fim
captivar seus filhos, visto que os Inglezes não deixam mais entrar Africanos. (26)

 
A questão do “registro” dos recém-nascidos era particularmente sensível, por dois motivos principais. Primeiro, porque
até 1850 os únicos “registros” civis existentes no Império eram referentes a entradas de escravos, o que estabelecia,
quando menos, uma desagradável e altamente suspeita coincidência. Em segundo lugar, porque o registro civil
introduzia o Estado na intimidade doméstica das famílias campesinas, por intermédio de um novo instrumento que
alterava radicalmente a correlação de forças que tinha sido observada na pugna que, desde décadas atrás, se travava
entre eles: a palavra escrita, estampada no famigerado “livro de registro”. Como se isso não fora bastante, a nova lei
alterava autocraticamente as fronteiras conhecidas e acordadas entre o sagrado e o profano, ao converter os
funcionários subalternos das notarias, os escrivães, em mediadores incontornáveis das relações entre os livres e pobres
e a divindade, pois o registro civil era agora imprescindível para que os párocos pudessem batizar. De igual forma,
nenhum cura podia presidir um enterro, isto é, encomendar formalmente a alma do defunto para protegê-la dos acasos
do além, sem que o dito funcionário desse a sua autorização. Assim, de uma penada, a sorte no outro mundo passava a
depender agora do mesmo círculo de poder local, dominado pelos proprietários de terras e de escravos, que já
controlava ferrenhamente a deste mundo. O único documento que se conserva, atribuído a um grupo de revoltosos,



expressa da seguinte maneira a nova situação: “Também temos noticia que os escrivães dos juízes de paz, de hoje em
diante, são uns dos encarregados respectivos aos baptisados, sem certidão deles não se poderá fazer uma criança
christã (...).(27)

 
Céleres investigações realizadas pelos serviços de informação do governo provincial concluíram que a rebelião

não era “política”, que não sofria de influências partidárias da belicosa esquerda liberal pernambucana, nem parecia ter
um comando organizado, muito menos unificado. Para surpresa geral, tudo indicava se tratar de um movimento
espontâneo, de natureza eminentemente popular, e cujos participantes eram portadores de algumas características
assombrosas: primeiro, lutavam contra ameaças à sua liberdade que somente eles percebiam, e segundo, o mais
espantoso, se consideravam sujeitos de direito, como parecia querer indicar a frase que fechava o texto acima citado:
“E como o povo todo em massa não quer esta lei pouco dura, ou então V S. verá todo o povo desgraçado”. Essa
mínima e embrionária manifestação de identidade social aponta para uma concepção comunitária de justiça que estava
sendo quebrada pelo avanço do Estado, um pacto social localizado que estava em via de ser abolido unilateralmente. A
recepção dessas ações no sistema de representações constituído ao longo do processo de conflito disparou os sistemas
de alarma e mobilizou a resistência camponesa. (28)

 
As tênues manifestações simbólicas da insurreição podem ajudar a entender um pouco melhor o contexto

ideológico dos grupos que a alimentavam. Os livres e pobres atuavam de acordo com normas de inserção social que,
aparentemente, tinham passado despercebidas para os representantes do Estado, e que revelam a auto-percepção
coletiva de um segmento que, contra todas as versões historiográficas correntes, parecia se considerar firmemente
integrado na ordem social do escravismo oitocentista.(29) Os documentos que relatam o conflito representam sempre
os camponeses e seus companheiros calçados e carregando anuas que, no princípio da guerra, não eram usadas e sim
apenas mostradas: era uma exibição emblemática de liberdade, pois ambos, sapatos e porte de armas, eram atributos
dos livres. Quando se aproximava o Natal, cuja missa era uma ocasião tradicional para a leitura de avisos importantes
(como o anúncio de novas disposições oficiais), pois reunia multidões, os livres e pobres ocuparam e cercaram as
igrejas dos povoados e vilas principais. Agiram em grupos, provavelmente formados nas próprias comunidades, e
justificavam a sua presença com toda transparência: estavam ali para impedir que uma lei que os prejudicava fosse
proclamada. A estratégia da ação se estruturou em duas direções complementares: em primeiro lugar, de forma
imediata e absolutamente primordial, era necessário calar a voz que anunciava a lei, bloquear o enunciado da ameaça e
forçar a imposição do silêncio: párocos, juízes e funcionários subalternos dos cartórios começaram a ser perseguidos,
ameaçados e amordaçados pela pressão da multidão. Em segundo lugar, era imprescindível romper a letra da lei,
rasgar os decretos colados nas paredes de igrejas e prédios públicos, destruir, como diziam os agravados, “o papel do
cativeiro”. A batalha dos livres e pobres contra a voz e a palavra escrita do Estado era claramente a transposição de
um conflito social que feria o fundo da estrutura cultural das comunidades campesinas, denunciado pela exigência de
“que lhes entregasse a Lei que os obriga a dar os nomes dos seus filhos aos Escrivães de Paz”.(30) Assim, a
incorporação do livro ao campo de batalha simbólico e a captura dos nomes que propiciava parecem ter representado
uma violação inadmissível do foro íntimo dos afetados e significado a quebra de uma particular economia moral, na
famosa acepção de Thompson, tacitamente estabelecida entre as comunidades de livres e pobres e o Estado. O perigo
empírico evidente pode ter estado localizado no medo do recrutamento, na cobrança de tributos, ou em qualquer outro
fantasma de ordenação que os cultivadores pobres tivessem identificado na lei. Mas se tratava em última instância de
uma decidida reação contra um movimento de penetração do Estado no núcleo da organização familiar e, sobretudo,
contra a exposição pública desse espaço, representada pelo rompimento do universo privado das comunidades
camponesas. As enormes implicações desse processo, absolutamente novo, na reorganização dos sistemas de
representação dos livres e pobres, isto é, os significados da lei nos códigos de leitura coletiva dos seus destinatários,
acionaram os mecanismos coletivos de autodefesa e provocaram a insurreição.

A solução do conflito hegernonia e nova legitimidade
 
A peculiar configuração do conflito parece ter sido determinante para que as autoridades responsáveis

recomendassem um tipo de aproximação diferente das que tinham sido empregadas até esse momento na repressão dos
movimentos populares: em vez do choque armado, a persuasão. Essa opção de meios de combate, que rompia com a
tradição de violência cotidiana da sociedade escravista, é indicativa da ação de contextos diferenciados, mas
convergentes. (31) Por um lado, a análise contemporânea do perfil da insurreição provocou uma desorganização
maiúscula nas categorias que o Estado utilizava para justificar a repressão armada, de tal sorte que essa opção se



tornou inoperante. Embora as tropas não estivessem totalmente ausentes, passaram porém a ocupar um pano de fundo
e a representar um papel de ameaça apenas latente, uma vez que os analistas oficiais consideravam que o conflito
decorria de um erro de interpretação, de uma leitura equivocada, enfim, de uma “falsa e deplorável opinião” (Diário
de Pernambuco, 6/1/1852). Por outro lado, provavelmente de forma involuntária, a opção não-bélica revela
caraterísticas próprias do processo de transição ao trabalho livre no espaço de construção das categorias simbólicas
necessárias. Com efeito, ela marca O início da operação, por parte do Estado, de novos modos perceptivos referentes
aos problemas implícitos na modificação dos sistemas de reprodução e controle da força de trabalho e a sua relação
com o desenho de um novo universo de relações de dominação. Esses modos operam a substituição da disciplina bruta
da escravidão pelo convencimento ideológico, pela hegemonia baseada no exercício pleno da desigualdade, mas
instrumentalizada com apoio em mecanismos de subordinação cultural. Ao se estruturarem, eles reconhecem
tacitamente nos segmentos de livres e pobres a existência de um imaginário social que obstaculiza a transição e que
tem, por isso, de ser destruído e substituído por um outro conjunto de representações, que permita a integração da
força de trabalho desses grupos no mercado agro-exportador. Em outras palavras, se trata de construir esse espaço de
conjugação das relações de sentido e poder a que Baczko faz referência na epígrafe. Isto implica, entre outras coisas,
transitar de um sistema de legitimidade a outro, erigir novas bases para reordenar as relações sociais e, sobretudo, as
suas representações no imaginário coletivo dos livres e pobres. Para essa tarefa foram chamados os membros da ordens
mendicante dos capuchinhos italianos, com sede em Pernambuco, que se contavam sem dúvida entre os melhores e
mais eficientes especialistas na neutralização ideológica de revoltas populares da época. (32)

 
Desde os primeiros anos da década de 1840, com a desarticulação dos últimos núcleos remanescentes da

rebelião dos cabanos, (33) os capuchinhos italianos, os célebres barbadianos, tinham introduzido na problemática
agrária do Nordeste Oriental a arte do controle ideológico, do convencimento mediado pela manipulação simbólica, da
canalização de levantamentos populares através do emprego exaustivo de uma retórica teológica legitimadora do poder
social e político das classes dirigentes e do Estado nacional. Esses mesmos capuchinhos, particularmente frei Caetano
da Messina (prefeito provincial entre 1849 e princípios da década de 1860), foram os responsáveis diretos pela
“pacificação” dos insurretos contra o Registro, os mesmos que tinham posto em debandada as unidades do Exército
enviadas para combatê-los. (34) O santo frade, discretamente acompanhado pela tropa a conveniente distância,
empreendeu uma verdadeira maratona de missões nos principais focos da insurreição, controlou as multidões de
rebeldes, impôs penitências, organizou procissões intermináveis com uso generoso da auto-flagelação e da confissão
maciças, construiu igrejas e destruiu positivas montanhas de instrumentos “perigosos”, desde punhais até violões,
passando por baralhos e vestidos considerados “desonestos”. Porém, mais importante que tudo isto, sentado na
“Cadeira da Verdade”, como chamavam o seu trono, pronunciou dezenas de sermões e orações pastorais nos quais
traduziu para os habitantes simples do campo nordestino a “Palavra de Deus” (Diário de Pernambuco, 15/3/1852);
com ela implantou, apoiado pela ação paralela de outros capuchinhos, as noções fundadoras da nova legitimidade,
centrada na obediência a uma ordem social encabeçada não mais pelos donos de escravos e sim pelos proprietários da
terra, nova variável central do mercado de trabalho. Essa tradução mandava obedecer, colaborar, aceitar, submeter-se
e, sobretudo, reconhecer a autoridade do Estado e dos seus legítimos representantes, desde o imperador até o
latifundiário investido de poder de mando para exercer o controle social dos espaços agrários. (35) A absoluta
prioridade concedida pelas autoridades governamentais às ações dos capuchinhos mostra até que ponto o problema da
legitimidade era o centro de articulação do novo imaginário social, e como essas noções fundadoras eram cruciais para
a consolidação do Estado e do seu poder regulador. (36)

 
De acordo com as crônicas das missões, naturalmente exageradas, frei Caetano teria se dirigido a não menos de

60 mil indivíduos, abrumadoramente camponeses pobres, no transcurso de um mês e meio de missionar pelo agreste de
Pernambuco. (37) E ele foi apenas uns, embora o mais importante I1 missionario gigante - dos missionários que se
infiltraram nos corações e mentes das comunidades camponesas nordestinas entre 1840 e 1875, numa tarefa incansável
de reforço e legitimação da ordem social que estava emergindo das cinzas da escravidão .(38) Em fins de janeiro de
1852, pouco mais de um mês após ter começado, a insurreição contra o Registro chegava ao seu término tão
subitamente como se tinha iniciado e os frades se retiravam deixando “os povos dedicados aos cuidados do campo”
(Diário de Pernamabuco, 19/1/1852). A pax capuchinha era agora apenas interrompida, uma vez por outra, por
pequenos grupos residuais de insurretos, que partiriam certamente, como em outras rebeliões, para o sertão, para a
marginalidade e o banditismo. Mas, confrontado com a experiência da insurreição (e, além do mais, com enormes
problemas burocráticos para operacionalizar os regulamentos), o governo imperial concedeu finalmente a derrota e
determinou, em 29 de janeiro de 1852, a suspensão por tempo indefinido da aplicação do Registro e da Lei do Censo



(Collecção das Leis, 1852a).
 
Menos de dez anos depois, uma nova onda de boatos sobre supostos preparativos para a iminente aplicação do

registro e do censo ameaçou reativar as chamas da revolta agrária, e mais uma vez os capuchinhos saíram rapidamente
a campo para reiterar a retórica da nova legitimidade e tranqüilizar os camponeses. (39) Fora algumas pálidas faíscas
de agitação e do movimento dos “quebra-quilos” dirigido, como é sabido, contra a introdução do sistema métrico
decimal nas transações comerciais dos mercados do interior-, as revoltas agrárias cessaram a partir de 1852; até a
guerra camponesa de Canudos, conduzida pelo beato Antônio Conselheiro, mostrar que o exemplo dos frades
mendicantes tinha se instalado também, e se reproduzia, 110 modo de comando alucinado que animava as revoltas
messiânicas do fim do século.(40)

Epílogo e considerações finais
 
Em 1878, a elite dos proprietários de terras do Nordeste, reunida no seu primeiro congresso na cidade do

Recife, foi unânime em constatar que grandes quantidades de mão-de-obra livre já se encontravam disponíveis por
toda a região, e que milhares de camponeses pauperizados se ofereciam espontaneamente para trabalhar nas
plantations de açúcar e de algodão. A incidência de uma das mais inclementes secas da história do Nordeste, iniciada
um ano antes, não enganava a clara percepção dos participantes: o fluxo inesgotável de cultivadores pobres para as
áreas de produção agro-exportadora era anterior à seca, e suas raízes muito mais antigas. Os processos expropriatórios
iniciados nas últimas décadas do século XVIII chegavam a seu termo e colocavam à disposição das plantations a força
de trabalho necessária para substituir o escravismo, já no início da década de 1870, produzindo de passagem a
miragem de uma transição sem traumas .(41) A partir desse momento, só faltava que o Estado construísse mecanismos
legais para implantar a disciplina e os códigos que regulassem o comportamento dos novos trabalhadores. Uma
enxurrada de propostas enche as páginas dos anais do congresso, desde sugestões para a elaboração de modernos
contratos de trabalho até planos destinados a fundar colônias para “proletários”, passando por obtusas manifestações a
favor de que o trabalho, livre, fosse considerado obrigatório. Diversos participantes ofereceram contribuições para a
confecção de um código agrário, com a sua respectiva polícia rural.(42) Mas no final o Estado se absteve de agir nesse
sentido, embora colaborasse decisivamente ao criminalizar uma série de práticas e costumes; fora isso, deixou fazer,
deixou passar e as mesmas classes proprietárias construíram um conjunto de disposições, escritas ou não, que
amalgamaram o mercado de trabalho nordestino até praticamente os primeiros anos da segunda metade do século XX
(ver Palacios, 1979). Essas disposições, como em muitos outros lugares do Brasil e da América Latina, buscavam de
forma prioritária obrigar o trabalhador a permanecer no perímetro da plantation, isto é, buscavam mecanismos efetivos
de cativeiro, como o haviam temido na sua hora os insurretos de 1851/52.

 
Parece claro que, até certo ponto, o sentido dos mecanismos propostos e implantados a partir da reunião de

1878 já estava de fato assimilado e legitimado no imaginário dos cultivadores pobres. Isto pode ser creditado a essa
peculiar combinação de processos expropriatórios dirigidos contra as suas formas de subsistência, avanço permanente
do Estado para romper as suas estruturas autônomas e os seus sistemas de resistência cultural, e campanhas de
legitimação empreendidas pelas ordens missioneiras. Mas o universo de relações sociais emergente dessa convergência
de fatores, especialmente o tipo de mercado de trabalho das plantations que se desenha e entra em funcionamento a
partir dessas décadas, está saturado de categorias criadas e consolidadas durante esse movimento de transição. Assim,
entre outras coisas, podemos especular que o coronelismo, como estrutura política que ordena o mercado de trabalho
das áreas açucareiras e algodoeiras depois da abolição, seria de certa forma uma resposta sistêmica a um determinado
perfil histórico de trabalhador, forjado na convivência com - e na luta contra a escravidão, e assim caracterizado por
um universo mental que define negativamente a sua leitura de noções centrais da realidade, entre elas, basicamente, o
trabalho e o seu próprio “ser-no-mundo”, a sua própria identidade de derrotado.

 
Evidentemente, é necessário fazer um trabalho de muito maior profundidade em relação à matriz formativa das

categorias fundadoras do novo imaginário social que preside a transição ao trabalho livre, e que estende a sua ação
ordenadora até bem entrado o presente - e já quase terminado - século. Parece em particular importante aprofundar a
pesquisa, sobretudo, em torno da relação originalmente estabelecida entre as ordens mendicantes e as comunidades
campesinas do Nordeste oriental, de maneira a poder discutir os mecanismos de adequação e os princípios de
pertinência (Bourdieu, 1989, p. 117) entre o discurso e a prática desses mediadores especializados na captura do
imaginário rural, na neutralização e canalização de revoltas populares agrárias, e os sistemas de recepção das



estruturas culturais dos cultivadores pobre (43) Essa interação, que produz o sentido (44) da nova ordem, é de vital
importância para, entre outras coisas, explicar o sucesso com que a Igreja Católica desempenhou um fundamental
papel mediatriz e um eficiente labor desmobilizador durante toda a primeira metade do século, nas áreas açucareiras da
região.
 
NOTAS
 
1. Sobre o processo paulista de formação do mercado de trabalho ver, entre outras obras: Stein, 1970; Martins, 1979; Dean, 1976; Spindel, 1980; e
Gebara, 1986.

 
2. Até o momento de conclusão deste texto, o estudo mais completo sobre a história econômica e social de Pernambuco durante o século XIX,
embora preocupado quase exclusivamente com o complexo agro-exportador escravista, continuava sendo Eisenberg, 1974.

 
3. Essa temática é tratada com detalhe na segunda parte da minha tese de doutorado (Palacios, 1993).

 
4. O processo “formativo” tinha se desenvolvido na primeira metade do século XVIII, durante a qual representantes do pequeno capital comercial
aproveitaram amplamente as oportunidades oferecidas pela desorganização do sistema colonial para estabelecer esquemas de contrabando de
tabaco produzido em pequenos agrupamentos camponeses e com ele negociar escravos na costa da África Ocidental (Idem, ibidem, vol. 1, cap. II).
O complexo projeto de incorporação de mão-de-obra livre ao cultivo do algodão está detalhado em carta do governador Luis Diogo Lôbo da Silva
a Sebastião José de Carvalho e Mello (9/ 5/1759, in AIIHGB/ACU, v. 14, tls. 63-65).

 
5. Sobre a conjuntura mundial no início da última década do século XVIII, ver Arruda, 1980; Alden, 1984, vol. 2.

 
6. Os casos mais notáveis aconteceram nas zonas açucareiras do Cabo, em Pernambuco, e na região da Várzea, na Paraíba. Ambas situações - com
choques de interesses entre donos de engenhos e pequenas comunidades campesinas - se resolveram com a confirmação de direitos equivalentes
para ambas as partes. Os documentos relativos ao Cabo estão em AIHGB (Carta 155); os do caso paraibano em APEPe (OR, vol. 24, fls. 20-26);
os dois conjuntos se encontram reproduzidos em Palacios, 1993, vol. 2, Apêndice. Diversos conditos entre o governo da capitania e camponeses
que se negavam a colocar as suas colheitas á disposição do mercado do Recife foram relatados em ofícios do governador D. Thomaz José de Mello
a Ia Rainha (AI’EPe, 1784/1798, CC, principalmente vol. 3).

 
7. Uma clara exceção é, evidentemente, Carlos Guilherme Mota (1982; e s/d), a despeito do predomínio da óptica política nos seus trabalhos e das
generalizações não-documentadas sobre a participação popular nas revoltas da época.

 
8. Uma descrição resumida dessas questões e do processo de diferenciação que se segue está em Palacios, 1987. A análise detalhada pode ser
encontrada em idem, 1993, vol. II. Num texto ainda inédito (1993a), tentei reestudar essa comunidade sebastianista no contexto do processo de
desintegração das comunidades campesinas do Nordeste oriental, enfocando-a como um caso emblemático que mostra algumas conseqüências
práticas da expropriação.

 
9. Ver SAAP, 1879. Martins (1979, 1ª parte e Introdução), ao analisar o caso paulista mais de quinze anos atrás, argumentou implicitamente contra
a idéia de conversão, afirmando que se tratava, pelo contrário, da aparição de novas classes e relações de produção, visto que se davam num novo
contexto. Sobre o perigo do uso excessivo da contextualização como instrumento explicativo, ver LaCapra, 1985.

10. As reflexões sobre o período como um “tempo morto” – ou “Frio”, na velha acepção de Lévi-Strauss - procedem, via de regra, de historiadores
que adotam perspectivas continentais nas suas análises. Vejam-se, por exemplo, Donghi, 1972; Carmagnani, 1984; Duncan & Rutledge, 1977; ver
também as excelentes contribuições sobre esse período em Bethell, 1987 e 1989. A discussão inclui, geralmente, o peso diferenciado dos conflitos
europeus e das contendas (internas) americanas como responsáveis por essa diminuição do ritmo histórico, que se manifestou, entre outras coisas,
em fluxos reduzidos de investimento para a América Latina. Sobre o Brasil ver os textos de Bethell 8c Carvalho, 1989, pp. 45-1 12.

 
11. Sobre a liquidação do reformismo ibérico após os acontecimentos de 1789-1790, e o impacto da revolução haitiana, ver Brading, 1979; e
Klein, 1988. Para o caso do Brasil, Maxwell, 1973; Novais, 1979; e Silva, 1987.

 
12. O telha da crescente presença do Estado nas áreas rurais nordestinas, sobretudo nos distritos de concentração de cultivadores pobres, está
amplamente tratado em Palacios, 1993, vol. 2, em especial capítulos 2 a 4.

13. Para uma análise detalhada, que inclui vários ensaios de fundamentação da “autonomia” dos cultivadores pobres, ver Palacios, 1993, vol. 2,
especialmente capítulo 4, pp. 124-68.

 
14. Ver, por exemplo, Koster (1978) e as considerações referentes a esse assunto de Antonio Pedro de Figueiredo, editor do célebre jornal
pernambucano O Progresso. O debate sobre a imigração estrangeira esteve em boa medida apoiado ideologicamente nessa visão negativa das
capacidades do “trabalhador nacional”, como mostram os debates políticos no Parlamento imperial durante a década de 1840 e os argumentos dos



proprietários de terras nos congressos agrícolas, tanto do Sul como do Nordeste, em 1878. Uma discussão moderna desses problemas pode ser
encontrada em Eisenberg, 1988.

 
15. Sobre a violência no processo de transição em São Paulo, ver Conrad, 1972; e Gebara, 1986, cap. 3; sobre a transição nordestina, Eisenberg,
1974. Ver também, particularmente para os aspectos políticos do período “preparatório” desse processo, Marson, 1987.

16. Comandante das Armas a Presidente da Província. Recife, 1/4/1828. ANRJ, IJ1820.
 

17. Ouvidor da Comarca de Ipojuca, Fco. Maria de Freitas e Albuquerque, a Presidente da Província. Ipojuca, 6/3/1828. ANRJ, IJ1820.
 

18. Como sabemos, existe uma bibliografia crítica e teórica praticamente inesgotável sobre o problema da intepretação, pois é um tema que
oferece um poliedro da  inteligibilidade, como diria Foucault, vastíssimo, atualmente centrado na polêmica em torno do papel da hermenêutica na
história e na filosofia. Sem embargo, para manter o foco no problema específico deste texto, lembre-se a proposta de Chartier (1990, p. 26) de
elaborar uma “história social das interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (...) e inscritas nas práticas específicas que as
produzem”; lembre-se também a problemática das leituras interculturais, magnificamente exemplificada em Ginzburg, 1987. Sobre o problema
hermenêutico, ver principalmente Gadamer, 1992; e Ricoeur, 1969 e 1986.

 
19. A depressão obedecia não só à competência internacional, senão, principalmente, à incidência descontrolada de pragas que devastavam os
algodoeiros nordestinos. Ver Burlamaqui, 1863, p. 60.

20. Bethell, 1976, p. 80; Eisenberg, 1974, p. 152.
 
21. O detonador da segunda onda de distúrbios foi um edital do Tesouro Provincial que regulamentava uma lei do ano anterior e que provocou um
ataque de medo paranóico coletivo. Segundo a versão governamental, a revolta teria sido iniciada “por um grupo armado de perto de cem homens
levados da falsa persuasão de que o artigo 12 da citada Lei, mandando vender os Próprios Nacionais desnecessários ao Serviço, reduzia os
Cidadãos a escravidão, e que para esse fim se procedia ao recrutamento”. As ações dos amotinados se concentraram em libertar presos e recrutas e
ameaçar juízes de comarcas. Fala que, na ocasião da Abertura da Assembléia Legislativa Provincial de Pernambuco no 1° de Março de 1838,
recitou O Exmo. Sr. Francisco do Rego Barros, Presidente da mesma Província. Sobre os mecanismos e características expropriatórias do
recrutamento nordestino nas últimas décadas do século XVIII, ver Palacios, 1993, vol. 2, pp. 70-123. Sobre o problema do medo coletivo, ver
Doumeau, 1989.

 
22. Decretos 797 e 798, de 18 de junho de 1851. Ordenam, respectivamente, “executar o Regulamento para a organização do Censo Geral do
Império” e “executar o Regulamento do Registro de Nascimentos e óbitos” (Collecção das Leis, 1854). Como é sabido, a chamada “Lei Eusébio de
Queiroz”, que suprimiu o tráfico de escravos, é a 581, de 4 de setembro de 1850 (Idem, 1852).

23. Como e do conhecimento geral, Foucault escreveu abundantemente sobre a importância dos sistemas de contabilidade e classificação nas
práticas estatais de controle social a partir da segunda metade cio século XVIII. Sobre a questão das classificações e os processos da sua geração,
ver Chartier, op. cit. Veja-se também E. Vilquin, 1975, pp. 207-257; para períodos mais recentes, ver Portei, 1986.

24. Os outros ingredientes centrais desse projete, encabeçado e detonado pela lei que determinava o fim do tráfico de escravos em 1850, estavam
representados por a) a Lei de Terras, que fechava a estrutura agrária do Império para permitir a entrada de trabalhadores livres, dificultando
enormemente o acesso à terra; b) as diversas medidas de estímulo à imigração estrangeira em direção às províncias do sul; e c) a reforma da
Guarda Nacional, uma milícia tipicamente campesina, que adquiria a partir dos anos 50 fortes tonalidades autoritárias e militaristas. Sobre a
primeira, ver Martins, op. cit., cap. I; e Carvalho, 1981. As medidas a favor da imigração são estudadas em praticamente todos os trabalhos que
analisam a formação do colonato. O íntimo esforço em grande escala é o de Stolcke, 1986. A lei de reforma da Guarda Nacional é a n° 602, de 19
de setembro de 1850. Collecção das Leis, 1852.

25. A reconstituição do levantamento está em Palacios, 1989.

26. Juiz de Direito (JD) de Santo Antão ao Presidente da Província; APEPe, 1852.
 

27. Documento dos insurretos ao Delegado Suplente de Pau d’Alho, em 2/1/1852 (Diário de Pernambuco, 16/2/1852). Ênfase acrescida por mim.
 

28. Sobre o debate em torno das “concepções comunitárias” ver Desan, 1992. pp. 76-77. Evidentemente, a (já tediosa) problemática da formação
de identidade não pode evitar a discussão da ação de elementos externos na sua definição. Ver Bourdieu, 1989. Neste caso há indícios de
influência de agentes de correntes da oposição liberal na articulação formal do argumento da revolta e na sua difusão.
 
29. O terra da “marginalidade” camponesa tem um robusto pedigree no Brasil. Começa, modernamente, corri as obras de Caio Prado Jr. e o seu
termo desclassificados para denominar os agricultores de subsistência da época colonial, e chega até as de Jacob Gorender, que, pelo menos,
admite a existência de um segmento camponês que constitui um “modo de produção marginal”. Diversos estudos recentes, como o de Castro, 1987,



começam a cambiar essa visão. Para unta tentativa de análise de categorias e fórmulas usadas em relação aos camponeses, ver falados, 1993b.

30. APEPe, 1852. Ênfase do autor.
 

31. Ao que parece, o responsável pela introdução dessa metodologia - embora não referida aos cultivadores pobres - foi José Bonifácio, nos seus
“Apontamentos para a Civilização dos índios bravos do Império do Brazil”. Ver Carneiro da Cunha, 1992, p. 7.

 
32. Sem nenhuma dúvida, a obra mais completa sobre a ordem está em Novembro, 1958. Ver também Primério & Taubaté, 1929; Azzi, 1975;
falados, 1993c.

 
33. Não existem estudos modernos sobre essa insurreição de base campesina, vagamente restauradora, orientada por setores conservadores. Para os
aspectos gerais do conflito podem ser consultados Andrade, 1965; e Freitas, 1978. .

 
34. As escaramuças da “Guerra dos Maribondos” podem ser acompanhadas na crônica publicada quase cotidianamente pelo Diário de
Pernambuco entre meados de fevereiro c meados de março de 1852; o jornal reproduz (a pedido do Chefe da Polícia Provincial, acusado de
omissão) a correspondência oficial do governo de Pernambuco, de juízes, delegados e outros fìmcionári0s envolvidos no conflito. Os originais,
cujas cópias se extraviaram no Arquivo Público Estadual de Pernambuco, podem ser consultados no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, nas
pastas dos Ministérios de Justiça e Império. Veja-se também Palacios, 1989.

 
35. I-lá diversas fontes que descrevem as missões e os seus métodos. Veja-se, por exemplo, Silva Mello, 1871, pp. 193 e ss; ver também as
retóricas descrições publicadas pelo Diário de Pernambuco durante as missões; para unta análise atual da sua função sob o ponto de vista das
frações progressistas da Igreja Católica, ver Fragoso, 1988. Sobre auto-flagelação e confissão, ver Foucault, 1975.

 
36. Por exemplo: “O Presidente da Província recomenda as autoridades a quem esta for apresentada, que não só prestem todo o auxilio e favor ao
Reverendo Fr. Caetano de la Troyna, durante as Missões, a que erre se destina rio interior da Província, mas também empreguem todos os meios ao
seu alcance para que as referidas Missões não sejam perturbadas, evitando durante ellas movimento e apparato de forças, recrutamento e prisões,
que não sejam de absoluta necessidade”. Presidente da Província. Circular confidencial. Recife, 02.10.1860, in ACRJ, 17-VI-13. Sobre imaginário
e consolidação do Estado ver Baczko, 1991, p. 28.

 
37. Coral as inevitáveis cautelas devidas ás hipérboles, pode-se chegar a essa cifra aproximada a partir dos relatos publicados durante as missões de
Frei Caetano da Messina no Diário de Pernambuco. A irrepreensível generosidade desse jornal com os capuchinhos pode ser medida, por
exemplo, pelas enormes audiências registradas no artigo publicado em 15/3/1852: apenas no prazo de dois dias, conforme o Diário, mais de 10 mil
livres e pobres se reuniram para ouvir Frei Caetano em Pau d’Alho. Um exercício semelhante pode ser feito corri os números registrados nos-
igualmente tendenciosos- informes pastorais e lias comunicações do prefeito capuchinho com o governo provincial. Ver Messina, s/d.; 15/1/1852;
e 27/1/1852.

 
38. “Brasile (Secoli XIX e XX)”, em Il missionari capuccini dala Província di Messina, 44, fevereiro-maio, 1961 . Número especial dedicado ao
25° aniversário da fundação da Custódia de Minas Gerais. Typ. Fillipi Viaggio, p. 29. Conceitos semelhantes sobre os talentos de Frei Caetano
podem ser encontrados em Novembro, 1957.

 
39. ACRJ, 2/10/1860. No ano anterior, uma nova disposição dos beneditinos intimamente relacionada com um dos temas mais delicados do
Registro de Nascimentos - a custódia dos órfãos - tinha provocado também tênues ondas de agitação nas freguesias da Nossa Senhora da Luz e
Santo Antão (“Relatório corri que o Exmo. Sr. Conselheiro [...] entregou a Administração”. Pernambuco, janeiro de 1859, p. 1).

 
40. Sobre o “quebra-quilos”, um movimento que também está à espera de uma investigação profunda, ver Souto Maior, 1978. A guerra de
Canudos também carece de estudos novos. Como se sabe, os textos obrigatórios são de Queiroz, 1965, e de Monteiro, 1977.

 
41. Desde 1859, o governo provincial vinha informando acerca do avanço do trabalho livre sobre o escravo nos engenhos açucareiros de
Pernambuco, principais responsáveis pela economia da região. Ver, por exemplo, Relatório do Presidente em 1859. Pernambuco, 1860,
Typographia M.F. de Faria, p. 14: “Pernambuco é sem contestação a porção do império onde a indústria açucareira até bem pouco tempo
assinalada como mais dependente de trabalho escravo, produz muito corri trabalho livre”; cinco altos depois, Paes de Andrade, um dos mais bem
informados da sociedade e da economia pernambucanas, dizia: “Até a própria cana se planta e colhe, e os seus produtos se fabricam pela agência
de trabalhadores livres, no todo ou parcialmente, em muitos engenhos.” Paes de Andrade, 1864.

 
42. Os exemplos são numerosíssimos. Ver, como amostra, a reivindicação da delegação paraibana ao Congresso Agrícola de Recife de 1878,
pedindo que se realizassem esforços para lograr a “decretação de leis reguladoras do trabalho livre, encaminhando do melhor modo, e pelos meios
mais convenientes os braços ociosos ao trabalho”. “Província da Paraíba. Ata da reunião dos agricultores da freguesia de Santa Rita (...)”: SAAP,
1879, pp. 39-40.

 
43. Não esquecer, no anedotário regional (e nacional), que o velho frei Damião, que percorreu o Nordeste corri Fernando Collor durante a sua



campanha presidencial, era um capuchinho; talvez o último deles no sentido que este texto lhes atribui.
 

44. Sobre a produção do sentido nas operações intertextuais, ver Chartier (1990) “Introdução”, pp. 24 e ss, particularmente p. 27, onde se pode ler:
“As estruturas d0 mundo social não são um dado objetivo, tal como o não são as categorias intelectuais e psicológicas: todas elas são
historicamente produzidas pelas práticas articuladas (políticas, sociais, discursivas) que constroem as suas figuras. São estas demarcações, e os
esquemas que as moldam, que constituem o objeto de uma história cultural levada a repensar completamente a relação tradicionalmente postulada
entre o social, identificado como um real bem real, existindo por si próprio, e as representações, supostas como refletindo-o ou dele se desviando.
Por outro lado, esta história [que] deve ser entendida como o estudo dos processos com os quais se constrói o sentido (...) dirige-se às práticas que,
pluralmente, contraditoriamente, dão significado ao mundo.”
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