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“O paradoxo é que nem tudo que é 
policiar estar a cargo da polícia. A 
polícia parecerá bem mais sucedida 
quanto menos ela for realmente 
necessária. As fontes para ordem 
estão fora do âmbito da polícia, na 
economia política e na cultura de uma 
sociedade (...) O bom policiamento 
pode ajudar a preservar a ordem 
social, mas não pode produzi-la. E, 
cada vez mais, é isso que está sendo 
exigido da polícia”.  

 
(Robert Reiner). 
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RESUMO 
 

A perspectiva que orienta este trabalho faz uma análise de discurso sobre as 

reformas policiais em Fortaleza (CE) na Era Vargas (1930-1945). 

Fundamentamos nossa análise tomando como fontes principais os jornais 

locais, a Revista Policial e os Relatórios dos Chefes de Polícia, espaços 

discursivos de construção da legitimidade e credibilidade da instituição policial 

em sua empreitada reformista na produção de uma ordem social.  As reformas 

policiais realizadas nesse período, culminada com a construção do Palácio da 

Polícia Central, foram a tentativa prática de uma ordem que vinha sendo 

demandada pela imprensa, proprietários de estabelecimentos comerciais do 

centro da cidade, políticos conservadores católicos e pelos “altos funcionários” 

da polícia. O mundo da ordem/desordem foi nomeado, classificado e inventado 

discursivamente como aquele que se caracteriza pela presença/ausência da 

polícia. O desdobramento histórico desse processo foi repleto de 

descompassos, tensões, limites e insuficiências de uma ordem fundada no 

investimento do Estado em reformas dos aparatos técnicos-policiais no controle 

social da cidade e sua população. Em Fortaleza, desde então, ordem social se 

confundiu com “sociedade policiada”. 

 

Palavras-chave: Ordem – Discursos – Reformas Policiais – Fortaleza.        
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ABSTRACT 
 
 

The point of view that guides this work is a discourse analysis on reforms 
applied to the police force in the city of Fortaleza, State of Ceara, during the 
Vargas Era (1930-1945).  The analysis is based on main sources from local 
newspapers, the Revista Policial (The Police Magazine) and Reports from 
Police Chiefs, which are discursive instances for the buildup of legitimacy and 
credibility involving the police institution in its reforming quest for production of 
social order. Reforms of the police structure that took place during this period, 
highlighted by construction of the Palacio da Policia Central (Palace of Central 
Police) were part of a practical attempt aiming at establishing an order that had 
been claimed by downtown stores, catholic conservative priests  and “highly 
placed public servants” attached to the police force.  The world of order and 
lawlessness was nominated, classified and invented as a discourse that 
propounded presence and absence of police.  The historical unfolding of this 
process is full of misunderstandings, tensions, breaking of deadlines and 
inadequacies of an order based on investments by the State involving reforms 
to the police-technical apparatus aimed at social control of the city and its 
population. Since then, in Fortaleza, social order is misapprehended as “police-
controlled society”. 
 
Keywords: Order, Discourses, Police Reforms, Fortaleza.      
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INTRODUÇÃO 

 
 
 A cidade de Fortaleza que chega à década de 1930, com seus mais de 

100 mil habitantes em ruas estreitas e subúrbios precários, já se despede 

quase que por completo dos seus ares de Belle Èpoque. A cidade provinciana 

da segunda metade do século XIX e início do XX, com sua tênue vivência 

afrancesada de cafés e lampiões à gás, some aos poucos para dá lugar a 

Fortaleza-metrópole dos automóveis, dos passos rápidos dos consumidores, 

da iluminação elétrica, da velocidade, das lojas, dos importados, etc. Uma outra 

relação espaço-temporal vai se instituindo no cotidiano citadino. No entanto 

com essa cidade dita “moderna e progressista” se mistura e se tenciona a 

cidade “atrasada”, repleta de misérias sociais. 

 O cenário urbano da capital alencarina se povoa com presenças poucos 

desejáveis para uma cidade que se pretendia moderna e civilizada. A multidão 

maltrapilha, faminta e desesperada com os flagelos da seca compondo o 

espetáculo da pobreza, juntava-se aos delinquentes, prostitutas, menores 

infratores, leprosos, mendigos, “vadios”, macumbeiros, bêbados, todos 

constituindo a paisagem urbana e traindo qualquer discurso de cidade ordeira.  

 Essas presenças apropriavam-se do espaço, depondo contra os “foros 

de gente civilizada” da elite política católica conservadora e comercial. Os 

discursos de civilização, modernização e ordem esbarravam nas presenças 

desses indesejáveis, nesses que encarnavam a anticidade.  

 Não faltaram medidas governamentais para responder as tensões e 

conflitos sociais existentes no espaço citadino de Fortaleza. A produção da 

ordem social intentada pelo Estado foi fundada em reformas policiais que 

contivessem ou reprimissem as tensões e conflitos sociais existentes.      

 A perspectiva que orienta este trabalho analisa os descompassos, 

tensões, limites e insuficiências de uma ordem fundada no investimento do 
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Estado em reformas dos aparatos técnicos-policiais no controle social da 

cidade e sua população.  

 As reformas policiais foram a tentativa prática da produção de uma 

ordem que vinha sendo demandada pela imprensa, proprietários de lojas, 

políticos conservadores e católicos, e pelos próprios altos funcionários da 

polícia. O mundo da ordem/desordem foi nomeado, classificado e inventado 

discursivamente como aquele que se caracteriza pela presença/ausência da 

polícia. Ordem social se confundiu com sociedade policiada. 

 Pela ordem se justificou e se interveio no cotidiano da população e de 

todos aqueles que representavam nesses discursos a desordem: comunistas, 

integralistas, mendigos, meretrizes, “vadios”, “ociosos”, “macumbeiros”, 

“delinquentes” e estrangeiros no período da segunda guerra (1939-1945).  

 Ordem é uma palavra polissêmica, aliás, é um conceito que tem sua 

historicidade, pois como conceito histórico, portanto polissêmico e plástico, ela 

designa uma “pluralidade de significados e experiências” (Reis, 2009, p. 126). 

É preciso historicizá-la para não sermos enredados pelos próprios discursos 

que a forjou, dando-lhe um sentido óbvio, naturalizado. Portanto, pensar 

especificamente, historicamente, a ordem que se intentou produzir, é construir 

os dilemas, impasses, aporias, é problematizar o que se colocava como 

necessário, óbvio e dado nos discursos oficiais.  

 A ordem que analisamos é específica, brotou de uma trama que 

pretendia definir os usos da cidade, controlar gestos e comportamentos 

desviantes, “imorais” e “incivilizados” da população. O meio usado para se 

executar essa ordem comprometida com a elite política conservadora, 

comercial e católica, foi a polícia.  

 O conceito de ordem social não significava consenso social, ou aquela 

que viria pela diminuição das desigualdades ou do debate e da mudança da 

estrutura social produtora da desordem, muito menos mediação e resolução de 

conflitos, mas sim da atividade policial de investigação, suspeição, investigação 
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e repressão ou contendo as tensões sociais. Desde então, ordem seria 

presença da polícia, desordem sua ausência.  

A invenção desse conceito de ordem/desordem como 

presença/ausência da polícia, como uma sociedade policiada, criando 

desmedidamente uma demanda por polícia e culminando com o investimento 

maciço do Estado em reformas policiais, é o que pretendemos analisar. 

O título deste trabalho traz um adjetivo negacional acompanhando o 

conceito de ordem: “insuficiência”. O termo é utilizado para caracterizar uma 

ordem fundada no vigilantismo, suspeita, discriminação institucionalizada, no 

medo e tendo no agente sensível dessa ordem, o policial, os seus limites e 

fracassos com a corrupção, violência, abusos de autoridade, mas também falta 

de condições de trabalho, salários baixíssimos, instabilidades nos cargos de 

caráter pessoal e político.  

Mas esta é uma história enredada em quatro capítulos que se organizam 

em função da tese que os norteia: a insuficiência de uma ordem fundada na 

polícia e na reforma dos aparatos técnicos-policiais. 

 

O ENREDO 

 
 O desdobramento e desfecho dessa história aqui contada são 

proclamados logo na sua abertura: “A insuficiência da ordem”. A “insuficiência”, 

palavra que aparece várias vezes na escrita deste trabalho, e que está no 

título, procura mostrar logo de início, sem rodeios, que o enredo criado para 

esta história é trágico, no sentido literário do termo, ou seja, não há nesse 

enredo, no enquadramento dessa história, vitórias ou sucessos. Nada se 

reconcilia. O sentido que se constrói nessa narrativa é o das tensões, 

impossibilidades, forças em conflito, fracassos, insuficiências.1 Procuro 

despojar a ordem que se intentou de toda sua relevância nos discursos oficiais 

                                            
1 Hyden White sistematizou e analisou 4 tipos de enredos, enquadramentos na filosofia e na história:o 
romântico, trágico, satírico e cômico. Segundo Whyte, na tragédia, ao qual me enquadro nesse trabalho, 
não há ocasiões festivas salvo as falsas ou ilusórias; pelo contrário, há sugestões de estados de divisão 
entre os homens. (White, 2008, p. 24)   
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e esvaziar o orgulho dos chefes de polícia e interventores que fez dela a 

legitimidade e credibilidade de suas administrações.  

 Os acontecimentos que aqui aparecem tem sua relevância não por si 

mesmos, sua significação e importância depende do enredo escolhido. O 

acontecimento “é uma variável do enredo”. (Prost, 2008, p. 220). Muitos 

acontecimentos existiram, mas permaneceram virtuais ou silenciados, pois não 

cabem no enredo. Como diz Antoine Prost, “a construção do enredo é o ato 

fundador pelo qual o historiador recorta um objeto particular na ilimitada trama 

de acontecimentos da história (...) A criação de enredos configura, portanto, a 

obra histórica e, inclusive, determina sua organização interna”. (2008, p. 220). 

E o que aqui arrisquei foi um esforço narrativo de sustentar 15 anos (1930-

1945) em 4 capítulos, esperando que o leitor acredite, desconfie ou suspeite 

dessa história como faria com um romancista, apesar de ser essa história uma 

“narrativa verídica”. (Veyne, 1998, p.17). 

 Colocar o enredo, a trama, a narrativa como uma questão sobre que 

conhecimento histórico se irá produzir é escapar a mumificação do passado, é 

animar a história com o presente, é saber que são os vivos que atormentam ou 

acalmam os mortos, que o passado na escrita da história é um problema do 

presente. Os eventos narrados na escrita da história é uma criação do 

historiador e não dos atores históricos.  

 Quando destaco aqui o enredo, a narrativa na construção do 

conhecimento histórico, intrometendo a literatura, é porque acredito que a 

realidade do passado é um relato escrito, e não o passado como ele realmente 

foi. História escrita, historiografia, e passado, não se confundem. (Jenkins, 

2009, p. 24). “Ao invés de começar pelo passado, deveríamos começar por sua 

representação” (Munslow, 2009, p. 12), ou melhor, por suas “lutas de 

representação”. (Chartier, 2002). 

 O 1º capítulo: “A cidade encena” faço um panorâmico percurso histórico 

de como a cidade se torna um problema, um lugar de tensões e disputas nas 

práticas espaciais e as respostas que os poderes públicos deram a essas 
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tensões sociais, que ao invés de atuar nas estruturas sociais que produziram a 

miséria urbana e conflitos sociais, antes investiram em saberes e poderes que 

esquadrinharam a cidade, inventariaram seus desvios e reprimiram e 

segregaram todos aqueles que eram considerados “presenças indesejáveis”.  

A polícia começa a se fortificar como a instituição capaz de produzir a 

“ordem social”, discurso produzido e publicizado através de um conluio da 

imprensa escrita com a polícia, discussão que faço no 2o capítulo: “O policial e 

o cronista”. É nesse capítulo que mostro a construção do conceito de 

ordem/desordem como ausência/presença da polícia, que intitulei de 

“fetichismo da polícia”. Mas não poderia esquecer o agente mais concreto, 

específico e sensível na produção dessa ordem, mas que não foi incluído nas 

reformas policiais: o policial. 

Embora essa insuficiência esteja presente de diversas formas em todos 

os capítulos, mostrando como em cada tentativa de estabelecer uma ordem, 

simultaneamente se fazia presente seus fracassos, impasses, limites, quis 

ainda reforçar nesse capítulo o esquecimento do Estado pelo policial concreto. 

Ao querer o Estado produzir a ordem reformando e modernizando a 

polícia, negligenciou-se aquilo que seria o seu calcanhar de Aquiles: o policial 

pobre, muitas vezes corrupto e violento, que ia à rua com a missão de executar 

e produzir uma ordem vinda dos altos escalões do governo, e da polícia, uma 

ordem oficializada pelas diretrizes das delegacias especializadas, mas que não 

se atualizavam em plena rua, nas interações com a população, uma ordem 

apropriada e manipulada pelo policial quando estava fora das delegacias. 

Termino o 2o capítulo analisando os discursos reformistas da polícia que 

construíram uma legitimidade da intervenção da polícia na vida cotidiana da 

população, formaram os conceitos de policiamento moderno e, 

conseqüentemente, qual seria a função da polícia. 

Chego ao 3o capítulo analisando o campo das práticas das reformas 

policiais com a modernização dos aparatos técnicos-policiais, a criação das 
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delegacias especializadas e as construções de prédios policiais espalhados por 

toda cidade, entre eles o que mais se destaca é a construção do Palácio da 

Polícia Central, capítulo que nomeei “A produção da ordem: Reformas 

Policiais”. 

 

AS FONTES 

 

O conhecimento histórico que se desdobra de uma trama que cria 

solidariedade entre os fatos, seleciona documentos, inquiri as testemunhas a 

responder perguntas que ele mesmo formulou, mostra o quanto o historiador 

“inventa suas fontes” (Certeau, 2006), o quanto o conhecimento histórico é 

indireto, um “conhecimento por vestígios”. (Prost, 2008, p. 66). “Entre o sujeito 

e o objeto do conhecimento há uma inultrapassável distância temporal, uma 

barreira invisível, apenas perceptível em documentos, vestígios, testemunhos, 

sempre precários, lacunares, arruinados, e muitas vezes estrategicamente 

depositados”. (Reis, 2009, p. 98). 

Usamos diversas fontes históricas na investigação e na constituição da 

narrativa deste trabalho. Foram consultados jornais, Revista Policial, relatórios 

de chefes de polícia, de interventores, livros de queixas, ofícios, código de 

postura municipal (1932), livros de memórias, depoimentos orais, 

documentação da Delegacia de Investigação e Capturas, documentos da 

Delegacia de Ordem Política e Social, decretos e portarias.  

No entanto, foram os jornais, a Revista policial e os relatórios dos chefes 

de polícia, os mais importantes, pois foram fontes que excederam um uso 

informacional ou de mero fornecimento de dados, para serem constituintes da 

problemática. São fontes, mas também são objetos, pois o que se entende por 

ordem, polícia, policiamento, não são práticas que essas fontes citam como 

exterior a elas, mas são práticas que se constituíram a partir desses espaços 

discursivos. 
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A polícia se constitui e se legitima a partir desses espaços discursivos 

como os jornais, a revista policial e os relatórios dos chefes de polícia. Não há 

uma autonomia entre o que se conceitualizou e o que se fez da polícia e esses 

espaços discursivos na problemática deste trabalho, discussão que faço no 

segundo capítulo. 

Os jornais consultados para esta pesquisa constituem uma importante 

fonte pela densidade de informações e por estarem ligados intensamente aos 

temas do cotidiano da cidade, variando seus discursos de acordo com os 

interesses em jogo. Os discursos nos jornais permite observarmos os 

deslocamentos das ideias, sua circulação, aproximações e distanciamentos 

entre os grupos sociais.  

Os jornais consultados para esta pesquisa foram: Correio do Ceará, O 

Nordeste, Gazeta de Notícias, O Povo, O Estado e A rua. A década de 1930 foi 

de grande intensidade do jornalismo em Fortaleza (Nobre, 1975). 

Nesses jornais vemos a proliferação de categorias de cunho pejorativos 

como: vagabundos, sujos, delinquentes, “decaídas” (meretrizes), perniciosos, 

superticiosos, desocupados, “mendigos falsos”, “extremistas”, sujeitos que 

foram denunciados e representados como a anticidade.  

Embora esses jornais pertencessem a forças políticas diversas, todos 

apoiavam o regime do Estado Novo e tinham um discurso de ordem da elite 

política conservadora, e da elite comercial. Sobre os jornais do período, 

Gisafran Nazareno Mota Jucá faz a seguinte consideração: 
 

Embora todos esses periódicos sejam fonte rica por sua capacidade 
plural da vida urbana de Fortaleza, eles mantinham uma distância social 
com a realidade vivida na cidade de Fortaleza, em que o enfoque das 
questões não ultrapassavam os limites ideológicos de uma elite. (Jucá, 
2001, p. 46). 

 
 

Foi principalmente nos jornais que a polícia construiu sua legitimidade e 

credibilidade pública como a instituição que promove a ordem. As notícias 
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sobre polícia e o policiamento vão ganhando, ao passar dos anos, espaços 

principais na diagramação dos jornais. 

Quando fazemos pesquisa nos jornais, não é só para caçar nas imensas 

e envelhecidas páginas o que o jornal diz sobre a polícia, mas como ele diz. 

Forma e conteúdo se entrelaçam nessa fonte na produção de sentido. 

O historiador que chega ao jornal não está em contado direto com fatos, 

mas com uma série de vozes que procuram se articular para autorizar um 

discurso (a testemunha, o especialista, etc.). O jornal, portanto, não é somente 

um texto, mas um território, um espaço de disputa (Mouillaud, 2002). 

A temática da polícia vai migrando no espaço do jornal, deixando de ser 

notícia periférica para entrar nas notícias principais, além do aparecimento 

crescente de colunas e crônicas policiais. Pela diagramação, vemos a 

produção de sentido da polícia nos jornais. A relevância da polícia e sua 

representação social são cada vez maiores e mais visíveis quando seus temas 

passam a ocupar as primeiras páginas dos jornais ou sendo publicadas em 

longas matérias.  

Um outro fator se acrescenta no uso dessa fonte no período que 

pesquisamos (1930-1945). É criado o Departamento Estadual de Imprensa e 

Propaganda e através deste órgão a polícia irá controlar as publicações dos 

jornais, como também de livros, revistas, panfletos, etc. 

As notícias nos jornais no período da ditadura estadonovista (1937-

1945) devem ser analisadas com um cuidado no que é possível e legítimo de 

mostrar, o que devemos saber e o que está marcado para ser percebido. Não 

há um todo informativo no jornal (Mouillaud, 2002). A informação que 

encontramos com tanta euforia na investigação da pesquisa, trata-se de um 

jogo de dizer e não-dizer, de ver e esconder. A obviedade dos acontecimentos 

é perigosa. Dizer que algo ocorreu não é obvio e envolve outras questões que 

explica Maurice Mouillaud: 
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Dizer ‘o que ocorreu’ obriga selecionar certos dados e liga-los entre si, 
para formar um fio (...) A intriga supõe uma escolha arbitrária dos dados, e 
cada uma das escolhas induz a uma história diferente. Múltiplos outros 
cenários permanecem virtuais e nunca serão escritos (2002, p. 42). 

 
 

 Tomar os jornais como fonte histórica, como estratégia metodológica, é 

acima de tudo perceber quais relações de poder criou solidariedade entre os 

fatos na constituição da narrativa. 

 A Revista Policial, criada em 1930, será o órgão oficial de divulgação da 

polícia. Na Revista, até mais do que nos jornais, se tenta construir uma imagem 

e uma demanda por um policiamento moderno, preventivo e científico, através 

de uma pequena intelectualidade do alto escalão da polícia (Chefes, 

delegados, sub-delegados, escrivão). Nela, se tentou construir uma identidade 

para a corporação, através da louvação da instituição e a publicação constante 

de discursos laudatórios aos seus altos funcionários. 

 Quanto aos relatórios dos chefes de polícia com sua abundância de 

dados, estatísticas, é um excelente material, mas não acredito que seja para 

fazem um estudo quantitativo, pois além de terem problemas de continuidade, 

muitos dos delitos não eram registrados por falta de queixa da população indo 

a delegacia, por negligência dos funcionários ou corrupção na construção dos 

dados, afinal os dados não são dados, são colhidos, selecionados. 

 Não se pode tomar esses relatórios e suas estatísticas como reflexo da 

realidade que ele diz constatar com os números. Os relatórios só se tornam 

relevantes quando problematizamos suas condições de produção, pois suas 

produções justificavam investimentos do governo, criavam demandas por 

polícia, expressavam posturas políticas, nomeavam práticas sociais como 

delituosas, classificando sujeitos perigosos, e orientando o policiamento a 

exercer a vigilância, suspeita, e investigação a determinados sujeitos e lugares 

mais do que a outros, que chamei no 3o capítulo de “discriminação estatística”. 



 20 

 Vale ainda analisar uma última fonte, que embora não seja tão usada e 

não tenha peso na problemática como os jornais, a revista policial e os 

relatórios, tem sua relevância, são os Livros de Queixas.   

 O Livro de Queixas faz parte do rol das categorias documentais criadas 

internamente pela polícia, assim como os Ofícios Expedidos, a documentação 

da Delegacia de Investigação e capturas, da Delegacia de Ordem Política e 

Social e do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. 

O Livro de queixas é uma documentação que tem como objetivo fazer da 

polícia uma escuta da população. É o material mais rico para se analisar a 

relação da população com a polícia. As queixas eram as mais variadas: 

reclama-se dos serviços públicos urbanos, de roubos, abuso de autoridade, 

violência policial, denúncias, calúnias, “palavras injuriosas”, etc. 

Os documentos produzidos pela polícia e guardados compondo seu 

arquivo, prática um tanto silenciosa, quase despercebida nas rotinas 

burocráticas da polícia, não é neutra, ou puramente uma técnica sem polícia, 

por mais cumulativa e repetitiva que seja. As palavras nesses documentos não 

estão somente escritas, mas principalmente inscritas. Há um valor, uma 

relação de poder na territorialização das palavras nesses papéis ditos oficiais, 

nesses papéis timbrados, nesses papéis-poder. Há procedimentos legais, 

coercitivos e seletivos no preenchimento de um documento na polícia. 

Não custa lembrar que boa parte desses montantes documentais foram 

produzidos dentro de um regime de repressão política, social, autoritário e 

centralizador que foi a Era Vargas (1930-1945), principalmente em dois 

períodos. O primeiro montante a partir de julho de 1935 quando a Aliança 

Nacional Libertadora (ANL), organização liderada pelo Partido Comunista do 

Brasil, foi fechada e a esquerda perseguida, passando a adotar práticas 

insurrecionais, na qual a mais famosa foi o levante de novembro de 1935. 

Iniciou-se o período áureo de perseguição policial que produziu um montante 

de documentação através da Delegacia de Ordem Política e Social. Os 

acusado eram reportados ao Tribunal de Segurança Nacional que julgava os 
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atos registrados pela documentação dessa delegacia especializada, ou nessa 

polícia política, termo clássico na historiografia.  

Em 1937, com a decretação do Estado Novo, a “ameaça vermelha” ficou 

relativamente sob controle e outros sujeitos serão os alvos de repressão 

política de 1937 à 1945. Os integralistas (nacionalistas e simpatizantes do 

fascismo) principalmente depois do levante de maio de 1938, onde atacaram o 

Palácio da Guanabara tentando depor Getúlio Vargas e os estrangeiros de 

origem alemã, italiana ou japonesa, “súditos do Eixo”, ou simpatizantes a partir 

da segunda guerra mundial (1939-1945) e daí um segundo montante 

documental com objetivos repressivos. Estamos, portanto, operando com 

arquivos de um regime repressivo, “fontes sensíveis da história recente”. 

(Bauer; Gertz, 2009, p. 173).  

Existiam ainda documentos na Delegacia de Ordem Política e Social e 

no Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda que não eram 

produzidos pela polícia, e sim apreendidos, por conter “propagandas, ideias e 

estratégias subversivas” como livros, correspondências, panfletos etc.

 Podemos encontrar um bom volume dessa documentação no Arquivo 

Público do Estado do Ceará, embora com tratamento pouco formalizado e em 

estados precários de conservação e busca.  

A invenção de determinados documentos como os livros de queixas, 

Delegacia de Investigação e Capturas, Delegacia de Ordem Política e Social, 

além de revelar o trabalho policial, as estratégias de policiamento, mostra como 

a polícia se conceitualiza pelo seu arquivo. O arquivo da polícia não é somente 

depósitos de dados sobre o passado, mas um campo de práticas onde, no 

hábito de coletar, escrever, escutar e guardar, a polícia definia a si mesma.  

Ao inventar ou produzir documentos, preenchê-los e guardá-los, numa 

prática que envolve conceitos e edições, a polícia vai construindo uma prática 

arquivística ao mesmo tempo que é conceitualizada por ela. Há uma 

simultaneidade entre a polícia e seu arquivo. Não há exterioridade entre um e 

outro. O arquivo é uma prática discursiva da polícia, e o que se entende dela 
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está atravessada pela forma como se organiza e se diz na sua prática 

arquivística. 

Enfim, analisar documentos policiais, seu arquivo, é entender que ele é  
 

Produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças 
que detinham o poder (...) Michel Foucault colocou claramente a questão. 
Antes de mais nada, ele declara que os problemas da história podem se 
resumir numa só palavra: ‘o questionar do documento’ (Le Goff, 1990, p. 
545)  
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CAPÍTULO 1 
A CIDADE (EN)CENA 

 
(...) quem faz teatro sabe que não existe cenário que não traga em si a 

virtualidade da cena que aí vai se passar e é a cena que realiza o cenário, 
pois é ela que conecta através de seu enredo e, portanto, dá sentido de 
conjunto aquela barafunda de corpos e coisas que, sem ela, permaneceriam 
ali dispersos e sem fazer sentido (...) Do ponto de vista do empírico, existe 
apenas um tablado ou cimentado que pode vir a ser outros espaços 
dependendo do que aí se pratica (...) O cenário vem à cena, vem com a 
cena, emerge de práticas discursivas e não-discursivas que o faz fazer 
sentido, representar. Portanto, cabem a nós historiadores dos espaços 
pensá-los não apenas como cenários, mas como conjunto de cenas que 
ocorrem numa dada temporalidade, forjando dadas tramas, dadas redes, 
dadas relações, constituindo panoramas, montando paisagens móveis, 
prontas a se desmanchar ao final de cada ato, de cada cena (Albuquerque 
Jr., 2006, p.1-2). 
  

É a partir da segunda metade do século XIX que Fortaleza verá surgir 

sorrateiramente, talvez insuspeito, os discursos de regeneração urbana: 

ordenar o espaço e disciplinar a população. Fazia-se necessário alinhar 

Fortaleza aos padrões de civilidade e progresso das metrópoles europeias.  A 

capital conhecerá e experimentará a destituição de sua natureza mineral para 

sua existência como fluxo discursivo. A cidade é inventada, como problema. 

(Pechman, 2002). 

 Novos olhares, saberes e poderes se debruçam sobre a cidade e a 

tomam, não na sua condição física, de pedra, mas como objeto de discurso, 

como uma categoria social. Se ela existia antes do discurso, pelo menos ainda 

não se tornara um problema, uma questão.  

 O urbanismo, a medicina social, a psiquiatria, o filantropismo e a polícia 

serão os agentes que tiram a cidade de sua condição de pedra, tornando-a 

objeto de discurso, portanto dando-lhe uma “alma” de remodelação urbana, 

higienização pública e disciplinarização social. (Ponte, 2010). 

 A remodelação urbana foi marcada por projetos urbanísticos, com a 

elaboração de plantas da cidade criadas por Adolfo Hebster em 1859, 1875 e 

1888. Destaque para o Plano Urbanístico de 1875. Este Plano se caracterizou 
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pelo embelezamento dos logradouros públicos, com reformulações das 

principais praças, arborizações, construção de um vasto passeio público, 

iluminação das vias centrais etc. A Planta Topográfica da Cidade de Fortaleza 

e Subúrbios, de Hebster, objetivava disciplinar a expansão urbana e promover 

a boa circulação de seus fluxos, tirando a cidade de sua opacidade à vigilância 

dos poderes municipais.  

 A criação das avenidas Imperador, Duque de Caxias e D. Manoel e o 

alinhamento das ruas corrigiam os becos e desvios, prevenindo a cidade de 

motins urbanos e fugas, antes facilitados pelas várias possibilidades de rotas 

no emaranhado das ruas, escapando ao olhar do poderes municipais.  

 O saber médico, por sua vez, se expressou na medicina social, onde 

social e urbano se tornaram possíveis de serem medicalizados. A noção de 

saúde pública era a realização de um processo civilizatório, onde a cidade se 

representaria imagético-discursivamente como civilizada e asséptica. Não 

faltaram medidas e construções relativas a medicina social, senão vejamos: 

Santa Casa de Misericórdia (1861), Lazaretos contra Epidemias, Leis e normas 

de preservação e higiene da saúde pública e privada, matadouro e cemitérios 

para além do perímetro urbano (1870). Para as “presenças indesejáveis”, 

(mendigos, loucos, pobres, etc) foi criado o Asilo de Alienados (Parangaba) e o 

Asilo de Mendicidade, ambos em 1886. 

No fim do século XIX, Fortaleza era a 7a capital do país em população. A 

exportação do algodão (1860-1870) a tornara o principal entreposto comercial 

do Ceará, formando um movimentado mercado de trabalho urbano. Houve 

melhorias no porto; construção da estrada de ferro Fortaleza-Baturité, 

dinamizando a circulação de mercadorias exportadas e importadas. Todos 

esses acontecimentos econômicos modificaram a paisagem urbana de 

Fortaleza. Sobrados, casarões, imponentes prédios públicos, rede de 

iluminação a gás carbônico, bondes, telégrafo, lojas e cafés com nomes 

afrancesados, eram elementos que davam ao centro da cidade um ar de 

desenvolvido e civilizado.  
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No entanto, as representações dessas paisagens aparentemente 

harmoniosas, pacatas, repetidas e divulgadas nas fotografias e cartões-postais 

da cidade eram, num outro enquadramento2, repletas de tensões sociais. Uma 

observação do cotidiano3 bastava para que essas representações imagéticos-

discursivas ordeiras fossem traídas. A imagem de assepsia, comportamentos 

ordeiros e “bons modos” eram cenas que tornavam todas as outras cenas “obs-

cenas” (aquilo que está “fora de cena”) e por isso não entravam no regime de 

visibilidade e dizibilidade da cidade. Porém, numa escala de observação 

cotidiana, as imagens de progresso se misturavam as de atraso. Os 

investimentos dos saberes e poderes não pareciam tão eficientes em plena 

rua, aos rés do chão. 

Se o progresso era notável nos prédios imponentes, no crescimento 

econômico, no desenvolvimento do comércio e no modo de vida afrancesado, 

era na população pobre que se encarnava o discurso de atraso. A população 

pobre era vista como: 
 

“Indolentes, doentes e muito propensas ao vício e a vadiagem. Ou se 
corrigiam os problemas que envolviam o povo e a cidade ou não haveria 
almejado progresso e bem-estar gerais. Amparadas nesse tipo de 
argumentação, as elites procuram legitimar seus anseios de controle e 
puseram em movimento técnicas estratégicas de normalização social”. 
(Ponte, 2010, p. 83). 
 
 

O acontecimento mais notável dos tensionamentos e contradições 

dessas reformas urbanas e controle social foi a seca de 1877-1879. Nos seus 

três anos de duração, a seca fragilizou a Fortaleza da Belle Époque e seu 

faustoso plano de regeneração urbana. Fortaleza, que tinha população de 30 

mil habitantes, viu-se invadida por uma população de 100 mil retirantes nesses 
                                            
2 Aproprio-me do conceito de enquadramento para mostrar um processo de visibilidade que 
delimita um campo e um fora de quadro, onde o quadro determina aquilo que deve ser visto. 
Por outro lado, o enquadramento focaliza a visão para o interior dos seus próprios limites, 
unificando-a em uma cena. Os dados que podem aparentar isolados dentro de um 
enquadramento não são ingênuos, são solidários entre si. (Mouillaud, 2002) 
3 Compartilho aqui o conceito de cotidiano de Michel de Certeau (1996) que pensa o cotidiano 
não como um lugar de repetição, rotina, um encadeamento de continuidades, e sim como um 
conceito que sugere rupturas, microdiferenças, reinvenção, “possibilidades de novos modos de 
ser”. Nesse conceito de cotidiano importa mais as “táticas e subterfúgios de um cotidiano 
improvisado”, desvio em relação as normas, do que a eficácia da repressão e do 
disciplinamento.  (Dias, 98, p. 226).      
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três anos, na sua maioria espremida em abarracamentos nos subúrbios. Não 

demorou muito para que a multidão de maltrapilhos, sem condições básicas de 

higiene fosse atacada por uma epidemia de varíola que se espalhou por toda a 

cidade. 27.378 retirantes morreram em 2 meses do ano de 1877, no ano 

seguinte mais 24.849 mortos. Rodolfo Teófilo faz uma descrição do estado 

desolador e funesto da capital que se pretendia afrancesada: 
 

Tinha Fortaleza o aspecto de sombria desolação. A tristeza e o luto 
entravam em todos os lares. O comércio completamente paralisado dava às 
ruas mais públicas a feição de uma terra abandonada. Os transeuntes que 
se viam eram vestidos de preto ou eram mendigos saídos dos lazaretos 
com os signais recentes de bexiga confluente que lhes esburacou a cara e 
deformou o nariz. (Ponte, 2010, p.91). 
 

Já na 1a República (1889-1930), Fortaleza ainda vivenciaria outros 

tensionamentos na suas relações urbanas, sociais e políticas e que merece 

destaque: a deposição do oligarca Nogueira Accioly em 1912.  

A oligarquia acciolina foi marcada pelo nepotismo, corrupção, fraudes 

eleitorais, perseguição aos opositores e uso violento da polícia na dissipação 

de greves. Do dia 21 à 24 de janeiro de 1912, estourou a insurreição, que 

depois de ferrenhos conflitos e guerra civil nas praças e ruas da capital o 

oligarca foi deposto. A revolta ainda se estendeu por toda a cidade. As belas 

praças foram depredadas, os postes de iluminação quebrados, os bondes 

atacados, etc. Um misto de revolta política e urbana. A indignação era contra 

Accioly, mas também contra uma ordenação sócio-urbana excludente, elitista, 

e que não representava a maior parte da população. 

Chegamos então, embora panoramicamente, aos anos 1920 ou a 

“modernização turbulenta dos anos 20”. (Ponte, 2010, p.63). A praça do 

Ferreira é reformulada: fim dos 4 cafés nos cantos da praça, dos bondes 

puxados a burro. O centro ganha aspecto cada vez mais comercial. O 

crescente aparecimento de estabelecimentos comerciais é notório em 

detrimento das moradias que vão se retirando para locais afastados. Os 

bondes elétricos e o automóvel começam a compor a paisagem, demonstrando 

uma outra dinâmica espaço-temporal da cidade.  



 27 

Uma outra cidade chega e se faz nos anos 1930-45, recorte temporal 

deste trabalho. O projeto de cidade nas plantas (1859, 1875 e 1888) de Adolfo 

Hebster estava descompassado com a nova configuração urbana. Novos 

paradigmas de urbanização, civilidade e disciplina da população começam a  

surgir. Novas concepções de ordem urbana são colocadas. Um novo cenário 

urbano vai se sobrepondo ao antigo, porque as cenas já não são as mesmas, e 

são essas novas cenas e as tramas históricas que a enredaram que nos 

interessa a partir de agora. 

   

1.1. MODERNIDADE E PROGRESSO 

 
 

Nas novas tramas históricas, nos novos discursos, dos finais dos anos 

1920 e durante todo anos 1930-45, a cidade é nomeada como desordenada. 

Tal nomeação não é ingênua. A nomeação de desordem se trata de uma 

adoção de posturas discursivas fundantes sobre o que deve ser e se fazer da 

cidade e sua população, amparada e legitimada por saberes que se articulam 

em jogos de poder. O discurso da desordem tem por hábito dar luz e foco 

seletivo na experiência social, enredando-a numa constatação de desordem 

evidente por si mesma, silenciando a instituição sorrateira de uma nova ordem 

política e econômica quando nomeia seu contrário. Dizer a desordem de uma 

“realidade” é sugerir que há uma ordem legítima, verdadeira e que deve ser 

perseguida. 
 
(...) Hoje, raro é o banco da Praça do Ferreira que não tem dois ou três 

pés humanos sobre ele! E quanto aos bondes e ônibus, além da sujeira, 
verifica-se um sem números de atos indecentes que até atentam contra a 
moral. 

A Praça do Ferreira, a sala de visita da cidade, que era, outrora, o 
logradouro elegante, apesar dos antigos cafés de madeira, onde se reuniam 
os homens e as famílias, está, no momento, transformado num vasto 
cenário de imundícies de toda natureza, onde correm dezenas de moleques 
maltrapilhos, dando bofetadas um nos outros, onde há as pilherias mais 
grosseiras, das centenas de desocupados que a frequentam, além de 
constantes vaiais, pugilatos e, até, cenas de sangue. (...) Do alto destas 
colunas iremos mostrando as fealdades, os aleijões ou monstrengos que 
nos humilham e merecem ser corrigidos quanto antes.4 

                                            
4 FORTALEZA RECLAMA UMA RIGOROSA E VIGILANTE POLÍCIA DE COSTUMES, A Rua, 
22 de fevereiro de 1935.  
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 Na verdade, o que está em jogo nesses discursos é, pois, o 

descompasso entre os novos rearranjos dos interesses políticos, comerciais e 

mesmo católicos da vida sócio-urbana de Fortaleza, que devem, portanto, ditar, 

a partir de então, seu ritmo, sua espacialização e sua dinâmica social e do 

outro lado a experiência social da cidade e de sua população que teima em não 

internalizar esses discursos. Desordem às vezes é a falta de narrativas 

corporais para a nova ordem, e sem esses corpos que a narra e a atualiza, a 

ordem é sempre insuficiente.      

Há, portanto, em Fortaleza, uma mudança nas noções de progresso, 

modernidade urbana e de paradigma civilizatório onde ocorre 
 

“Uma transposição vital, porém repleta de tensões e contramarchas de 
um paradigma civilizatório inspirado na cultura francesa, mais ligado ao 
universo das belas letras e da erudição de círculos de elite, em direção a 
uma vertente calcada no progresso material e no período técnico, 
representado pela sociedade norte-americana. Aos poucos, vão se 
desenhando os contornos locais de uma ambição ao moderno 
profundamente assinalada pelo avanço tecnológico, a aceleração da 
dinâmica urbana e a incitação ao consumo de objetos importados”. (Silva 
Filho, 2002, p.09). 

 

As noções de modernidade e progresso se materializavam no aumento 

de estabelecimentos comerciais, intensidade da circulação de mercadorias e 

pessoas, no consumo, nas novas tecnologias, nos signos da modernidade.  

Os signos da modernidade e do progresso se faziam ver em todo o 

centro: na instalação do semáforo, inoperante pela polícia de trânsito, já que 

ninguém entendia bem sua função, na verdade, era motivo de distinção para 

elite e representação de cidade em progresso e de galhofa para os 

“desocupados” da Praça do Ferreira; na inauguração do Excesior Hotel, em 

1931, arranha-céu de sete andares, representando a verticalização da cidade e 

a instalação de um hotel de luxo para receber os visitantes ilustres; 

pavimentação com paralelepípedo e concreto nas ruas mais movimentadas, 

reforma empreendida pelo interventor municipal Raimundo Girão em 1933, pois 

o calçamento da antiga cidade não atendia as novas demandas do tráfego, não 
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se tratando mais de uma cidade com bondes puxados a burro e sim de 

veículos automotores. Em 1929, o número de veículos era de 600, atingindo o 

número de 1.287 em 1944. Não é á toa que foram tirados os cafés da praça, 

alargando das ruas em torno da Praça do Ferreira, privilegiando o fluxo de 

carros e mercadorias, mas causando muitos atropelamentos.  

Crescera enormemente o número de estabelecimentos comerciais no 

Centro de Fortaleza. Entre os mais destacados temos A Pernambucana (uma 

das principais lojas de tecidos para confecção de roupas, pertencente a 

alemães, funcionava na esquina da Praça do Ferreira com a Guilherme 

Rocha), Casa Veneza (Talvez a maior loja de sapatos da cidade, se localizava 

na Floriano Peixoto, entre a Praça do Ferreira e a Rua São Paulo, pertencia a 

italianos), Padaria Italiana (Ramo de panificação e massas alimentícias), O 

Gabriel (vendia miudezas e era a maior loja de venda de imagens de santos e 

anjos), Os Armazéns de Alexandre Papaleo, estabelecimentos da Família 

Marino (comercializavam produtos farmacêuticos, alfaiataria e tinturaria), etc.  

Nesses e noutros estabelecimentos, a variedade de mercadorias 

importadas atiçava desejos de consumo pelos mais diversos objetos que iam 

desde os  
 

“Automóveis Chevrolet, Nash, Ford, Jeep, Mecury, e respectivos 
acessórios (Pneus Firestone) a produtos de embelezamento (Elizabeth 
Arden), artigos de higiene pessoal (sabonetes Phebo, lâminas Gillette, 
dentrifícios Kolynos) chapéus Stetson, Malas Wilges, passando por 
máquinas de escrever Royal e Underwood, calculadoras Addo, mangueiras 
Goodyear, fogões Wallig, bicicletas Raleih e Husquarna”. (Silva Filho, 2002, 
p. 99). 
 
 

As vitrines e paredes envidraçadas das lojas tornavam o objeto visível 

ao passante. Agora a paisagem do consumo começa a fazer parte da rua. 
 

Não admira ter sido a vitrine a condição de prima-dona do consumo em 
Fortaleza. Ela propicia a materialidade de algo (o objeto exposto) que 
simultaneamente e reiteradamente afirma e nega a distância, instila o 
desejo e conjura sua realização, atrai para depois repelir, seduz e em 
seguida põe-se fora do alcance. (Silva Filho, 2002, p. 108). 
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As vitrines são encantamento e frustração e numa sociedade desigual, 

pobre, com enormes déficits por consumo, a frustração era corriqueira e não 

deixava de ser uma violência simbólica, quando um fino vidro separava a 

miséria da pomposidade dos artigos de luxo vindos do exterior. No entanto, não 

faltaram ações que violassem essa distância entre os indivíduos e os objetos 

de consumo quando não se podia comprá-los: os saques5 e arrombamentos 

noturnos dos estabelecimentos comerciais. 

Havia uma preocupação constante da elite comercial urbana com suas 

propriedades e bens, à beira de um saque ou arrombamento de suas lojas com 

seus objetos desafogados provavelmente no Arraial Moura Brasil ou em outros 

subúrbios da Capital. O medo, o sentimento de insegurança eram notórios na 

estética de alguns estabelecimentos, chegando a atrair a atenção de quem 

passava. “O que tinha de curiosidade na Casa Gabriel é que era uma Casa de 

três portas, ele tinha em cada porta externamente, num sei se eram 8 ou 10 

cadeados, de forma que era para este homem abrir a porta uma dificuldade”.6    

As cenas de modernidade e progresso, representadas por um centro 

comercial, dinâmico, acelerado, novo, civilizado, se tencionava com as cenas 

obscenas da pobreza (mendigos, retirantes da seca, muitos deles andarilhos 

                                            
5 O principal estudo sobre saques no Ceará é o do professor Frederico de Castro Neves (2000) 
onde faz um estudo da multidão como um sujeito político coletivo. Analisa os saques e as 
ações de massa no Ceará, partindo da seca de 1877 até os anos 1950. Quanto ao principal 
saque aos estabelecimentos comerciais dentro do recorte temporal deste trabalho (1930-1945), 
tem a minha monografia de conclusão de curso (Gonçalves, 2007) em que analisei o Quebra-
quebra de 18 de agosto de 1942 onde foram saqueadas, destruídas e incendiadas as principais 
lojas de estrangeiros no centro da cidade. A monografia foi publicada posteriormente, embora 
tenha no livro ficado mais resumida, foi acrescentado as fotografias do evento. Estas imagens 
ficaram guardadas e escondidas por quase trinta anos por Thomaz Pompeu Gomes de Matos 
(estudante de Direito à época) por causa dos processos de indenização e investigação da 
polícia em torno dos culpados do quebra-quebra e da censura do Estado Novo com o 
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Essa guarda das imagens e o perigo de sua 
divulgação me levou a uma discussão da memória do evento. Minha discussão centrava-se em 
como os eventos são produzidos pelas memórias, impossibilitando a “verdade dos fatos”, ou o 
que “realmente aconteceu”. Concluí, portanto, que os eventos são plurais, polissêmicos, e que 
toda busca pela verdade do evento, trata-se de uma operação que cria uma solidariedade entre 
os dados através de uma trama entre lembranças, esquecimentos e silêncios e que muda nos 
diferentes momentos em que esse evento foi solicitado a ser narrado. (Gonçalves; Maia Neto; 
Freire, 2009).  
6 MATOS, Thomaz Pompeu Gomes. Entrevista concedida a Daniel Gonçalves, Leonardo de Sá 
Damasceno, Emy Falcão Maia Neto, Carlos Renato Araújo Freire e Valéria Laena. Fortaleza, 
16/03/2007, p. 17.  
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doentes), da “ociosidade” (vagabundos, ‘papeadores’) das “indecências”, 

(meretrizes, conversas imorais nas praças e bondes, vaias) e da delinquência 

(ladrões, batedores de carteira, menores) de um centro atrasado, 

desacelerado.  

O Centro deveria desempenhar uma função racional de proteção da 

“circulação de mercadorias e dispor de uma arquitetura de ruas e praças que 

melhor desempenhe o controle social”. (Assis, 2003, p. 30).   

A elite de Fortaleza, ou a “gente fina”, como chamavam os cronistas, 

memorialistas7 e colunistas dos jornais locais, idealizavam uma cultura urbana 

através da instituição de usos civilizados dos espaços públicos. Eram 

corriqueiros os relatos dos jornais denunciando as formas de se comportar, de 

andar e de agir da população no centro da cidade. 
 
 
Que vemos pela principal praça de Fortaleza? 
Grupos de pessoas mal vestidas, descalças, despenteadas, enchendo 

os bancos e passeios, em conversas preguiçosas e discussões estéreis, 
cuspindo destemperadamente para todos os cantos, jogando ponta de 
cigarros e charutos para todos os lados. Menores vendedores de bala e 
caramelos, descalços e rotos, em correrias aos grupos, soltando palavrões, 
imitando os velhos desocupados que assim procedem impunemente. 

(...) Precisamos incentivar a educação, incutir as noções rudimentares 
da higiene e do comportamento, explicando os perigos do desasseio, do 
costume incivil de cuspir, das atitudes públicas impróprias a moral e a 
saúde, como, enfim, deve um povo que se preza, apresentar-se. 

Esta é uma campanha inadiável e necessária em bem da saúde 
coletiva e do padrão de progresso que Fortaleza já oferece. Um dever que 
se impõe.8  

 

O Centro da cidade era o lugar do comércio, do lazer (cinemas, teatro, 

praças, etc), mas também dos mendigos, meretrizes, “ociosos”, “gatunos”, 

“menores infratores” etc. A disputa por um lugar, por territorialidades, levou a 

tensões constantes. Para o progresso, para a modernidade urbana, numa 

sociedade de consumo, as ruas, os espaços públicos, são lugares de 

                                            
7 Por exemplo, os escritos de João Nogueira e as crônicas radiofônicas de Raimundo de 
Menezes. Esses cronistas e memorialistas se caracterizavam pelo culto ao passado da antiga 
Capital que aos poucos ia sumindo com o progresso e a modernidade urbana.    
8 UM DEVER QUE SE IMPÕE, O Nordeste, 17 de março de 1941. p.7 
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passagens, de circulação de mercadorias e pessoas,9 onde ao longo vão existir 

as lojas, e não de sujeitos que fazem dela sua morada, seu lugar para a 

mendicância, prostituição e ociosidade, esta última, produtora de 

“vagabundagem”, “delinquência” e toda sorte de “devassidão”.  

 

1.2. TENSÕES SOCIAIS NA FORMAÇÃO URBANA 

 

 No período de 1920 a 1940, a população da cidade de Fortaleza dobrou, 

saltando de 78.000 para mais de 160.000 habitantes. A área da capital, que no 

início do século era de 6km2, na década de 1940, será de 40Km2, incluindo 

zonas urbanas e suburbanas. O número de ruas no mesmo intervalo de tempo 

(1920-1940) passou de 61 para 150 ruas. Mas o problema de nossa formação 

urbana e os conflitos nelas envolvidos não era o crescimento demográfico em 

si mesmo, como se o aumento populacional num determinado espaço fosse a 

causa natural dos problemas urbanos e sociais, e sim as condições sociais de 

miséria da população que compunham esse crescimento demográfico. Na sua 

maioria, retirantes das secas que vinham “escapar” na “cidade grande”, atrás 

de trabalho, ou vivendo como pedintes apelando para caridade católica 

cearense. 

 O panorama de miséria social, tão comum nas cidades brasileiras, irá se 

agravar em Fortaleza com o advento de duas secas (1932 e 1942). “O arquiteto 

Liberal de Castro afirma que a expansão ocorreu principalmente a partir da 

seca de 32” (Ponte, 1993, p. 61). 

                                            
9 O Código de Postura Municipal de 1932 dava as diretrizes legais nessa nova concepção de 
função das ruas: “Art. 22 – As vias públicas serão alinhadas e niveladas de modo a oferecer a 
mais ampla e conveniente disposição para o embelezamento, ventilação, salubridade, higiene 
da cidade e para o conforto e bem-estar de seus habitantes. Art. 23 – A largura mínima das 
ruas, quer as abertas pela Prefeitura, quer as que forem por iniciativa particular, será: a) de 15 
metros, nas ruas dominantes ou avenidas, isto é, as destinadas a maior circulação; b) de 13 
metros, nas ruas de menor circulação, que tenham desenvolvimento maior de 200 metros; c) 
de 11 metros, nas ruas que não possam ter desenvolvimento superior a 200 metros”. (1933, 
p.7-8)        
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 A seca para os agentes de remodelação urbana (prefeitura, polícia, 

autoridades, inspetorias, etc) e saberes (urbanismo, medicina social, 

psiquiatria, criminologia) funcionava como 
 
Um grande desajustador social, uma fonte de imoralidade, uma causa 

de desespero que mina a fé cristã, um excelente fator de criminalidade’ que 
provoca uma ‘desorganização profunda na economia regional’ e ‘talvez, 
principalmente, uma ‘desintegração na ordem religiosa, moral e cívica’. 
(Neves, 1995, p. 94).     
 

 Na seca de 1932, o Governo do Estado criou os famigerados “Campos 

de Concentração” no esforço de evitar a disseminação pela cidade de 

indivíduos “desocupados”, de “maus costumes” e “vagabundos” que vinham 

junto aos flagelados da seca, isolando-os para não fragilizar a “nova ordem do 

trabalho” no país. (Gomes,1999)10. 

 Segundo Frederico de Castro Neves, esses “campos de concentração” 

tinham dois objetivos básicos: “1) do ponto de vista da localização, são 

espalhados pelo Estado, evitando o acesso a capital e as aglomerações 

urbanas; 2) do ponto de vista da organização, a conexão com o trabalho nas 

obras públicas deveria ser o princípio fundamental”. (1995, p. 108). 

 Em 1942, outra seca assolou o Ceará e novamente outro fluxo 

migratório para a capital. A multidão de flagelados e famintos tomam conta das 

ruas. Cria-se um novo campo de Concentração no Bairro Alagadiço, evitando a 

proliferação de retirantes na capital e unificando-os num só lugar para tornar 

mais eficaz a vigilância e controle social. Outra medida do governo foi 

providenciar trabalho para os retirantes em serviços públicos, no calçamento e 

na limpeza das ruas.   

                                            
10 Essa nova ordem do trabalho se caracterizou por fazer do trabalho um direito e um dever, 
uma tarefa moral e uma realização pessoal, uma obrigação com a sociedade e com o Estado, 
produzindo através desses discursos uma identidade política e social para o trabalhador. 
Houve nesse momento a constituição de um indivíduo/cidadão como “trabalhador brasileiro”. A 
autora Ângela de Castro Gomes conceitualiza esse momento como uma “cidadania do 
trabalho”, onde se criava um “homem novo” que através do trabalho ganharia dignidade 
pessoal, integração a sociedade e uma identidade nacional de “trabalhador brasileiro” que 
serve a pátria, ecoado periodicamente na voz do Presidente Getúlio Vargas no rádio e jornais 
com o auxílio do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). O trabalhador será, portanto, 
o agente natural dessa nova ordem.     
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 Mas a medida governamental mais contundente para desinchar a cidade 

dessas “presenças indesejáveis” e evitar um “ambiente de favorecimento aos 

vagabundos e desocupados” foi a criação do SEMTA (Serviço Especial de 

Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia). Esses trabalhadores foram 

incentivados a migrarem para o Norte do País, sendo nomeados com o bélico 

título: “Soldados da Borracha”. Devido o contexto da 2a Guerra Mundial e a 

escassez da borracha no mundo, eles serviriam a indústria bélica, coletando a 

matéria-prima para os aliados do governo brasileiro na Guerra. Em um ano, 

milhares de retirantes foram “convidados” a saírem da capital rumo à incerteza 

do Norte. Os jornais noticiavam em letras garrafais a partida dos flagelados, em 

notas muitas vezes elogiosas ao governo por essa atitude.  

 
200 FLAGELADOS EMBARCARAM ONTEM PARA A AMAZÔNIA 
Com destino aos seringais da Amazonia embarcaram ontem no posto 

de Fortaleza mais de 200 cearenses, em sua maioria infelizes flagelados 
que vão ali iniciar uma nova vida trabalhando na industria da borracha. 
Graças a proteção especial do governo, os emigrantes que deixam nosso 
estado, não vão mais arriscar a sorte, pois levam já um rumo 
preliminarmente traçado.11    
 

 No entanto, todas essas medidas do governo de livrar a cidade desses 

hóspedes “indesejáveis” foram ineficazes e não impediu o “crescimento 

desordenado” que Fortaleza experimentará a partir da década de 30, dando 

lugar a “aglomerações de edificações precárias na periferia da cidade com 

características de favelas”. (Neves, 1995, p. 110-111).  

 Essas secas com a migração de flagelados para a capital construíram o 

estigma do medo numa cidade invadida e a qualquer momento saqueada. O 

medo era operado como técnica política no sentido de legitimar uma 

intervenção na vida desses hóspedes estranhos. Essas cenas temerárias 

assombravam e traíam uma concepção de cidade que se queria como ordeira, 

civilizada e que estava na “senda do moderno”. (Silva Filho, 2000).  

 O afastamento e isolamento da população pobre e miserável do centro 

da cidade por intervenções do Estado produziram aglomerações precárias no 
                                            
11 Gazeta de Notícias, Fortaleza, 13 de maio de 1942. 
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entorno do Centro. Dentre essas aglomerações que surgiram a partir da 

década de 1930, podemos citar: “Cercado do Zé Padre” (1930); Mucuripe 

(1933); Lagamar (1933); Morro do Ouro (1940); Varjota (1945); Meireles 

(1950), Papouquinho (1950) e Estrada de Ferro (1954). O entorno do 

Centro, ou tecnicamente, a periferia, firma-se como sinônimo de pobreza, 

violência e moradias precárias. O subúrbio vai sendo construído como o outro 

da cidade (especialmente o centro, com sua concepção estética, política e 

comercial) ordenada e bela. 

Embora os discursos políticos e urbanísticos colocassem centro e 

subúrbio como formações históricas independentes, sabemos que o subúrbio 

visto e enunciado como desordenado, foi produzido por uma concepção de 

ordem moderna, civilizada e moralizante para o Centro, que afastou para fora 

todos aqueles que não encarnaram esse projeto. O paradoxo, portanto, é que a 

ordem desejada para a cidade, e especialmente para o Centro, foi a produção 

da desordem nos subúrbios.  

As tensões decorrentes dessas espacializações, que pareciam 

autônomas e indiferentes entre si, se agravaram com as vizinhanças entre 

subúrbio e centro, oriundas do crescimento da cidade. Torna-se então mais 

intensa a circulação da população, transitando cotidianamente entre as duas 

espacialidades. 

No Centro, a ordem sofrerá atentados cotidianos e será sempre uma 

ordem insuficiente. O enrijecimento das espacialidades centro-subúrbio não 

dava conta da “geografia dos passos” (Certeau, 1996) entre uma espacialidade 

e outra. As narrativas dos pedestres embaçavam as fronteiras claras do olhar 

divino, solar, que tenta tomar a cidade na sua totalidade, encarnadas no saber 

do urbanista, do administrador municipal e da polícia que a tudo pretendem ver, 

mas que não mapeiam as astúcias dos caminhantes.  
  

(...) A Praça do Ferreira, que deveria ser a sala de visita da cidade, 
antes parece o quintal. (...) vasto cenário de imundícies de toda natureza, 
onde correm dezenas de moleques maltrapilhos, dando bofetadas uns nos 
outros, onde há as pilherias mais grosseiras das centenas de desocupados 
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que a freqüentam, além de constantes vais, pugilistas e até cenas de 
sangue. .12 

 

Como então nomear e controlar as narrativas corporais desordenadas? 

Como prever e ordenar as caminhadas desviantes? Como classificar e 

encontrar os autores desses passos? 

 
1.3. ESQUADRINHAMENTO DA CIDADE  

 
 

Ao final da década de 1920 e intensamente na década de 1930, os 

jornais não cessaram de noticiar os usos indevidos do espaço urbano e os 

comportamentos da população “incauta” “depondo contra os foros de 

civilidade”. Outros discursos, além dos jornais, produzidos em revistas, 

relatórios dos interventores e chefes de polícia, afiançarão a legitimidade e 

efetividade de uma intervenção política-institucional no espaço e na vida da 

população.  

O cenário da capital alencarina havia se povoado de “presenças 

indesejáveis”. Os agentes da desordem eram inventariados e a lista era 

composta de meretrizes, mendigos, vagabundos, macumbeiros, leprosos, 

menores infratores, comunistas, etc. As práticas eram nomeadas, os indivíduos 

da desordem ontologizados. Eles representavam os medos econômicos do 

comércio por um lado e a vergonha e imoralidade de uma sociedade católica e 

conservadora por outro.  

No século XX, Fortaleza minguou nas suas medidas de urbanização em 

relação àquelas que marcaram a segunda metade do século XIX. Beirava aos 

50 anos na década de 1930 em que a cidade não tinha mais executado um 

plano de urbanização.13 Os Códigos de Postura Municipal que normatizava os 

usos e comportamentos na cidade também já existiam há 30 anos sem 

nenhuma modificação. Mas no começo dos anos 1930 novas tentativas irão 

                                            
12 POLÍCIA DE COSTUMES, Correio do Ceará, 22 de fevereiro de 1935. 
13 Segundo Araújo somente em 1962 foi aprovados por lei o “Código Urbano” e o “Plano Diretor 
de Fortaleza”, realizado pelo urbanista Hélio Modesto. (2003). 
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aparecer. A racionalidade administrativa começa a “estabelecer espaços”, “fixar 

lugares”, “definir presenças” (Foucault, 1987). 

Em 1932 é instituído o Código de Postura Municipal (Dec. No 70 de 13 

de dezembro de 1932), uma tentativa governamental de controlar o 

crescimento da cidade e os comportamentos desordeiros. As infrações 

cometidas eram penalizadas com multa, embargo, interdição, apreensão, 

cassação de licença ou de matrícula e até prisão por 24 horas. O Código de 

Postura vinha para substituir o Código e Postura de 1893, considerado 

obsoleto e um entrave ao processo de urbanização da cidade. Esse dispositivo 

legal objetivava prevenir possíveis desvios, normatizando as divisões do 

município (central, urbana, suburbana e rural), os bens de uso comum 

(logradouros públicos, ruas, passeios, nomenclatura e numeração, arborização 

e estradas), os terrenos, as construções (terminologia, construtores, licenças, 

projetos, demolições, exames e vistorias, o habitar, alinhamento e nivelamento, 

materiais empregados, alicerces, paredes e colunas, vigamentos e forros, 

cobertura dos edifícios, escoamento de água pluvial, instalações a gás e 

elétrica, as fachadas, as alturas dos edifícios, etc ) o trânsito (veículos de carga 

e de passageiros);  os costumes (zelo aos bens públicos), a tranqüilidade 

pública; as condições sanitárias (comércios dos gêneros alimentícios: carne, 

miúdo, peixes, leite, limpeza pública e familiar, asseio e higiene das habitações 

etc.); o comércio, indústrias e profissões (comércio ambulante, anúncios, 

mercados e feiras etc).  

 
Dos costumes e do aspecto geral da cidade 

Art. 402 – É proibido com licença da polícia, tirar esmolas para qualquer fim. 
Pena – Prisão por 24 horas. 
At 404 – É proibido riscar, escrever ou pintar nas portas e paredes de 
prédios, nos muros e nos leitos dos passeios e ruas. Pena – Multa de 
30$000 e prisão por 24 horas.  
Art 403 – Aquele que praticar em público atos reputados obscenos, ou 
comportar-se em casa de modo desonesto, ofensivo ao pudor, podendo ser 
visto pelos transeuntes ou vizinhos, incorrerá na multa de 100$000. 
Art. 408 – Incorrerá na multa de 100$000, além de responsabilidade criminal 
aquele que intitular-se nigromante, adivinhador, feiticeiro, ou praticar a 
embustez, iludindo a credulidade pública. (1933, p. 100-101). 
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Normatizava-se os usos do espaço público e regulamentava o convívio 

dos seus habitantes. Ficava evidente no código o que devia ser aceito ou 

negado, incorporado ou excluído, determinando as regras de urbanidade e 

civilidade. No Código estava posto as bases legais da sociabilidade urbana.  

Em 1933, o prefeito Raimundo Girão contrata o renomado arquiteto 

pernambucano Nestor de Figueiredo14 para executar uma nova planta para a 

cidade de Fortaleza num projeto intitulado: Plano de Remodelação e Extensão 

da Cidade de Fortaleza”. Em entrevista ao jornal Gazeta de Notícias, o 

arquiteto compara Fortaleza antiga (século XIX) com a atual (1933) e  fala 

como pensa a cidade e o que se quer fazer dela. 

 
       - Estes traçados geométricos estão hoje abandonados? –   
indagamos ao arquiteto. 
- Na época em que foi delineado o plano primitivo de Fortaleza, o plano 
geométrico era geralmente adotado. O urbanismo ainda não tinha entrado 
em sua fase de organização sistemática. Semelhante traçado satisfazia a 
expansão da cidade e satisfez até os nossos dias. Atualmente os planos de 
urbanismo são organizados com os objetivos de resolver os problemas 
higiênicos, econômicos e estéticos. Organizar planos de cidade não é 
determinar a execução de obras suntuárias.  
 Não é organizar uma realização de obras inexigíveis, que só poderão 
entravar o seu progresso. O que vamos projetar para Fortaleza é uma 
disciplinização, a fim de facilitar o seu ritmo de desenvolvimento dentro de 
uma geração. De agora em diante nada se fará fora do que for determinado. 
E nós nos esforçaremos bastante para que as gerações vindouras 
bendigam a nossa intenção. (...) Para Fortaleza, repito, será projetada uma 
cidade futura, que permita melhor intercomunicação entre os bairros.  
 As reservas verdes para os pequenos jardins, as ligações para com a 
futura zona portuária, as habitações econômicas dentro do critério moderno 
dos bairros jardins, a limitação das alturas nos edifícios situados na parte 
comercial da cidade, enfim tudo que se integra ao complexo trabalho de 
organização de um plano de cidade, será estudado com o maior carinho 
para corresponder à prova de confiança com que fui distinguido e dotar a 
cidade dos verdes mares de encantos que a tornem mais formosa.15 

 

                                            
14 O jornal Gazeta de Notícias assim o apresentava “O engenheiro Nestor de Figueiredo, a 
quem o prefeito de Fortaleza, a linda capital do Ceará, encarregou de delinear o plano de 
remodelação da cidade, é uma das maiores capacidade técnicas de sua classe. É laureado 
pelo governo brasileiro, presidente do IV Congresso Pan Americano de Arquitetos, membro do 
Real Instituto de Arquitetos de Londres, da Sociedade de Arquitetos Diplomados pelo governo 
da França e das Sociedades de Arquitetos da Áustria e de Portugal. Foi o grande prêmio da 
Exposição Internacional do Centenário.Com essas credenciais, o ilustre engenheiro é um dos 
nomes mais acatados da engenharia nacional”. A URBANIZAÇÃO DE FORTALEZA, Gazeta 
de Notícias, 14 de novembro de 1933, p. 1. 
15 A URBANIZAÇÃO DE FORTALEZA, Gazeta de Notícias, 14 de novembro de 1933, p. 1. 
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Pretendia a racionalidade administrativa e urbanística articular de 

maneira ordenada a diversidade dos espaços, nos seus presentes e futuros 

usos. O plano tinha preocupação com zoneamento urbano inspirado nas 

concepções urbanísticas dos paisagistas americanos, com os embelezamentos 

de praças e jardins. Levava em conta o crescimento do número de automóveis 

e a boa circulação urbana com o alargamento das ruas que iam do centro a 

periferia da cidade.  

Foram muitas as querelas entre a vontade do prefeito Raimundo Girão e 

o Conselho Consultivo do Município. O Conselho considerou o projeto 

exagerado, suntuoso para as condições ainda provincianas da capital. Não 

acreditavam que Fortaleza pudesse se equiparar ao tráfego das cidades com 

populações de milhões de habitantes. Nestor de Figueiredo achava 

inapropriado e defasado o traçado em xadrez que vinha do século XIX, pois 

esse modelo de disposição de ruas com o crescente aumento do tráfego de 

transportes deixa deficitária a ligação entre a zona central da cidade e a 

periferia. Figueiredo ainda colocaria como proposta a divisão da cidade por 

atividades: zona residencial, comercial, industrial, universitária e hospitalar. No 

entanto, o Conselho defendia que Fortaleza era uma cidade que sabia conviver 

com seu desenvolvimento e progresso “naturalmente” e que era dispensável o 

planejamento artificial do poder público.  

Por outro lado, foi questionado a capacidade financeira do município, 

mesmo com o interventor estadual Carneiro de Mendonça auxiliando a 

prefeitura com 50% do valor do contrato estabelecido com o arquiteto. Ao final 

de acalorados debates e publicização na imprensa (jornais), o Conselho 

Consultivo do Município desaprovou o plano. Raimundo Girão havia perdido o 

apoio do conselheiro Eurico Salgado que viajou para o Rio de Janeiro, 

enfraquecendo o apoio ao plano, desaprovado pelo conselheiro Júlio 

Rodrigues. A cidade limpa, clara, branca, ideal, descrita pelo mapa de 

Figueredo fraquejou, a cidade cinza dos passos continuava a existir, a se 

reinventar, imersa em tensões.                
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Outras medidas e reformas foram realizadas para minimizar os efeitos 

negativos do crescimento urbano. O esquadrinhamento da cidade e o 

inventário dos desvios passavam não somente pela classificação e controle 

social de lugares e indivíduos, mas também de horários. E a noite era a 

principal preocupação. A noite para os poderes municipais, para a igreja e para 

os donos de lojas estava mal dominada. 

A noite de Fortaleza deixa de ser enluarada nas conversas de calçadas, 

nas caminhadas, nos versos dos poetas e seresteiros para ser suspeita. A 

noite “pactua com os debochados, os ladrões e os assassinos”. (Delumeau, 

2009, p. 149). A escuridão permitia a atividade de arrombadores de lojas, 

namoros indecorosos, atividades das meretrizes, fuga fácil dos “larápios”. A 

noite fortalezense quebra o “contrato com a lua”, expressão do saudosismo dos 

cronistas e memorialistas da cidade e se torna temerosa. 

Em 1935, o sistema de iluminação a gás é desativado e é instalada a 

iluminação elétrica em Fortaleza, por duas razões básicas: prolongar o dia da 

cidade com a iluminação artificial e dar segurança, especialmente para a vida 

noturna de lazer e aos gazeteiros que trabalhavam na madrugada.  

A iluminação de início se restringiu ao centro da cidade, com uma rede 

elétrica subterrânea, e as áreas mais abastadas da cidade, com rede aérea. A 

luz, que representava segurança, privilegiava, portanto, as área comercial 

(centro) e os casarões da elite política da cidade. As luzes permaneceriam 

acesas do anoitecer ao amanhecer. A Light será a empresa responsável pelo 

gerenciamento da energia elétrica.       

Muda-se o conceito de noite, como também seus personagens. Luz não 

será mais sinônimo de charme, como os lampiões a gás da Fortaleza antiga, 

mais de segurança e prolongamento do lazer. A cidade se dizia de outra 

maneira, agora por uma nova espacialização que não se reduz aos traçado das 

ruas, e sim ao claro/escuro que sobre ela se espalha. A ordem advém do jogo 

luz/trevas. Mas esse novo regime de visibilidade na cidade não demoraria 

muito a fracassar. 
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A iluminação da cidade estar a pedir a vistas atenciosas do ilustre dr. 

Raimundo Araripe. Há duas ruas onde não se distingue uma pessoa a dez 
metros adiante. Em outras, a gente não pode reconhecer quem passe no 
passeio fronteiro. Noutras a luz desaparece, dois, três, quatro, e às vezes 
mais dias (...)São inúmeras e diárias a reclamações que todos os jornais 
recebem a respeito. Se não as veiculam é porque não desejam chamar 
mais a atenção dos forasteiros para o nosso atraso, nesse particular, ou não 
querem tornar-se irritantes, batendo numa tecla cediça e antipática. O caso, 
porém, chegou agora no seu ápice com o roubos e furtos que 
cotidianamente se registra em Fortaleza, mercê principalmente da péssima 
e defeituosa iluminação de que dispomos e que é um permanente convite 
aos gatunos e malfeitores.16   

  
 

De dia temos os trabalhadores, consumidores, sons variados e 

ensurdecedores. A noite temos as meretrizes, arrombadores de lojas, traições 

amorosas, gazeteiros, lazer (cinema, cafés) e um apito longe e escasso de 

uma guarda-noturno. A noite tem seus usos e seus personagens, diferente do 

dia. Muitos deles incomodando a moral da família católica.  
 

Porque não é só do ponto de vista material que padece a urbe com 
essa escuridão que dia a dia a mais se alastra. Também a vida moral se 
ressente dos mais inconcebíveis atentados. As trevas são amigas do 
pecado. E, numa terra, como a nossa, em que a educação moral vai num 
decline alarmante, os fatos ominosos aumentam sem cessar. As mocinhas 
andam por aí as soltas, em amplexos indecorosos, com rapazes de todos 
os matizes e de todas as profissões (...) É um Deus nos acuda, que faz 
corar a pobre lua,quando ela se lembra de aparecer. (...) Fortaleza está se 
transformando numa cidade sem luz e sem moral. Para a luz ainda há jeito. 
Mas para a moral, só Deus com um castigo bem forte.17    

   

   A cidade tinha cada vez mais “vida noturna”, com cafés, cinemas, 

pensões alegres, funcionando até mais tarde da noite, e a falta de energia, 

lâmpadas queimadas ou escassez da venda de novas lâmpadas, como foi 

durante a Segunda Guerra, eram motivos de medo com a segurança pessoal e 

com os arrombamentos de casas e lojas, mas também com indecências que 

preocupava a ordem e a moral católica. 

 Como vimos foram amplas as frentes discursivas e práticas reformistas 

que tentaram ordenar a cidade para mantê-la em busca do progresso, da 

                                            
16 TÓPICOS: ILUMINAÇÃO DA CIDADE, Gazeta de Notícias, Fortaleza, 20 de janeiro de 
1940, p. 3. 
17 PONTO DE VISTA, O Nordeste, 16 de outubro de 1943, p.1 
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modernidade, da civilidade e dos bons costumes de sua população, sempre no 

tensionamento e na insuficiência entre o que se queria da cidade e de seus 

habitantes e o que se efetivava no cotidiano traiçoeiro da ordem, pois carecia 

de corpos que narrassem a ordem no andar, no se comportar e no agir do 

espaço público. A insuficiência da ordem estava no déficit de corpos que 

narrassem os discursos ordeiros. A ordem não se fez carne.  

Os discursos de ordem se propagavam em vários lugares, poderia ecoar 

na boca do urbanista, do prefeito, do chefe de polícia, de um comerciante e 

mesmo de um padre. Este último pode parecer estranho, mas foi no 

tradicionalismo religioso, moral e político, articulados entre si, que se 

reverberavam os discursos e as medidas em busca de uma ordem a partir dos 

anos 1930. 

 

1.4. DISCURSOS DE CIDADE ORDEIRA 

 

 Os grupos políticos que apoiavam o novo regime iniciado por Vargas em 

1930 se expressavam no tradicionalismo político, moral e religioso, fortificando-

se por toda década de 1930. Esses grupos eram os principais porta-vozes do 

discurso de cidade ordeira que não pararam de se proliferar.  

 Durante as décadas de 1930 e 1940, veremos um crescimento de 

grupos políticos católicos e com eles uma forte ascensão do conservadorismo 

no Ceará. O mais expressivo foi a LEC (Liga Eleitoral Católica) que teve na 

bancada cearense para a constituinte de 1933, elegendo 6 deputados. A 

instalação da LEC se deu com a fundação de uma junta estadual, no dia 16 de 

dezembro de 1932. Exerceu forte papel político de orientação do eleitorado 

católico brasileiro. Segundo a professora Simone de Souza, a 

“atuação da LEC no Ceará merece especial atenção, pois foi ela a 
condutora do processo político cearense no pós-30, na recomposição 
política do bloco estadual de poder que se desagrega com a ‘revolução de 
30’. É a LEC que agrega em seu bojo as ‘oligarquias decaídas’ do Estado 
no pós-30 e um grupo de intelectuais católicos que ajudam a reproduzir o 
pensamento do catolicismo tradicional no Ceará”. (1994, p.335).  

 
 



 43 

Enfim, A LEC tinha dois objetivos: a) formação do eleitorado religioso; b) 

defender os interesses políticos da igreja nos pleitos eleitorais”. (Mota, 1989, p. 

92). Junto á ascensão do conservadorismo católico e doutrinador, surge a LCT 

(Legião Cearense do Trabalho) fundada em 23 de agosto de 1931. A LCT 

consegue tornar mais neutro o movimento operário, enfraquecendo seu lado 

independente e combativo. A Ação Integralista Brasileira (AIB) era outro grupo 

político conservador que pregava contra o liberalismo e o comunismo. Um 

outro exemplo desse conservadorismo político é a imprensa escrita. O jornal O 

Nordeste, com maior número de assinantes, era o porta-voz da Igreja Católica, 

de cunho doutrinador e forte combatente do comunismo. Pregava os bons 

costumes e moral católica, elogiando em suas páginas os líderes católicos. 

Esses discursos foram fabricados em meio as tensões sociais e 

descompassos que se caracterizaram na cidade pela produção da ordem de 

um lado e desordem por outro. Ordem e desordem foram dois lados de uma 

mesma moeda.  

 No entanto, para que esses discursos de ordem, ou seja, definição de 

uma espacialidade urbana, um saber legítimo sobre a cidade e a civilidade de 

seus habitantes, fossem alcançados com eficácia, uma outra instituição da 

ordem, que já tinha no Estado e na Igreja seus principais representantes, foi 

aparecendo e se fortificando mais do que poderíamos esperar, caso 

tivéssemos vivido no século XIX. Trata-se da polícia. O tripé da ordem estava 

formado: Estado, Igreja e Polícia. Mas foi esta última a mais estimada na 

produção da ordem.  

 Quem tangenciaria os problemas sociais e urbanos em plena rua, no 

cotidiano, no face a face, no corpo a corpo? Quem entraria em contato 

sensitivo com os medos da cidade? Quem tentaria de fato encarnar os 

discursos de ordem na vida da população? A polícia entrará em cena, mas não 

tão rápido. A sua necessidade na experiência social da cidade, a sua condição 

de indispensável e de principal produtora da ordem, foi construída, 

especialmente em jornais e revistas. É o que analisaremos no próximo capítulo.  
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 A polícia como aquilo que falta para se ter a ordem, como o ausente da 

desordem é, em Fortaleza, uma invenção recente, data das primeiras década 

do século XX e se fixou como verdadeira na década de 1930, pois já não 

bastava para a polícia ser somente um poder que se impõem com poderoso, 

mas, principalmente como legítimo. Essa legitimidade é “tributária de sua 

capacidade de construir uma representação do mundo, que o divide entre 

ordem e desordem”. (Pechman, 2002, p. 94).  

 Numa sociedade desigual, violenta, repleta de tensões e miséria social, 

como vimos nesse primeiro capítulo, o aparecimento da expressão: “Falta de 

Polícia”, frase eminentemente jornalística e sensacionalística, foi a demanda 

mais perigosa criada discursivamente. A preocupação com a desordem social 

não era uma preocupação com as condições sociais de produção da miséria, 

da violência, do crime e da delinquência, ou com a falta de um consenso, mas 

com a “falta de polícia”, e é disso que trataremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 
 

O POLICIAL E O CRONISTA 
 
 

 A crônica policial, no nosso caso, nos jornais locais de Fortaleza, forjou 

uma outra dizibilidade, visibilidade e temporalidade aos acontecimentos diários 

que até então tinham uma existência irrelevante. Acontecimentos que se 

faziam e se esgotavam na rua (no nosso caso, furtos, homicídios, trajetórias de 

criminosos, o dia policial etc.) agora tomam corpo nas páginas dos jornais. 

 A banalidade das existências vira notícia, é enredada, toma uma forma. 

A polissemia das existências é reduzida. As vozes, as falas da rua são 

insuficientes, caóticas, sujas, memória lábil; a escrita é convincente, lógica, 

limpa, memória propensa ao arquivo. Num gesto quase ficcional, os jornais 

arrebatam as vozes de todas as bocas para falar em nome de um espaço 

público, quando na verdade falam de si mesmos, sem jamais confessarem sua 

dualidade.  

Os acontecimentos cotidianos saem da fala, das ações, para a escritura, 

durando um pouco mais (Barthes, 1995), ou seja, os acontecimentos 

continuam acontecendo nas páginas dos jornais. Essa duração, essa outra 

temporalidade dos acontecimentos é a dissimulação do escrito nos jornais. Um 

acontecimento é mais interessante quanto mais ele durar. É a duração do 

acontecimento que justifica a produção, circulação e consumo da notícia.  

Não mais a contação das ruas, praças, bodegas e casas. O que era 

passageiro agora se demora na linguagem do prosador, diagramada numa 

coluna de jornal.  

A crônica policial não sairá mais da imprensa de Fortaleza que começou 

em discretas colunas até chegar aos nossos dias em programas policiais 

televisivos de grande audiência. Mas, voltemos ao início da década de 1930, 

pois é um começo bem mesquinho. 
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Uma certa tagarelice de um real miúdo do dia policial: homicídios, furtos, 

trajetórias de criminosos, fotografias de rostos desviantes, pequenos delitos, 

investigações, capturas, etc, começa a se repetir e se espalhar nos jornais.  

A polícia, que antes ocupava uma diagramação barata e periférica nos 

jornais, me refiro àquelas que ficam nas últimas páginas e nos cantos do lado 

esquerdo do jornal aberto, começam a se deslocarem para as primeiras 

páginas do lado direito. Não é à toa que os anúncios e propagandas mais caras 

são as das primeiras páginas, do lado direito e na parte superior, onde as 

posturas corporais do leitor, ao manusear o jornal, primeiro iriam se dirigir. 

Esse deslocamento indica uma nova demanda de notícias, novos 

interesses políticos e econômicos, uma nova dizibilidade sobre a realidade. 

Esse deslocamento no território do jornal, pois neles os textos são inscritos, é 

importante porque não basta sabermos o que diz o jornal, o conteúdo do 

discurso, mas como ele diz, as formas, para percebermos esses 

deslocamentos e os sentidos neles implicados.  

Quando manuseamos um jornal do século XIX, suas páginas são cinzas, 

marcadas por longos textos literários e políticos em letras minúsculas. O jornal 

do século XX multiplica os formatos de letras, anunciantes, propagandas, 

povoam suas páginas com imagens (charges, desenhos, fotografias etc). Uma 

série de mensagens instantâneas e chamativas se esforçam para absorver o 

olhar ligeiro do leitor-consumidor moderno.  

   Nas primeiras décadas do século XX, até o início dos anos 1920, a 

presença da polícia nos jornais não passava de informes de notas de rotinas de 

policiamento, informando horários e lugares. Avisos formais em notas breves e 

em letras minúsculas. Tais informes podem desanimar o pesquisador que 

imaginou ser óbvio encontrar notícias policiais que envolvessem “casos de 

polícia” com um enredo linear, com mistérios envolvendo investigação e 

capturas de criminosos, enfim uma narrativa do cotidiano policial na cidade. Os 

rostos perigosos, as páginas sangrentas, o sensacionalismo da perseguição, 

captura e morte entre policiais e criminosos estava por começar a se proliferar. 
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Perseguindo a diagramação, as inscrições e o conteúdo do texto dos 

jornais (Correio do Ceará, O Estado, O Nordeste, O Povo, Gazeta de Notícias, 

A Rua (os de maior tiragem e assinantes) vemos o sentido que a polícia vai 

construindo nesse espaço, diferente daquele sentido que ela tinha na rua.  

O partir da década de 1930 em diante, as notícias policiais, ou seja, 

como pensa a polícia, para que serve a polícia, o que é um bom policiamento, 

polícia e cidade, o que é uma boa polícia, quais as funções primordiais da 

polícia, a polícia na investigação e captura do criminoso, se tornam recorrentes 

em forma de colunas policiais; instruções baixadas pela polícia de como se 

comportar na rua; espaços do leitor para elogiar, denunciar ou pedir 

intervenção policial; e na proliferação de categorias de cunho pejorativo como 

“vagabundos”, “sujos”, “delituosos”, “decaídas” (meretrizes), “perniciosos”, 

“superticiosos”, “desocupados”, aqueles que representavam a anticidade. 

As colunas policiais são as mais variadas, fora às colunas de outros 

cronistas da cidade que apesar de não se destinarem ao fato policialesco, nos 

títulos das colunas, também se referem a polícia e ao policiamento 

constantemente. Senão vejamos. 

O jornal O Nordeste tinha a coluna: “Com vistas a Polícia”. Narrava, na 

maioria das vezes de forma elogiosa, as ações da polícia, oriundas de 

demandas da população. O Nordeste, jornal católico, dirigia suas denúncias e a 

demanda por polícia a fatos como: namoros indecorosos, atividades de 

meretrizes nas ruas principais da cidade e em horários proibidos (antes das 22 

horas), conversas indecentes, ociosidades nas calçadas, ruas e praças, e até 

jogo de futebol.  

 
COM VISTAS A POLÍCIA 

 As medidas tomadas pela polícia, de repressão ao jogo de bolas nas 
praças e calçadas de Fortaleza, foram recebidas pelo povo com a maior 
satisfação, uma vez que elas vinham diminuir, em parte, os abusos 
cometidos por quem não tem o que fazer. 
 É lamentável, porém, que tais abusos continuem nas calçadas da 
matriz do Carmo, que a meninada, todas as noites, transforma em campo 
de futebol e lugar de correrias, não respeitando, mesmo, a hora das 
novenas. 
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 Não é só. Todas as noites, depois das 18 horas, na Praça dos 
Voluntários, em frente ao Quartel da Polícia Especial, um grupo de meninos 
transforma a simpática avenida em campo de futebol! 
 Levamos o caso ao conhecimento das autoridades policiais, pedindo as 
mesmas que tomem providencias a respeito.18 
 
 

 A coluna “Ponto de Vista”, assinada ao final por L. S., também do jornal 

O Nordeste, apesar de não se intitular ligada à polícia, seus temas eram na 

maior parte sobre polícia e cidade, com periodicidade diária. A coluna é um 

exemplo ideal para mostrar o cunho de repressão moral na ideologia do jornal 

e a demanda por polícia para defender o “patrimônio moral” da capital dos 

“antros de perdição”.  
 
A polícia de nossa capital, numa atitude que merece louvores, acaba 

de fechar um centro de perversão que estava em plena Praça do Ferreira, 
no lugar mais central da cidade. Ali, dia e noite, ao som de música 
barulhenta, entregavam-se a danças nada convenientes pares e mais 
pares, mediante o pagamento de entradas e quotas pelas contradanças. As 
comparsas femininas eram alugadas a vil preço aos comparsas masculinos, 
tal qual se faz nos antros de perdição, que resolveram denominar de 
“dancings”. 
 Esse episódio que não é isolado, pois está se alastrando pelos quatro 
cantos da cidade, havendo um sem número desses tais salões que só 
servem para perverter as empregadinhas domésticas e mesmo algumas 
pobres moças de família, cujos pais não procuram indagar onde elas 
andam, esse episódio devia ser o ponto de partida de uma ação mais 
enérgica nas nossas autoridades em defesa do patrimônio moral de nossa 
terra e da nossa gente. 
 A polícia mais do que ninguém deve saber onde se localizam esses 
antros de perdição, pois para que funcionem eles necessitam de licença das 
autoridades. (...) Fortaleza está dando um péssimo exemplo de degradação 
moral.  
 (...) Há os namoros descarados nas praças públicas, especialmente 
desde o cair da noite até muito tarde. Quem se quiser dar ao trabalho de 
verificar a decadência de nossos costumes é só fazer um passeiozinho 
pelas praças da Lagoinha, Coração de Jesus, Carmo etc. A falta de 
vergonha é patente e ninguém pode dizer nada. E o pior é que se trata de 
pares de adolescentes, meninotes de colégio e moçoilas de pouca idade. 
Todos agarrados, unidos como se o resto do mundo não existisse. Para isso 
é que deve haver polícia. (...) Essas meninotas, que se deixam agarrar em 
plena rua por companheiros também jovens, precisam de educação. E já 
que os pais esquecem dos seus deveres, que a polícia tome as suas vezes. 
(...) Desde que houvesse policiamento verdadeiro nesses lugares preferidos 
pelos apaixonados sem vergonha, não se teria que presenciar tais 
encontros, que atentam contra o pudor e contra a moral pública. 
 Também deve a polícia fechar outros antros de perdição que se 
espalham pela cidade como o nome de clube de danças. Ali reinam a maior 
indecência, a falta de decoro, a perdição de mocinhas indefesas que são 
atraídas com a tentação da dança. 
 A moralidade é condição de toda vida social.  

                                            
18 COM VISTAS A POLÍCIA, O Nordeste, 1 de junho de 1939. 
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 Já que a polícia começou a obra pelo “dancing” da praça do Ferreira, 
que não deixe em funcionamento os demais, que fazem o mesmo mal, e 
talvez o excedam, por se acharem em lugares escuros.  
 Moralizemos a nossa Fortaleza, porque é o melhor patrimônio que o 
governo pode oferecer a um povo é a perfeita vida moral. 19 
 

 
 Os espaços do leitor também pediam a intervenção policial na cidade. 

Seguindo a mesma ideologia do jornal de repressão as “imoralidades”, alguns 

moradores escreviam cartas para os jornais reclamando e denunciando os 

“lugares de perdição” da cidade, nomeando o nome das ruas e dos 

personagens. 

 
PELA MORALIDADE PÚBLICA 
Em bem da moral pública, chamamos a atenção do Dr. Faustino 

Nascimento, delegado de polícia desta capital, para alguns centros de 
corrupção que, acintosamente, vivem a affrontar o pudor, sem o menor 
respeito às famílias. 
 Há alguns dias, fizemo-nos eco de uma reclamação de moradores da 
travessa Dr. Antonio Pompeu, contra a mulher Anna Pereira, vulgo 
“doninha”, que vivia constantemente a affrontar a moral com scenas 
indecorosas, quer de dia, quer de noite. 
 A autoridade, tomando na devida conta a reclamação, mandou chamar 
a referida mulher a polícia, além de outras, repreendendo-as severamente e 
a ameaçando a Anna Pereira, caso continuasse a não respeitar a 
vizinhança, mandar retira-la daquele local. 
 Doninha, porém, não ligou a recomendação do delegado, continuando 
com as patifarias, como se nada tivesse acontecido. 
 Recebemos, igualmente, denuncias contra outras casas de corrupção, 
que desrespeitam as famílias, como sejam na rua do Rosário, as mulheres 
Lina e Beatriz de tal e à rua do Sol, número 8. 
 Chamamos para o caso a atenção do dr.Faustino Nascimento, na 
certeza de que serão tomadas medidas acauteladoras da moral e dos bons 
costumes que não podem ficar a mercê de meia dúzia de calúnias 
desavergonhadas.20 
 

 
 Algumas expressões comuns nos títulos das notícias policiais como 

“caso de polícia” ou “para a polícia resolver”, “com vistas a polícia”, não se 

tratava de algum homicídio, conflito armado, investigação criminal ou violência 

física, e sim, um pedido para que a polícia intervir com urgência na repressão a 

prostituição, aos namoros indecorosos no espaço público, as piadas indecentes 

nos bondes, cinemas e praças, ociosidade, jogo de futebol nas vias públicas 

etc. 

                                            
19 PONTO DE VISTA, O Nordeste, 27 de abril de 1942.  
20 PELA MORALIDADE PÚBLICA, O Nordeste, 9 de janeiro de 1931. 
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Aumentaram também em muito as instruções da polícia baixada em 

forma de portarias e editais prometendo a coibição enérgica dos delitos e 

instruindo e normatizando as formas de se comportar da população. Vejamos.  

 
NOTA OFICIAL 

Chefatura de polícia 
Portaria Nº, 632 – O Chefe de Polícia do Estado do Ceará, no uso de suas 
atribuições legais, recomenda ao sr. dr. Delegado Auxiliar que, por seus 
agentes, adote enérgicas providencias no sentido de não mais ser permitida 
a algazarra que por costume, se verifica nos cinemas e nas casas de 
diversões desta capital, e também as pilhérias que muitas vezes 
pornográficas, voltam os freqüentadores de citados como, devendo agir 
contra os infratores destas determinações com o máximo rigor, para isso 
lançando mão dos meios que a lei e os bons costumes põem ao seu 
alcance. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Fortaleza, 22 de outubro de 1935. 
Cordeiro Neto  
Chefe de Polícia21  
 

SECRETARIA DE POLÍCIA E SEGURANÇA PÚBLICA 
NOTA OFICIAL 

 A Secretaria de Polícia e Segurança Pública, desejosa de que os 
festejos carnavalescos se processem num ambiente de perfeita calma, 
recomenda aos seus participes a integral observância das seguintes 
medidas prohibitivas, cuja transgressão será rigorosamente punida, dentro 
das faculdades que à polícia são atribuídas: 
 a) Canto das músicas “Cabra de Soutien”, “Mulungu”, “Perna 
Cabelluda” e outras cuja letra ofenda a moral; b) vestes de estilo militar e 
talares; c) aspiração de lança perfume; d) uso de máscaras ou melas-
mascaras nas ruas e praças públicas, depois das 18 horas; e) porte de 
qualquer armas offensivas, embora os seus conductores tenham licença 
para traze-las. Os blocos carnavalescos, que deverão ser registrados na 
Delegacia de Ordem Política e Social, não poderão usar termos 
indecorosos, nem legendas, dísticos e trajes contra a moral. O corso 
carnavalesco se fará no trecho comprehendido pelas ruas Senador 
Pompeu, Barão do Rio Branco, Conselheiro Liberato Barroso e Boulervard 
Duque de Caxias. 
 A polícia, fazendo essas recomendações, espera não ser compelida a 
se utilizar dos meios ao seu alcance, por isso que, se forçada, agirá com o 
máximo rigor e sem contemplações. 
 Secretaria de Polícia e Segurança Pública do Ceará, em Fortaleza 21 
de fevereiro de 1938.22 
 

 
 O jornal O Nordeste, de maior número de assinantes do Estado, e as 

citações dos textos acima, é um exemplo típico das demandas por polícia e os 

conceitos de policiamento que começavam a habitar não só o Nordeste, mas 

todos os jornais da cidade.  

                                            
21 NOTA OFICIAL: CHEFATURA DE POLÍCIA, O Nordeste, 23 de outubro de 1935. 
22 SECRETARIA DE POLÍCIA E SEGURANÇA PÚBLICA, O Nordeste, 23 de fevereiro de 
1938. 



 51 

Os títulos das matérias evidenciam isso: A TAREFA NOBILITANTE DA 

POLÍCIA23, POLÍCIA PREVENTIVA24, OS NAMOROS E A POLÍCIA25, POLÍCIA 

DE COSTUMES26, FALTA DE POLÍCIA27, CIDADE POLICIADA28, A 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA RECEBERÁ DENÚNCIAS29, 

ATUAÇÃO DO GOVERNO CEARENSE NO SETOR DA POLÍCIA30, COROAM-

SE DE ÊXITO AS DILIGENCIAS DA POLÍCIA CONTRA OS ELEMENTOS 

SUSPEITOS31, NOVOS E NUMEROSOS ELEMENTOS POLÍTICOS PRESOS 

PELA POLÍCIA DO CEARÁ32, PARA A POLÍCIA RESOLVER A LOCALIZAÇÃO 

DO MERETRÍCIO33, A POLÍCIA E A MENDICÂNCIA34, O POLICIAMENTO NO 

TEATRO35, FORTALEZA RECLAMA UMA RIGOROSA E VIGILANTE POLÍCIA 

DE COSTUMES36 etc. 

Os discursos policiais no jornal (escrito por cronistas e jornalistas, mas 

também textos escritos por chefes de polícia, intelectuais da polícia, delegados, 

juristas, advogados, criminologistas, etc.) vão operar para que a polícia não 

tenha mais só a função enunciadora de fazer-saber: informações, descrições e 

autenticações, mas principalmente um fazer-crer: a produção de um discurso 

que se quer reconhecer como verdadeiro, legítimo, que tenha credibilidade.  

A cidade passa a ser olhada e explicada por um olhar policial e a polícia 

nos jornais começa a ser superestimada, pois representaria a instituição por 

                                            
23 A TAREFA NOBILITANTE DA POLÍCIA, O Nordeste, 24 de abril de 1940. 
24 POLÍCIA PREVENTIVA, O Nordeste, 17 de Março de 1941. 
25 OS NAMOROS E A POLÍCIA, O Nordeste, 23 de novembro de 1944. 
26 POLÍCIA DE COSTUMES, Gazeta de Notícias, 24 de janeiro de 1930. 
27 FALTA DE POLÍCIA, Gazeta de Notícias, 28 de junho de 1941. 
28 CIDADE POLICIADA, Gazeta de Notícias, 17 de setembro de 1941.  
29 A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA RECEBERÁ DENÚNCIAS, Gazeta de 
Notícias, 5 de março de 1942.  
30 ATUAÇÃO DO GOVERNO CEARENSE NO SETOR DA POLÍCIA, O Estado, 26 de maio de 
1941. 
31 COROAM-SE DE ÊXITOS AS DILIGENCIAS DA POLÍCIA CONTRA OS ELEMENTOS 
SUSPEITOS, O Estado, 6 de maio de 1942.   
32 NOVOS E NUMEROSOS ELEMENTOS POLÍTICOS PRESOS PELA POLÍCIA DO CEARÁ, 
O Estado, 29 de agosto de 1942.         
33 PARA A POLÍCIA RESOLVER A LOCALIZAÇÃO DO MERETRÍCIO, A Rua, 5 de fevereiro 
de 1933. 
34 A POLÍCIA E A MENDICÂNCIA, A rua, 24 de fevereiro de 1933. 
35 O POLICIAMENTO NO TEATRO, A rua, 28 de novembro de 1933. 
36 FORTALEZA RECLAMA UMA RIGOROSA E VIGILANTE POLÍCIA DE COSTUMES, A Rua, 
22 de fevereiro de 1935. 
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excelência de produção da ordem social: regeneração social e moral da cidade 

e construtora da civilidade da população, este último aspecto naquilo que foi 

chamado de “Polícia de Costumes”.  

 
2.1. POLÍCIA DE COSTUMES 

 

Os costumes da população fortalezense nos espaços públicos da cidade 

há algum tempo (fortemente nas primeiras décadas do século XX) eram 

classificados e denunciados pelos jornais como “maus costumes”. A incivilidade 

estava “arraigada na alma do povo”, costumavam dizer esses discursos. 

Por mais incisivas que fossem as instruções sobre a moral, os bons 

costumes e o decoro público, grande parte da população não domesticava 

seus hábitos ao convívio da boa ordem social e moral. 

Os anos 1930 eram considerados os anos de maior “decadência do 

edifício moral” da vida coletiva. O grau de “barbárie” e “indecências” tomavam 

conta de todos os setores da vida sócio-urbana.  

Os costumes da população, ou melhor, “os maus costumes”, 

preocupavam os comerciantes, a igreja católica e o Estado. Com uma polícia 

de costumes, os hábitos incivilizados seriam registrados e “cuidados”. O 

cotidiano seria esmiuçado nas suas irregularidades e desordens ínfimas. “Os 

‘maus costumes’ catalogados tornam possível uma sistematização e 

gerenciamento do cotidiano”. (Albuquerque Jr., 2007, p.120).    

E foi na década de 1930 que se iniciou uma intensa campanha na 

criação de uma Polícia de Costumes para Fortaleza. A polícia ficaria com uma 

dupla função nesse aspecto: instruir a população de como agir e se comportar 

nos espaços públicos; e reprimir, usando a força quanto fosse necessária 

contra todos aqueles que não seguissem o padrão do bom convívio urbano, 

que implicava, decoro público e civilidades nos costumes.  
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Foi o jornal A Rua que iniciou a campanha de criação dessa singular 

polícia, dando as diretrizes e funções cabíveis. Os jornais Gazeta de Notícias, 

Correio do Ceará, O Nordeste e O Estado entraram posteriormente na 

campanha, todos eles elogiando a iniciativa do “confrade” A Rua. Assim dizia o 

dito jornal: 

 
FORTALEZA RECLAMA UMA RIGOROSA E VIGILANTE POLÍCIA 

DE COSTUMES 
Todos os que nos visitam, notadamente os cearenses que moram 

fora do Estado, há anos, ficam admirados, com justa razão, do notável 
progresso material de Fortaleza, que, realmente, num verdadeiro contraste 
com o empobrecimento, sempre crescente, das populações do interior, 
aumenta cada dia, desdobra-se em novas ruas e avenidas, em construções 
modernas, algumas até bastante caras para as condições do meio 
econômico. 

Mas, infelizmente, desgraçadamente ao passo que se verifica esse 
surto de evolução sob esse ponto de vista, os costumes do povo modificam-
se para pior, se desmoralizam, se rebaixam, se degradam. 

Urge, por isso, seja instituída, quanto antes, entre nós, uma severa 
Polícia de Costumes, organização modelar, inteligente, que saiba corrigir os 
desregramentos atuais, os relaxamentos tão em voga, evitando, destarte, o 
completo desmoronamento do nosso edifício moral.  

Com efeito, quem conheceu Fortaleza, a vinte ou trinta anos atrás, 
ou mais remotamente ainda, e a vê nos nossos dias, nota logo sem grande 
indagação, a extraordinária, a pasmosa diferença que há nos modos, nas 
atitudes ou nos hábitos do nosso povo, sob vários sentidos. 

Cumpre reagirmos contra a dissolução que se está operando, mas 
reagirmos com ânimos firmes em reparar o mal, afim de que nos reergamos 
afirmando os nossos foros de gente civilizada.  

(...) O poder de um prefeito,-pode-se dizer-, para agir de tal forma, é 
quase sem limites, quanto a Polícia de Costumes. 
E qualquer arbitrariedade que, porventura, possa cometer, merecerá 
aplausos, contanto que as medidas postas em práticas sejam oportunas e 
bem orientadas. Os prefeitos, as repartições de higiene e a polícia civil são 
os responsáveis pelo horrível desmantelo que aí está, a ponto de nos 
causar vergonha e nojo.37 

X.X.  
 

O objetivo da campanha de criação de uma Polícia de Costumes se 

dava simultaneamente em dois aspectos: indicar as funções e estratégias de 

uma Polícia de Costumes” e inventariar os “maus costumes do povo”. A polícia 

entraria em cena com a repressão aos “maus hábitos arraigados na alma do 

povo”.  

                                            
37 FORTALEZA RECLAMA UMA RIGOROSA E VIGILANTE POLÍCIA DE COSTUMES, A Rua, 
22 de fevereiro de 1935. 
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A polícia de costumes seria a responsável pela boa execução do Código 

de Posturas Municipal (1932). Na polícia estava depositada a confiança para 

que fosse efetivado o sossego e a tranqüilidade pública, os costumes e 

aspectos gerais da cidade, a ordem do trânsito, o bom desenvolvimento das 

atividades comerciais, o comércio ambulante, “cuidaria” dos divertimentos 

públicos, dos asseios das ruas, da higiene das habitações particulares e 

coletivas e das casas de diversão.     

O jornal, escrito por um articulista que assina com as iniciais X.X., 

começa contrastando o progresso material da cidade e a pobreza.  O visitante, 

de fato, admira-se do crescimento da cidade, mas o povo que a habita e seus 

costumes, “degrada”, “desmoraliza”. O povo (categoria entendida pelos 

gestores da cidade, polícia e intelectuais como negativo para a civilidade) é o 

outro da cidade, é o impróprio da cidade, é o seu “mau”. A incivilidade é um 

“desmoronamento do edifício moral”.  

Para domesticar a população sem higiene e sem moral o articulista 

apóia até mesmo o uso da força para que as medidas sejam cumpridas.   

Inventariar os “maus costumes” significava nomear práticas, classificar 

indivíduos, ordenar o caótico, registrar o desvio ínfimo, denunciar as narrativas 

corporais indecentes, uma prática recorrente dos principais jornais de 

Fortaleza. É desses “maus costumes” que falaremos a partir de agora, ao 

mesmo tempo em que demonstraremos os interesses políticos, econômicos e 

estéticos envolvidos na campanha de uma Polícia de Costumes. 

A eleição de uma prática como “mau costume” começava por um 

julgamento do adequado e do impróprio, do civilizado e do bárbaro, do decoro 

e da indecência.  

Sistematicamente, os lugares mais denunciados como repletos de maus 

hábitos que “afrontavam a moral, os bons costumes e a higiene” eram as 

praças, os cafés, as calçadas, cinemas, bondes e ônibus. Os indivíduos que 
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mais preocupavam com seus usos indevidos e que encarnavam a incivilidade 

eram os menores, vadios, prostitutas, mendigos e desocupados. 

A Praça do Ferreira era alvo principal dos conflitos entre um discurso de 

civilidade e as práticas da população “depondo contra os nossos foros de gente 

civilizada”. A Praça do Ferreira era o ponto de convergência da capital. Era 

nela que estavam os principais estabelecimentos comerciais, era o cartão-

postal da cidade. As representações da cidade passavam sempre por ela. Mas 

era nela que também se concentrava tudo que traía o ideário de uma cidade 

moderna e civilizada. Assim dizia o articulista do jornal Correio do Ceará: 

 
A Praça do Ferreira que deveria ser a sala de visita da cidade, antes 

parece o seu quintal (...) vasto cenário de imundícies de toda natureza, 
onde correm dezenas de moleques maltrapilhos, dando bofetadas uns nos 
outros, onde há as pilherias mais grosseiras das centenas de desocupados 
que a freqüentam, além de constantes vaias, pugilistas e até cenas de 
sangue.38    

 
 
A praça deveria ser usada como um lugar de passagem, de circulação, 

de pés apressados para o trabalho ou para o consumo. Os espaços públicos 

tinham ganhado um sentido de agitação e velocidade. As reformas feitas pelo 

prefeito Raimundo Girão já indicavam esse sentido, como a criação da Coluna 

Hora, a retirada dos cafés e a diminuição das praça para atender o fluxo de 

veículos. O “vasto cenário de imundície” agredia as normas de higiene e 

afastava o consumidor. Os “desocupados” impediam o fluxo das pessoas que 

iam ao centro à trabalho ou para consumir, além das vaias às pessoas que 

passavam: “os desocupados enchem os passeios tomando o trânsito, e, muitas 

vezes, faltando com o respeito com as senhoras que passam”.39  

Os comportamentos nos ônibus e bondes também serão denunciados 

por sua falta de higiene (cuspir no interior dos transportes, sendo a saliva um 

“veículo das piores moléstias”) e as conversas indecentes em seu interior. 

  
(...) os auto-ônibus, na sua grande maioria, de tão mal feitos, tão 

velhos, tão imundos, com os bancos junto demais, com o corredor 
estreitíssimo, causam enorme incômodo, notadamente as senhoras, em 

                                            
38 POLÍCIA DE COSTUMES, Correio do Ceará, 22 de fevereiro de 1935. 
39 Idem, 1 de março de 1935.  
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cujas pernas e ombros, os passageiros, menos cautelosos batem a todo 
momento. 

Carros desta natureza devem ser proibidos de circular porque afeiam 
demasiado a nossa capital. 

Quanto aos bondes, é desnecessário descrevê-los na sua sujidade 
ambulante, úmidos de escarros, ostentando nos panos, em trapos, 
colocados a título de sanefas. 

Os próprios condutores e motoneiros são a expressão maior e mais 
triste de uma pobreza que toca a raia miúda da miséria. 
Andam rotos, relaxados em tudo, e, em grande parte, ainda sem camisa.40  
   

  
 As calçadas também eram outro problema: deveria ser o lugar do livre 

trânsito dos pedestres, mas era o lugar de indivíduos “desocupados”, 

impedindo “caminhar-se por elas e a locomoção de “quem entra e quem sai 

dos cafés, casas comerciais e botequins”.  

  
(...) O trânsito pedestre, na Praça do Ferreira e adjacências, deve ser 

também tomada na devida consideração. 
É intolerável, indigno e estúpido o constante amontoado de indivíduos 

desocupados, tornando-se impossível caminhar-se pelas calçadas. 
Esses sujeitos, sem o mínimo de educação, se aglomeram até as portas de 
certas casas comerciais, dos cafés e botequins, de modo a impedir a 
locomoção de quem queria entrar e sair.  

Tal praxe não pode mais continuar, sob pensa de serem 
responsabilizados, pela sociedade culta, ao menos moralmente, as 
principais autoridades locais, que tem a obrigação de ver essas anomalias e 
sobre elas providenciar. 41    

 
 
Os lugares de lazer, como o cinema e o teatro, serão também apontados 

como um lugar por excelência de vergonha para as famílias cearenses, mas os 

guardas que deveriam fazer o policiamento, aproveitam para assistir ao filme, 

negligenciando o policiamento: 

 
O cinema é a vergonha das vergonhas. Reúnem-se nas torrinhas do 

Majestic, a cuspinhar e a lançar pontas de cigarro sobre as famílias que 
estão em baixo, a platéia, mais estúpida e mal educada que pode haver no 
mundo. Gritos, assovios, comentários equívocos e boçais, tudo parte lá de 
cima, a despeito dos vários guardas civis que vão ver a fita, de carona, a 
título de policiamento.42 

 
   

Numa outra reportagem, três anos depois da referida acima, o cinema 

volta a ser alvo de indignação e pedido de intervenção da polícia pelos jornais 
                                            
40 POLÍCIA DE COSTUMES II, A Rua, 27 de fevereiro de 1935. 
41 Idem.  
42 POLÍCIA DE COSTUMES, Correio do Ceará, 22 de fevereiro de 1935 
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pela falta de decoro da população que constrangia aqueles que levavam suas 

família para o lazer cinematográfico. Mais uma vez as torrinhas é referida como 

o lugar principal das “indecências”, chamadas de “galinheiro”. 

 
POLÍCIA PARA O MAJESTIC 

A polícia precisa tomar enérgicas providencias para a moralização das 
torrinhas do “Majestic”. 

Aquillo como está, não tem senão este qualificativo: indecência. 
Ainda hontem, na sessão das 8,30, com o filme brasileiro “Maria Bonita”, 
presentes muitas famílias de nossa sociedade, o que ali se viu e ouviu foi 
mais do que o bastante para dar a Fortaleza o melhor atestado de cidade 
sem educação. 
Isto, somente, porque os elementos de certa felpa são deixados a solta, 
sem um correctivo, expondo o decoro da família patrícia e a nossa fama de 
civilizados à mais despudorada irrisão.  

Gritaria, assobios, dicterios e insinuações imorais desciam em torrente 
a platéia, sem que houvesse uma providencia eficaz para dar cabo aquillo. 
Quem é moleque e mal educado não vae a cinema e, se não houver jeito 
para cohibir tal abuso, que se tranquem as torrinhas, merecidamente 
apelidadas já de gallinheiro. Como está é que não pode continuar. 

Deixamos, aqui, um apello nesse sentido ao sr. Secretário da 
Segurança Pública, certos de que seremos attendidos.43  

 
 
Havia uma preocupação também com a higiene dos lugares e das 

pessoas no espaço público, essa por faltar, podia levar a contaminação de toda 

a cidade com epidemias. Os lugares visados eram os cafés, restaurantes e os 

logradouros públicos com suas sujeiras de toda ordem: alimentos espalhados 

nas calçadas, cuspes nas praças, calçadas, ônibus e bondes, pontas de 

cigarros, etc. 

 
Exagerado seria se eu dissesse que, no tocante as questões de 

higiene, nós somos um povo civilizado. Sei o trabalho com que luta a 
repartição competente, no sentido de por em prática certas medidas de 
conservação e asseio. 

Quem se entregar a desagradável mas filosófica leitura do obituário, 
pode verificar que aumenta, assustadoramente, a estatística dos que 
vão,vitimados pela epidemia que assola. 

(...) Ninguém me convencerá que as casas de hospedagem, que, de 
tempos a esta parte, se tornaram uma verdadeira praga, não contribua em 
larga escala para o desenvolvimento de todas as moléstias. 

Pelo que tenho ouvido (pois não chego lá, nem lá me pilham) alguns 
arrabaldes insalubres, e algumas hospedarias são verdadeiros focos de 
infecção, engrossadoras insignes do obituário. 

Ali, não se cuida absolutamente, das medidas de asseio prescritas pela 
higiene. 

                                            
43 POLÍCIA PARA O MAJESTIC, O Nordeste, 18 de maio de 1938. 
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Aliás, há muita gente boa que não tem a mínima noção do que sejam 
tas preceitos. 

(...) Quem se deve ao trabalho de refletir sobre o caso, observando o 
que se passa, mesmo entre os que se julgam instruídos, poderia escrever 
um livro de muitas páginas a propósito dos maus costumes e hábitos 
inveterados alguns dos quais, valha a verdade, bem deprimentes dos 
nossos foros de civilizados.44  

  Falsat 
 

A polícia de fato entrou em ação para reprimir os atos indecorosos, as 

posturas incivilizadas, a falta de decoro da população. Com a publicação de 

editais e portarias, normatizando os comportamentos, a polícia ia às ruas numa 

verdadeira caça, interdições e prisão de todos aqueles que não se sujeitassem 

aos padrões de civilidade que a boa ordem exigia. 

Em 22 de outubro de 1935, o Chefe de Polícia do Estado do Ceará, 

capitão Cordeiro Neto, publica a seguinte portaria: 

 
Portaria No., 632 – O Chefe de Polícia do Estado do Ceará, no uso de suas 
atribuições, recomenda ao sr. Dr. Delegado Auxiliar que , por seus agentes, 
adote enérgicas providencias no sentido de não mais ser permitida a 
algazarra que por costume, se verifica nos cinemas e nas casas de 
diversões desta capital, e também as pilhérias que muitas vezes 
pornográficas, voltam os freqüentadores de citados como, devendo agir 
contra os infratores destas determinações com o máximo rigor, para isso 
lançando mão dos meios que a lei e os bons costumes põem ao seu 
alcance. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Fortaleza, 22 de outubro de 1935. 

 
Capitão Cordeiro Neto 
Chefe de Polícia45 
 

A formalização legal estava anunciada e o tom era de ameaça aos 

infratores “pornográficos” que freqüentavam esses espaços de lazer da “boa 

família cearense”. A polícia, na figura de seu novo Chefe, estava decidida a 

“moralizar” a cidade, “limpá-la” dos “indecentes”, “vaiadores” e “desocupados”. 

Em 1940, o jornal O Nordeste comemorava, através de um artigo 

publicado pelo Departamento de Cultura, Divulgação e Propaganda, o sucesso 

da intervenção policial nos “maus hábitos” da população que agrediam a moral 

                                            
44 FATOS E COMENTÁRIOS: MEDIDAS PROFILÁTICAS, A Rua, 19 de março de 1933. 
45 NOTA OFICIAL: CHEFATURA DE POLÍCIA, O Nordeste, 23 de outubro de 1935, p. 02. 
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e os bons costumes e reconhece que o processo de educação dos costumes é 

gradual e demorado. 

 
Acossados pela repressão enérgica da polícia, nestes últimos dias, os 

elementos mal educados, que afeiavam, com seu maus hábitos, o aspectos 
social de Fortaleza, desertaram do seu campo de ação, no caso os cinemas 
e os logradouros públicos, e as estas horas, certamente, procuram se 
adaptar as boas normas de civilidade. É bem verdade que os recalcitrantes, 
em número, aliás, diminuto, de quando em vez, repontem, numa assuada 
ou numa pilhéria insulsa. É que a educação social de um povo não é tarefa 
para se realizar em poucos dias ou meses, por determinação de portarias. É 
necessário um longo trabalho de preparação educacional. Entretanto, força 
é convir a atitude da polícia, reprimindo os abusos de indisciplinados e 
vadios, de toda classe social, logrou êxito extraordinário, apesar do caráter 
de nosso povo, reconhecidamente rebelde e arraigado as velhas e 
reprováveis usanças provincianas. 

(...) No setor policial, a repressão a malandragem e aos maus 
costumes prosseguirá inflexível, até o saneamento completo do ambiente 
urbano e nossa civilidade e progressista Fortaleza.46 

 
 
Os “namoros indecentes” que incomodavam, constrangiam, 

envergonhavam as famílias que iam ao lazer no Centro ou ao voltar das missas 

dominicais, foram reprimidos em ações surpresas da polícia. Se as famílias não 

produziam mais filhos “decentes”, respeitosos da moral e dos bons costumes, 

cabia a polícia fazer isso. 

 
Não há nada como a ação decidida e enérgica da autoridade. Até há 

poucos dias era assombroso o espetáculo que oferecem certos logradouros 
públicos da cidade, como as praças do Coração de Jesus e da Lagoinha. 
Pares de namorados, numa aderência crustácea, espalhavam-se pelos 
bancos e alamedas, numa atitude chocante e ofensiva à moral menos 
exigente. E o que era pior, nesses colóquios noturnos escandalosos, era a 
condição das pessoas que a eles se encontravam. Mocinhas e rapazotes de 
colégios secundários, jovens filhos e filhas de família, numa destoante 
demonstração de ausência do pátrio poder ou da vigilância materna.  

(...) Numa bela noite de luar a polícia atrapalhou todos os devaneios 
dessa mocidade sem juízo e órfã de pais vivos. O “raspa”lançou as malhas 
sobre os casaizinhos românticos, separando-os ou pela força ou pelo medo. 
E aos que eram apanhados em flagrante deixavam em liberdade as 
meninas, levando, porém, para os conselhos da praxe, à delegacia 
respectiva, os “ilustres” cidadãos. (...) E se os pais continuarem esquecendo 
os seus deveres, que a polícia tome-lhes o lugar e não se descuide daqui 
em diante na sua bendita obra de misericórdia.47 

 
       

                                            
46 A TAREFA NOBILITANTE DA POLÍCIA, O Nordeste, 24 de abril de 1940. 
47 PONTO DE VISTA, O Nordeste, 19 de setembro de 1940.  
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Já em 1943, o articulista H. Firmeza, que se dedicava ao estudo dos 

costumes do Ceará e de Fortaleza, estava convicto: em matéria dos 

“detestáveis” costumes no Ceará não adiantaria os jornais ou as pessoas 

“falarem”, “advertirem” ou “censurarem” esses hábitos, seria “inútil” e a única 

solução seria o uso da força policial, como ocorreu no dia em a polícia levou na 

“madalena” (carro da polícia) os “desocupados” e “malandros” que vaiavam as 

“senhoras” e “senhoritas” que passavam na Praça do Ferreira.  

 
Entre outros costumes que afetam nossa sociedade, dois há que foram 

focalizados com linguagem de fogo pelo erudito professor Ermínio Araújo 
nos magistrais escritos que vem publicando na imprensa sob o título – 
“Como há cem anos atrás”.  

Insurge-se o escritor contra o sistema das vaias tão em voga em 
Fortaleza, que, por isso mesmo, até hoje não perdeu o qualitativo, dado há 
muitos anos ao nosso Estado, de – Ceará moleque. 

Eu, que tenho muito me ocupado dos assuntos referente aos nossos 
detestáveis costumes, já proclamei várias vezes que só há um meio de 
corrigi-los: é o emprego da polícia. 

A verdade que isto encerra, vimo-la há poucos dias. 
Filas de pessoas desocupadas, postavam-se no passeio em frente à 

construção do S. Luiz, na Praça do Ferreira, e dali vaiavam senhoras e 
senhoritas cujos vestidos eram batidos pelo forte vento que lá costuma 
soprar. 

Poderia quem quisesse falar ou reparar, censurar ou advertir, poderiam 
bradar até os jornais, que tudo seria inútil. Mas bastou a intervenção policial 
que uma dúzia de malandros fossem conduzidos na ‘madalena’, para que 
arrependidos, não voltassem mais os vaiadores ao seu nefando trabalho. 
Acabaram-se as vaias e acabou-se os ajuntamentos que naquele local se 
via todos os dias.48 

 
 
É no inventário dos “maus costumes” da população, com o objetivo de 

coibi-los, que conhecemos a cidade detestada pelo urbanista, pelo 

administrador, pela polícia, pelos comerciantes de lojas. São essas ocupações 

indevidas, essas práticas de espaços nomeadas como “degradante”, 

“desmoralizante” que dizem as relações de poder na constituição dos espaços. 

Os espaços não são neutros, não se trata de um quadro onde se depositariam 

as ações.   

 
Os espaços nascem da adoção de posturas, desde corporais até 

políticas e estéticas, os espaços são posturas, são posições que se 
imobilizam por dado tempo, mas depois se desfazem num outro momento 
de cambaleio e de vacilação das forças que sustentaram estas posturas (...) 
os espaços são tramas que são tecidas em meio a um emaranhado de 

                                            
48 OS NOSSOS COSTUMES, O Nordeste, 1 de agosto de 1943.      
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práticas em que está investido saberes e que implicam jogos de poder. 
(Albuquerque Jr., 2006, p. 05-07). 

 

O espaço urbano era um lugar de conflito entre os que diziam a cidade, 

idealizando-a, isenta de seus passos transgressores, e os que a diziam 

simplesmente habitando-a, percorrendo-a. (Certeau, 2006.).    

Numa cidade que se modernizava, que progredia materialmente, a 

complexificação das funções sociais exigia mais pessoas em sintonia com as 

normas de condutas. Cada ação individual deveria desempenhar uma função 

social. Vai se exigindo mais pontos de articulação na teia das ações, em que 

indivíduo deve se comportar “corretamente”. (Elias, 1994). Essa teia de ação é 

um mecanismo de prevenção das transgressões ao comportamento 

socialmente aceitável. O que vemos aqui em Fortaleza é o exercício de um 

controle externo, pois não havia uma internalização das normas de condutas, 

ainda estava por se processar uma passagem do controle para o autocontrole.  

A presença da Polícia de Costumes na rua era para garantir na instância 

do cotidiano um processo paulatino de imposição das regras higiênicas, morais 

e políticas. Fazer os indivíduos internalizarem condutas esperadas, previsíveis, 

que só os civilizados têm. 

A não observância das regras sociais pelos indivíduos é nomeada como 

“vergonhoso”, “imundo”, “indecente”, “quebra de decoro”. Mas “decoro” não era 

somente um conjunto de regras que deviam ser seguidas, ele é, 

essencialmente, “um conjunto de procedimentos pelos quais cada um se sente 

responsável não só pela sua própria conduta, também pelas condutas dos 

circundantes que com ele contracenam” (Martins, 199, p. 12) 

O incômodo era ter que contracenar no espaço urbano como 

coadjuvantes com esses circunstantes indevidos. Só os coadjuvantes da 

cidade sentem vergonha dela, porque são eles que nomeiam os 

comportamentos e os julgam como impróprios. 
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As cenas urbanas, portanto, são feitas por aqueles que se envergonham 

(coadjuvantes) e pelos que transgridem (circunstantes). O embaraço se dá 

porque aqueles que interiorizaram as normas compartilham as transgressões 

no mesmo palco de encenação que é o espaço urbano. A função da Polícia de 

Costumes era impedir que aqueles que transgrediam os códigos, as boas 

maneiras, fossem os protagonistas na representação da cidade. Era preciso 

que os impulsos ficassem cada vez mais submetidos as regras e ao controle 

social.49 

Só os civilizados se envergonham. Só eles veem nos comportamentos o 

impróprio, o “mau costume”, porque introjetaram as regras. A polícia estava do 

lado dos civilizados e seria ela a construtora da civilização.  

A parceria entre imprensa e polícia se fortificou, uma campanha que 

começou nos jornais (Polícia de Costumes) e continuou nas ruas, com a polícia 

caçando e reprimindo com violência e prisões as incivilidades da população. 

Mas não foi só pelas demandas de uma parte católica, conservadora e 

comercial na população pedindo intervenção da polícia que se fundou essa 

relação. Na verdade, muitos dos articulistas dos jornais eram funcionários da 

polícia e construíam com a imprensa uma representação positiva da instituição, 

muitos deles adquirindo capital político para exercício de outros cargos, além 

de serem figuras símbolos de autoridade, de respeitabilidade e prestígio social. 

Essa parceria se expressou nas notas oficiais e elogiosas, e nas crônicas 

policiais.  

O crime foi o tema preferido, com todas as circunstâncias que o envolve, 

que iam desde a investigação e captura dos criminosos pela polícia, até as 

famigeradas entrevistas dos repórteres com os criminosos, entrevistas 

previamente avisadas e marcadas com o delegado na delegacia. 

 
                                            
49 Nobert Elias mostra como entre os século XVI e XVIII a sociedade ocidental passou por um 
processo civilizador, onde se vai aos poucos crescendo a vergonha e o embaraço em 
determinadas circunstâncias. Os impulsos foram ficando cada vez mais sujeitos ao controle 
social e as regras. No decorrer desse processo civilizador, os padrões vão sendo internalizados 
a ponto de se tornarem parte constituinte da estrutura da personalidade do indivíduo. A 
vergonha e o embaraço deixam portanto de serem regras externas.      
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2.2. CRIMES NOS JORNAIS 

 

Gazeta de Notícia, 27 de fevereiro de 1941, p. 01.  

 

 A imagem acima, do jornal Gazeta de Notícias, é só um dos muitos 

casos da proliferação deste tipo de narrativa sobre o crime e o criminoso em 

Fortaleza. Além de uma leitura textual na crônica policial, faz-se também uma 

leitura ótica do criminoso. O rosto vai sendo construído como um lugar de 

identificação e de desvio. Por outro lado, o jornalista, quase num gesto de 

orgulho, posa para a “objetiva” do fotógrafo, olhando para o “criminoso” e 

oferecendo-o como notícia e imagem para o público leitor das crônicas 

policiais.  
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Essa reportagem se encontra na primeira página do jornal, sintoma 

historicamente e socialmente interessante, pois notícia de primeira página 

ocupa um lugar sensível do jornal, já que se entrega aos sentidos do passante, 

ao olho ligeiro da rua, ao oferecimento rápido, à propaganda mais eficiente. 

Desde então (década de 1930), esse tipo de reportagem dificilmente sairá da 

primeira página no noticiário fortalezense.  

 O crime, a criminalidade e o criminoso ganharam algumas páginas dos 

jornais, páginas caras para anúncios e propagandas, mas custando o preço de 

um delito para um homem ordinário. O tamanho da reportagem no espaço do 

jornal se equivale ao grau de barbaridade. 

 As crônicas policialescas se apossam dos itinerários dos criminosos, das 

vidas sem grafias, e reinventa-os. Ora são trágicos, ora burlescos; ora 

selvagens, ora ingênuos.  

Instrumentalizados com os recursos de linguagem da crônica policial, 

dissimula-se no escrito as desventuras de homens e mulheres quase sem 

biografias, quase sem existências, quase sem realidades na criação narrativa 

do prosador e no consumo do leitor. 

Na pose para a “objetiva” do fotógrafo do jornal, o criminoso ganha um 

rosto, um rosto do desvio. Uma parceria entre jornalistas e delegados na 

produção imagético-discursiva do desvio e de seu autor que se encarna no 

rosto. Muitos, com certeza, nunca posaram para um foto. Talvez não tivessem 

um arquivo pessoal de fotografias, diários, cartas, uma escrita de si nesses 

suportes de memória, a maioria eram analfabetos, mas eram narrados e 

fotografados com precisão, para constituírem não um arquivo pessoal, mas a 

atualidade da cidade, aquilo que representava a anticidade, o presente de seu 

desvio.  
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A vida desses “homens infames”50 (Foucault, 2010) é um gesto irônico e 

talvez desconcertante para os historiadores que buscam a reconstituição ou as 

verdades latentes desses sujeitos, pois a enunciação dessas vidas cambaleia 

numa linguagem que era atualidade para seus contemporâneos, guardando 

segredos, dissimulações e tramas de poder que as enredou, e que hoje é 

arquivo para o historiador, arquivos dos desvios, mas precisamente, arquivos 

mal-ditos.  

O crime começa a deixar de ser excentricidade nas narrativas ainda com 

laços de pessoalidade e mexericos cotidianos de Fortaleza dos anos 1930 para 

virar tagarelice nos jornais locais. As narrativas do crime sofrem um 

deslocamento.  

O crime de conhecimento público que se proliferava pela oralidade numa 

temporalidade e espacialidade demorada nas teias de comunicação oral (o 

vizinho, as praças, os cafés, as bodegas,o mercado etc) se desloca para o 

crime como notícia. O crime parece não pertencer à rua, à casa, à bodega, 

mas ao reino do noticiável. É, portanto, dos jornais que as narrativas do crime 

se deslocam para as praças, casas e bodegas, só que com uma dimensão 

espaço-temporal acelerada. 

 Sua temporalidade se espalha rapidamente para além do próprio ato, 

convocando outras testemunhas, acionando outros saberes, solicitando outras 

opiniões. O crime continua acontecendo como um grande enredo entre autor 

                                            
50 Expressão cunhada por Michel Foucault no seu belo e preciso artigo “A vida dos homens 
infames”. Foucault se referia a existências-relâmpagos encontradas em livros e documentos. 
“Vidas de algumas linhas ou de algumas páginas, desventuras e aventuras sem nome”. 
Foucault para precisar o que significava chamava de vidas infames se apropria do termo 
“notícia”, pois com esse termo conseguia designá-los com uma dupla referência: “a rapidez do 
relato e a realidade dos acontecimentos relatados; pois tal é, nesses textos, a condensação 
das coisas ditas, que não se sabe se a intensidade que os atravessa deve-se mais ao clamor 
das palavras ou a violência dos fatos que neles se encontram. Vidas singulares, tornadas, por 
não sei quais acasos, estranhos poemas (...) Vidas que são como se não tivessem existido, 
vidas que só sobrevivem do choque com um poder que não quis senão aniquilá-las, ou pelo 
menos apagá-las, vidas que só nos retornam pelo efeito de múltiplos acasos, eis as infâmias 
das quais eu quis, aqui, juntar alguns restos. (...) Aparentemente infames, por causa das 
lembranças abomináveis que deixaram, dos delitos que lhes atribuem, do horror respeitoso que 
inspiraram, eles de fatos são homens da lenda gloriosa, mesmo se as razões dessa fama são 
inversas àquelas que fazem ou deveriam fazer a grandeza dos homens. Sua infâmia não é 
senão uma modalidade da universal fama”. (Foucault, 2010, p. 203, 210)        
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do crime, circulação do crime e consumidores do crime, fazendo-o durar um 

pouco mais para transformá-lo em espetáculo, com a “vantagem” para o leitor 

de ser mimético com a realidade.  

 O crime agenciado pelo jornalista e o policial faz com que se desenvolva 

na população de Fortaleza uma teia narrativa social do crime, dando a ele 

precisão, linearidade, lógica, uma certa sensação de ficção, estéril ficção.  

Narrar o crime é dar sentido ao crime, dando lógica ao desvario, 

construindo estereótipos de indivíduos e lugares (pobre, flagelado, vagabundo, 

suburbano, favelado, periferia etc), fazendo o crime e o medo circular através 

de histórias.     

 O crime narrado nos jornais terá seus efeitos no entendimento que se 

terá de sociedade, de cidade e de interações entre os indivíduos. O interesse e 

a proximidade da população com o crime não é mais de parentesco, de 

vizinhança, ou de alguém conhecido na cidade, mas sintoma total de uma 

sociedade desordenada.  

Em suma, os crimes nos jornais da Fortaleza metrópole não têm mais 

proximidade com a população. Sua única proximidade é a de ser metáfora da 

desordem social, sentimento de medo, e de poder ser consumido como produto 

jornalístico.  
 
 
2.3. INTELECTUAIS NA POLÍCIA: A REVISTA POLICIAL. 
 
 

De setembro de 1929 até, provavelmente, 1938, circulou mensalmente 

no Ceará, a Revista Policial, sob a orientação e fundação do Chefe de Polícia 

do Estado do Ceará Dr. Mozart Catunda Gondim e direção do delegado Dr. 

João Perboyre e Silva e do tt. Porfírio de Lima Filho.  

 



 67 

                    

 

Formado em Odontologia e Advocacia, Mozart Catunda Gondim foi 

professor de medicina legal aplicada à odontologia da Faculdade de Farmácia 

e Odontologia do Ceará. Exerceu o cargo de sub-delegado de polícia do 2o 

Distrito de Fortaleza, foi também delegado especial nos termos de Crateús, 

Independência e Tamboril. Quando exercia a direção da Seção de Fiscalização 

das Rendas da Secretaria da Fazenda, foi nomeado interinamente Chefe de 

Polícia, por ato de 19 de maio de 1928, em 25 julho de 1929 do mesmo ano foi 

nomeado para o cargo, ficando como Chefe de Polícia até 8 de outubro de 

1930.  

Os acontecimentos mais notáveis da sua gestão na chefatura foram a 

enérgica perseguição empreendida contra o banditismo. Fez algumas 

melhorias pontuais na Cadeia de Fortaleza, instalando oficinas de tipografia e 

sapataria. Tentou, mas sem sucesso, a aquisição de um ateliê fotográfico para 

o Gabinete de Identificação e a criação de um corpo de bombeiros, ainda 

inexistente no Ceará na sua gestão.  

A direção da revista era do delegado Dr. João Perboyre e Silva e do tt. 

Porfírio de Limna Filho. Perboyre era Advogado e jornalista. Exerceu o cargo 

de Delegado de Polícia em Fortaleza. Caracterizou-se por baixar portarias 

proibindo que as meretrizes circulassem pela Praça do Ferreira e adjacências 

antes das 22 horas. Dizia que era o “porta-voz e o executor humilde da súplica 

da moralidade da família”.  
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O tt. Porfírio de Lima Filho, Administrador da Cadeia Pública de 

Fortaleza, exerceu também as funções de Interventor Municipal em 

Quixeramobim e direção da Inspetoria Geral de Veículo do Estado.  

Historiadores, literatos, juízes, advogados, médicos, farmacêuticos, 

odontólogos, várias formações intelectuais escreviam para a revista. No seu 

editorial, a Revista dizia o propósito de sua criação: “divulgar assuntos e factos 

policiais e criminaes”,51 mas um outro propósito se fazia com a publicação e 

circulação do mensário: dotar a instituição de prestígio intelectual e científico e 

construir um discurso laudatório dos chefes de polícia, delegados e oficiais das 

forças armadas, gerenciando uma memória oficial da instituição e seus 

membros “ilustres”.  

A capa da revista, como também no seu interior, na grande maioria de 

seus números, vinha com fotografias dos altos funcionários da polícia, às vezes 

aniversariante do mês, obviamente aniversariante dos altos cargos: chefes de 

polícia, delegados, sub-delegados, etc.  

                                            
51 A REVISTA POLICIAL. Revista Policial,  Ano II, n. 01,Fortaleza, março de 1931 (2a fase). p. 
05.  
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S. Excia, o Sr. Dr. José de Borba Vasconcelos 
Secretário de Polícia e Segurança Pública Do Ceará 

 

Já nas publicações de 1937, a Revista Policial já não tem na capa uma 

imagem tão personalista, com fotografia de “homens ilustres” do Estado, no 

entanto, coloca na sua capa, uma gravura com uma representação imagética 

de cidade com um cotidiano de comportamentos e trânsito ordeiro, sob o 
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comando vigilante e austero do policial, com um gazeteiro anunciando a 

Revista, como se vê na imagem abaixo. 
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Os debates da Revista Policial se davam em torno de temas que 

refletiam sobre um formato de polícia que atendesse as novas demandas da 

sociedade moderna. Nela vemos como os intelectuais da polícia pensavam as 

estratégias de policiamento numa cidade que crescia e se modernizava e como 

as antigas práticas de policiamento já não davam conta dos novos desvios, dos 

novos crimes, e daí a necessidade de uma nova vigilância. Assim dizia 

Euclides Cezar, advogado e professor, colaborador da Revista. 
 

Nos centros populosos, onde a luta pela vida assume o aspecto 
tenebroso de uma verdadeira batalha, a criminalidade se nos apresenta sob 
mil facetas. 

A civilização não extinguiu o criminoso, apenas aperfeiçoou, na sutileza 
vertiginosa das paixões ignóbeis. 

Os atentados contra a vida, a honra e a propriedade, tomaram 
modalidades diferentes, compatíveis com o progresso material e intelectual 
dos povos. (...) A Polícia, na sua nobre missão de defesa social, deve 
exercer, acima de tudo, uma ação antes preventiva que repressiva. Evitar o 
crime, tal deve ser a sua divisa (...) Se o fator social prepondera na origem e 
explosão dos delitos, modifiquemos o ambiente, afastando os motivos que 
determinam a prática dos crimes.52 

 
 
 Falava também da modernização nas técnicas de investigação e de 

profissionalização da polícia, o que era bastante contraditório com a realidade 

da polícia na Chefatura de Polícia e no dia-a-dia das delegacias, pois 

prevaleciam ainda critérios conservadores, como as escolhas pessoais e 

políticas na promoção e remoção dos cargos53. 
 
 
(...) No Ceará não dispomos de uma polícia de carreira, nem mesmo, 

rigorosamente, nos lugares inferiores de sua entrosagem. O preenchimento 
das vagas por concurso ainda não foi estabelecido; os cargos são de livre 
nomeações e demissão do governo, substituindo-se o pessoal a cada nova 
administração, a falta de continuidade não permite qualquer tirocínio. 

Um aparelhamento policial assim instável, variável, que inibe até as 
especializações tão necessárias, está longe da alcançar os resultados 
desejados. 

(...) O aperfeiçoamento imprescindível, para atender a tais exigências, 
deve partir, inegavelmente, de um polícia de carreira.54  

 

                                            
52 A FUNÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA. Revista Policial,  Ano II, n. 05, Fortaleza, julho de 1931 
(2a fase). p. 10.   
53 Em São Paulo, somente em 1946, teve concurso público para delegado da polícia. 
54 LABORATÓRIO DE PESQUIZAS. Revista Policial, Ano V n. 40, Fortaleza, novembro de 
1937, p. 01-02.   
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 Na explicação e entendimento do mundo do crime, os textos se 

baseavam no que existia de moderno na filosofia, literatura, história, psicologia, 

etc. Mas não faltavam textos de cunho conservador de repressão ao 

comunismo.  

   
 Para o Comunista, Deus e pátria são idéias agressivas. 

(...) É preciso, é urgente que a polícia brasileira tenha as suas vistas 
atentas sobre o “lixo internacional”, sobre esses vômitos da Europa, incapaz 
de matar a fome de milhões de desocupados. É necessário está de 
sobreaviso sobretudo, se tivermos em vista as idéias tenebrosas que aqui 
certos indesejáveis vem implantar sorrateiramente. O estrangeiro então que 
rezar pela cartilha de Stalin, aqui encontrará um ambiente favorável á 
propagação do germe bolchevista, graças a muitas vezes nossa criminosa 
hospitalidade e ao liberalismo de nossas instituições. 

Para se chegar a um resultado prático, será necessário um serviço 
rigoroso de imigração, consoante o exemplo que nos dá a América do 
Norte. Se pudéssemos como medida preventiva agarrar os estrangeiros 
bolchevistas, inimigos da ordem, que congestiona as capitais e obrigá-los a 
trabalhar em nossos campos, teríamos assim exercido uma medida 
simplesmente patriótica. 

(...) Combater o bolchevismo, auxiliar os homens que nos governam a 
esmagar a Hyrda de Moscow é ser brasileiro, é ser patriota. Favorecê-lo é 
aliar-se aos inimigos da pátria, é trabalhar pela nossa ruína, pela nossa 
desmoralização, pelo nosso desaparecimento do mapa das nações.55 

 
 

 O crime está presente em todas as edições da Revista e não se limita 

somente a reportagens e crônicas policiais de caso reais, mas também contém 

ficções, como contos policiais, críticas literárias, e análise de romances policiais 

e sua aplicabilidade à realidade. Os crimes são narrados por cronistas e 

contistas numa trama cheia de detalhes: investigação, perseguição de 

criminosos, mistérios, numa verdadeira áurea de Conan Doyle e seu 

personagem Sherlock Holmes.  

 Crimes bárbaros e pitorescos ocupavam suas páginas, criminosos 

ganhavam notoriedade em reportagens especiais desde a saga do crime à 

prisão. Um dos criminosos que mais ganhou páginas na Revista em forma de 

crônicas pitorescas foi Raimundo Ferreira Maciel, vulgo “Meia Noite”, 

condenado a nove anos e quatro meses por crime de roubo e incêndio. Sua 

                                            
55 REPRESSÃO AO COMUNISMO. Revista Policial, Ano II, n. 01, Fortaleza, março de 1931 
(2a fase), p. 16-17. 
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notoriedade se deu pelas seis tentativas de fuga da Cadeia Municipal num 

período de dois anos e sua tentativa de suicídio na prisão. 

 

MAIS UMA PROEZA DE “MEIA-NOITE” 
O audacioso gatuno tenta, novamente, evadir-se da Cadeia Pública, e 

é preso pela respectiva guarda. 
(...) O fato ocorreu da seguinte maneira: na ocasião em que o 2o Tte. 

Ajudante daquele estabelecimento efetuava o pagamento da diária aos 
presos pobres, “Meia Noite” ocultou-se no compartimento que serve de 
depósito de materiais e, arrombando o teto, precipitou-se na rua, correndo 
em direção a praia. 
Imediatamente encalçado pelo guarda da Cadeia, foi subjugado e preso, já 
nas proximidades do edifício da Secretaria da Fazenda.56 
 

 

 Um mês depois a Revista volta a noticiar a saga de “Meia Noite”, com 

requintes de curiosidade e apelando para o burlesco nas atitudes de Raimundo 

Maciel quando tentava outra vez fugir da prisão, chamando-o de “tresloucado”.  

Ao fim, a crônica policial exibiu a fotografia do criminoso no “leito de dor” depois 

de tentar suicídio.  

 

                                            
56 MAIS UMA PROEZA DE “MEIA NOITE”. Revista Policial,  Ano II, n.01, Fortaleza, março de 
1931 (2a fase), p. 54. 
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 Havia demanda por esse tipo de reportagem e por crônicas policiais, 

como também curiosidade da população em conhecer esses rostos desviantes. 

Em julho de 1931, a Revista publica uma fotografia de “Meia Noite” a fim de 

“satisfazer a curiosidade dos assinantes”.57 

                                            
57 MEIA NOITE, Revista Policial, Ano II, n.05, Fortaleza, julho de 1931 (2a fase), p. 08. 
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Como falamos em um tópico desse capítulo “crimes nos jornais”, havia 

uma parceria entre jornalistas e delegados na produção imagético-discursiva 

do desvio e de seu autor que se encarnava no rosto e uma demanda da 

população em consumir as narrativas do crime como espetáculo. O criminoso 

era o estigma da anticidade, do perigo. A crônica policial e a fotografia 

produziam com essas vidas uma metáfora do mal, dando uma coerência para 

elas dentro dos limites do desvio. Ora perversos, ora engraçados, ora 

“tresloucados”, assim eram apresentados os criminosos.  

Há também os temas mais técnicos como a prática do inquérito policial, 

as perícias, textos jurídicos sobre temas controversos (crime e contravenção, 

prisão em flagrante delitos, etc) e interpretação de leis, etc. 

Os anunciantes eram os mais variados, os mais destacados eram: 

“Farmácia e Drogarias Pasteur”, “Carros Renault”, “Restaurant Ramon”, 

“Padaria Palmeira”, “Palace Hotel”, “Fábrica S. José”, “Banco de Crédito 

Caixeiral”, “Typographia Progresso”, “Sapataria Belém”, etc. 

 Dentre todos os temas presentes na Revista Policial e que citamos até 

agora, um deles merece uma análise especial para o escopo desse trabalho: 

Polícia Preventiva e Científica. Esse era o ideário da “nova polícia”. O 

interventor do Estado em 1934, Roberto Carneiro de Mendonça falava da 

necessidade urgente dessa polícia: 
 

Hoje, não são mais permitido os processos rotineiros, improfícuos e 
inócuos para a descoberta da delinqüência, obtida pelos interrogatórios, por 
artifícios da autoridade ou por meios violentos e ameaçadores, na ausência 
da confissão dos criminosos. A polícia deve estar habilitada com o pessoal 
e aparelhamento para elucidar, por estudo e exame minucioso das 
circunstancias, os fatos que envolvem os delitos, de modo a anular as 
astúcias dos delinqüentes. É preciso, portanto, que se lance mão dos 
processos científicos modernos para a captura dos criminosos. 

(...) Não obstante estas medidas, muito há que fazer, ainda, para que 
se possa chegar a uma polícia preventiva e científica.58 

  

                                            
58 Relatório do Interventor Carneiro de Mendonça de 22 de setembro de 1931 a 5 de 
setembro de 1934.  
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Esse foi o tema que levou mais páginas da Revista durante os seus, 

provavelmente, quase 10 anos de circulação. Uma polícia baseada na 

“prevenção e na ciência” era uma polícia moderna, eficaz e legítima. Em torno 

desse tema, a polícia debatia as estratégias de policiamento, as concepções de 

ordem e cidade, e a natureza do crime.  

 
Ao lado da polícia repressiva, a quem incumbe agir toda vez que um 

crime ou uma contravenção da lei se verificar, coexiste, como um dos 
elementos de maior valor de que pode utilizar-se o poder público, na defesa 
da sociedade, aquela outra modalidade da ação social a que se 
convencionou chamar polícia preventiva. 

(...) Sem pretendermos dar a polícia preventiva superioridade sobre a 
polícia de repressão, seja-nos, entretanto, lícito salientar aqui o valor da 
missão àquela confiada, eminentemente benéfica e humanitária, uma vez 
que a sua ação se reflete sobre a coletividade de maneira a mais preciosa e 
útil, qual seja evitar que se verifiquem atos criminosos ou que as leis 
reguladoras da moral social e normalizadoras da vida em comum sejam 
infringidas. 

Desenvolvendo-se em um círculo vastíssimo, a atuação da polícia 
preventiva se desdobra em modalidades várias, em aspectos 
diferentíssimos, razão por que se torna impossível delimitar-lhe o raio de 
ação. 
 Assim, as providências atinentes a “evitar e impedir que ocorram fatos 
atentatórios da ordem, tranqüilidade, integridade física do indivíduo e moral 
pública” caem, positivamente, sob a alçada da polícia preventiva. 
 Intervindo no sentido de fazer cessar discussões de caráter pessoal, 
ocorrentes na via pública, desarmando os portadores de armas de uso 
proibido, exercendo ativa e contínua vigilância em torno de indivíduos 
suspeitos, reprimindo o excesso de velocidade verificado na marcha dos 
veículos, coibindo o abuso dos espectadores, nas casas de diversões 
públicas, reprimindo os escândalos que possam causar as meretrizes, 
obstando a entrada de menores em casas de natureza suspeita, tomando 
conhecimento das reuniões de caráter clandestino – a polícia de prevenção, 
agindo em qualquer uma dessas modalidades de sua nobilíssima função, 
está positivamente, exercendo um ato de evidente e fecunda benemerência 
social, qual é o de impedir que o crime encontre condições favoráveis para 
a sua efetivação, que a moralidade pública se sinta ofendida por pessoas 
desviadas das boas normas sociais, que a ingenuidade e a boa fé se 
encontrem a mercê da argúcia e perversidade de indivíduos sem 
consciência, que a ordem pública, a própria existência da sociedade, seja 
perturbada por indivíduos imbuídos de idéias reacionárias e nocivas a 
existência coletiva. 
 Traçando essa ligeira apreciação em torno da ação que cabe e cumpre 
a polícia desempenhar, anima-nos o intuito de chamar atenção das 
autoridades policiais de todo o Estado para a grandeza da missão que lhe 
compete desempenhar – já evitando que se verifiquem os fatos criminosos, 
já obstando a verificação das circunstancias que o condicionam.59 

  

                                            
59 POLÍCIA PREVENTIVA, Revista Policial,  Ano II, n.03, Fortaleza, maio de 1931 (2a fase), p. 
07-08. 
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 A idéia de polícia preventiva se baseava numa nova estratégia de 

policiamento e de ação da polícia, somando-se e até superando a clássica 

modalidade repressiva, que até então era a que governava o policiamento da 

cidade e a manutenção da ordem no dia-a-dia. 

 A polícia repressiva se caracterizava como aquela que aparecia na cena 

urbana para impor, através da força, da violência, as normas sociais, muitas 

vezes punindo os transgressores em plena rua. 

 Já a polícia preventiva seria uma outra estratégia de policiamento. Não 

mais aparecer somente para reprimir, muito menos punir. Não mais parecer 

nas cenas urbanas para interromper as ações desviantes as normas, e sim, ser 

sempre uma anterioridade da transgressão, através da mediação de conflitos e 

ações que propiciam a criminalidade. 

 Na polícia preventiva o que importa é está presente o tempo todo numa 

perpétua e constante vigilância da população no cotidiano da cidade, nas suas 

particularidades, em cada ato pequeno e banal que traz consigo potências para 

o desvio social e moral.  

 Numa cidade que já ganhava ares de metrópole como Fortaleza, os 

indivíduos não eram mais conhecidos no cotidiano citadino, são estrangeiros, 

emigrantes do interior do Estado, “flagelados”, “vagabundos”, ajuntamento de 

desconhecidos na rua, impessoalidades, indivíduos sem rosto, a não ser 

quando são presos aparecendo sua fotografia na ficha policial ou ocupando as 

páginas de um jornal sensacionalista. 

 A polícia preventiva, portanto, seria um ser de muitos olhos, uma 

imanência à cidade, na ilusão de antecipar os comportamentos desordeiros em 

seu estado de latência. Acredita-se domar as inventividades dos indivíduos, 

impedir eventos críticos60, minguar as possibilidades de usos transgressores do 

                                            
60 (...) eventos críticos de uma sociedade implica conceder aos fenômenos assim examinados 
uma liberdade sui generis, derivada de suas dimensões sociológica e histórica. De um lado, 
então, é preciso reconhecer que eles são, em parte ‘sua própria causa’ – o evento tem 
elementos que o tornam imprevisível, uma surpresa, uma diferença; não fosse assim, não se 
trataria de um evento, mas somente da ativação de uma potencialidade, da mera atualização 
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espaço urbano, não ser surpreendida pela desordem porque atuaria naquilo 

que a causa. Acredita-se num saber-poder onipresente. A ciência tornaria 

possível uma vigilância contínua e permanente, invadindo todos os recônditos 

do espaço, com as técnicas de investigação, com o olhar microscópico para o 

mundo, através das impressões digitais, rastros dos desvios com a perícia 

científica, etc. 

 A fim de promover a ordem na cidade que se quer “moderna”, 

“civilizada”, “progressista”, a polícia acredita poder conduzir as condutas, 

antecipar as ações desviantes, porque o desvio não está mais no ato, mas no 

sujeito que o cometeu. O espaço social urbano e os indivíduos que o produzem 

podem ser previsíveis e a polícia previdente. 

  Uma série de saberes devem se aglutinar a polícia “preventiva e 

científica”: a medicina, a química, a biologia, como também a psicologia, 

pedagogia, psiquiatria e principalmente a criminologia. Vejamos o que diz o 

artigo de Francisco Carvalho Pereira, promotor público do Crato, em 1931, na 

Revista Policial. 
 

Na Itália e na Alemanha, particularmente, para não falar de outros 
países, os governos já mantém serviços e biotipologia, destinados a 
proteção dos indivíduos doentes e principalmente dos criminosos. 

(...) a biotipologia tem um vasto campo de aplicação, e poderá, em 
futuro não muito remoto, cumular a sociedade de grandes benefícios, 
atuando sobre todos os ramos da atividade humana. 

A ciência experimental tem comprovado que certas distrofias criam a 
tendência para o crime, ao mesmo tempo são causas dos desvios 
psíquicos. 

O eminente professor (Rocha Vaz) da faculdade de medicina do Rio de 
Janeiro, esposando tal conceito, não tem a menor dúvida em afirmar que, 
em muitos casos, a criminalidade é uma conseqüência de distúrbios 
glandulares. 

A biotipologia aplicada ao campo da criminalidade constitui um dos 
grandes problemas que merece discutido pelos partidários da Nova Escola 
Penal, por isso que, a serem verdadeiros os seus ensinamentos, ela não 
será uma mera hipótese, das muitas criadas e discutidas por psiquiatras de 
renome como ALBRECHT, SERGI, HERBERT SPENCER, BENEDICK, 
MAUDSLEY e tantos outros. 

Com efeito, a biotipologia não só poderá oferecer-nos meios 
determinantes da criminalidade, como, mais do que isso, segundo a opinião 

                                                                                                                                
de uma causa, da realização de uma estrutura (...) São eles que representam o tangível, a 
experiência vivida, o sofrimento episódico, a tentativa de capturar o instante perdido, mas 
crucial da pesquisa (ou da história)”. (Peirano, 2002, p. 36-37)      
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autorizada do doutor Rocha Vaz, poderá por meio dos processos, 
endocrinológicos, curar criminosos e predispostos ao crime.61  

  

 As teorias criminológicas já vinham ganhando força no Brasil desde os 

fins do século XIX, mas sua efetividade exigia investimentos econômicos. 

Essas novas teorias exigiam a entrada de outros funcionários na polícia: 

médicos, químicos, biólogos, farmacêuticos, psiquiatras, pedagogos, 

psicólogos, e um laboratório de pesquisas. 

 No Ceará, os serviços de perícia eram feitos por terceiros e muitos 

dispendiosos. As técnicas de investigação da polícia eram precárias, usando 

ainda na elaboração do inquérito a prova testemunhal, chamada de “prostituta 

das provas”. Uma das principais preocupações clamadas pela intelectualidade 

da polícia era adquirir um laboratório de pesquisas policiais com instrumentos 

técnicos modernos que proporcionassem mais rapidez e precisão na 

investigação do crime e no rastro do criminoso. Em 1937, reclamava-se da falta 

de um laboratório de pesquisas policiais para as perícias. 

 
Uma das grandes preocupações de polícia cearense tem se tornado, 

de certo tempo a esta parte, um laboratório de pesquizas policiais. 
Estamos impossibilitados de recorrer na descoberta dos crimes e sua 

instrução, á grandes técnicas da polícia moderna, á falta desse 
imprescindível departamento. 

Basta dizer o seguinte: numerosos casos ocorridos recentemente tem 
revelado a exigência desse Laboratório, dotado de todo o aparelhamento 
para perícias. 

Não podemos fazer, por exemplo, a identificação de um criminoso por 
meio da dactiloscopia, pois não temos elementos para colher impressões 
digitais no local do crime, nem quaisquer outras impressões. Nos exames 
de substâncias envenenadas, colhidas em diversos casos de suicídio e a 
até homicídios, somos obrigados a recorrer ao favor de laboratório 
particulares ou da Saúde Pública. A perícia de incêndios representa 
dificuldades algumas vezes insuperável. A fotografia constitui o único 
elemento da perícia no local do crime. Além disso estamos reduzidos á 
prova meramente testemunhal, que alguém chamou “a prostituta das 
provas” e aos laudos médico-legais. 

(...) Se houvesse um laboratório, tudo seria facilmente conseguido.62 
   

                                            
61 A BIOTIPOLOGIA E A CRIMINALIDADE, Revista Policial,  Ano II, n. 05, Fortaleza, julho de 
1931 (2a fase). p. 09.   
62 LABORATÓRIO DE PESQUISAS, Revista Policial, Ano V, n. 40, Fortaleza, novembro de 
1937, p. 01. 
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A polícia científica acredita que o corpo é imanente ao espaço, não é 

possível usar este, sem deixar vestígios daquele. Onde há o corpo há indícios, 

há suspeitas. Nas pegadas, nas impressões digitais, nos pêlos, o corpo é 

imanente ao espaço, não é mais diferenciação. Não é mais um inteiro que 

passa pelo espaço, mas um móvel que se fragmenta e se acumula no 

percurso, daí a “reconstituição” da cena do crime sem indivíduos. Na polícia 

científica, o corpo se faz espaço por seus rastros em uma materialidade 

suspeita.   

O policial investigador ganha força. O detetive será o personagem 

cobiçado que alia “faro” para o crime e técnicas científicas de investigação. A 

intelectualidade da polícia na Revista vivia uma áurea Sherlock Holmes, senão 

vejamos: 

 
E assim é que a incomunicabilidade de um preso, anula-se desde o 

instante em que este esteja efetivamente um profissional, um técnico dos 
domínios tenebrosos da criminalidade (...) Faz-se mister uma perspicácia 
felina no sentido de surpreenderem qualquer atitude do malfeitor, 
procurando decifrar-lhe o gesto, o olhar, qualquer movimento. 

(...) Antes de tudo, o investigador precisa possuir o faro policial, 
sobretudo quando se trata de descobrir a pista de um famigerado gatuno 
(...) Muitas vezes um investigador revela-se um psicólogo, um humilde 
conhecedor da natureza humana, eternamente entregue ao fluxo e refluxo 
dos impulsos, que a arrastam, ora para a Virtude, ora para o Crime.63 

 

 Contos policiais, crônicas, eram publicados periodicamente na Revista. 

Até mesmo concurso público a direção da Revista abriu para publicação do 

melhor conto policial64. 

Mas a revista não prosseguiu, e em 1938 já dá sinais de falência, por 

problemas financeiros com a falta de assinantes,65 e começou a sofrer 

problemas de continuidade, até deixar de ser publicada definitivamente. 

                                            
63 A LINGUAGEM DOS CRIMINOSOS, Revista Policial, Ano II, n.06, Fortaleza, agosto de 
1931 (2a Fase), p. 09.    
64 CONCURSO DE CONTOS POLICIAIS, Revista Policial, Ano V, n. 40, Fortaleza, novembro 
de 1937, p. 02. 
65 A Revista Policial se mantinha com dinheiro oriundo dos anunciantes, nunca possuindo 
reserva financeira para sua manutenção, o que causava problemas de continuidade entre um 
número e outro. Mozart Catunda, fundador da Revista chamava de “luta insana” a busca por 
anunciantes para manter a Revista Policial circulando. A Revista não contava com o auxílio do 
Estado na sua manutenção, ao que acontecia com outras publicações no Ceará.   
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CONTINUARÁ A CIRCULAR A “REVISTA POLICIAL” 
Um apelo de seu diretor aos leitores e anunciantes 
 
Retornando da zona norte do Estado, onde se demorou cerca de 3 

meses em objeto de serviço da Secretaria de Polícia, o cap. Porfírio de Lima 
Filho já se encontra a frente de nossa confreira “Revista Policial”, de cuja 
publicação é diretor. 

A edição que está sendo confeccionada corresponde aos primeiros 
meses deste ano e será uma das melhores até agora distribuídas. 

O diretor do vitorioso mensário pede-nos tornemos público que vem 
fazendo o que lhe é possível para não suspender a publicação da revista, 
pois não seria justo que isso acontecesse, uma vez que se trata de um 
“magazine” amplamente conhecido no país. 

Certo de que todos reconhecerão os seus esforços, a pertinência com 
que luta pela vida da Revista Policial, o cap. Porfírio Lima confia que o povo 
cearense, que sempre o recebeu com vivas demonstrações de simpatias, 
não negue o mais decidido apoio ao sr. Aloísio Cabral, auxiliar da redação, 
que viaja pelo interior do Estado, no momento, colhendo assinaturas para o 
aludido mensário.66 

 
A revista foi um lampejo de intelectualidade na polícia e trata-se de uma 

fonte histórica notável para entendermos como pensava a polícia sobre a 

cidade, sobre o crime, e principalmente sobre si mesma naqueles turbulentos 

anos 30, há mais de 80 anos atrás.  

A revista policial foi parte importante na produção de um discurso de 

autoestima da corporação policial e de sua credibilidade na construção da 

ordem. Não é de admirar, a Revista Policial manter sempre o silêncio quanto 

aos atos de violência policial nas ruas e nas prisões, e o excesso de autoridade 

policial reclamada pela população no Livro de Queixas e nos espaços do leitor 

nos jornais com cartas enviadas as redações.  

  Em suma, o objetivo da Revista era: o prestígio da corporação, o 

discurso laudatório aos funcionários do “alto escalão” e a construção de uma 

imagem de credibilidade pública. Mas era no policial concreto, “fora” da 

delegacia de polícia, em plena rua, que essas tentativas de prestígio e 

credibilidade da instituição se fragilizavam. 

 

                                            
66 CONTINUARÁ A CIRCULAR A REVISTA POLICIAL, Gazeta de Notícias, 13 de abril de 
1938. 
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2.4. O SENSÍVEL NA POLÍCIA: O POLICIAL “FORA” DA DELEGACIA 
 

As reformas fundamentadas num policiamento “moderno”, preventivo, 

científico, aparelhamento técnico-policial, com a publicidade da ordem nas 

construções e prédios ostentosos espalhados pela cidade de Fortaleza e 

interior, esqueceu o policial em plena rua, nas interações com o público, enfim 

esqueceu o sensível da polícia: o policial pobre, sem segurança financeira de 

trabalho, sem carreira, sem profissionalização, tendo que civilizar e reprimir 

muitos daqueles que eram de sua mesma classe social, policiais também 

muitas vezes corruptos, violentos, estranhos aos discursos oficiais de 

modernização da polícia e aos regulamentos oficiais, herdando uma tradição 

de autoritarismo e repressão da polícia que vinha desde o século XIX.  

Foi no policial concreto, na maioria de baixa patente, principalmente 

quando estavam fora da delegacia, aquele que escapa a rigidez e a disciplina 

dos regulamentos, a prática policial nas interações sociais, que se ficou mais 

em evidência os insucessos, os limites e as impossibilidades de uma ordem 

fundamentada em reformas feitas de modernização de aparatos técnicos-

policiais, serviços burocráticos, administrativos, e alvenaria. 

Os discursos do Departamento de Cultura, Divulgação e Propaganda na 

sua missão de defender, elogiar e proclamar os ideais estadonovistas, instruía 

a população a defender o policial, produzindo um discurso bastante 

contraditório ao que se via nas ruas. Assim dizia o órgão de propaganda do 

governo: 

 
O agente da polícia, embora fardado... é também humano. Muitas 

vezes é o primeiro a compreender o infortúnio sobre quem deixar cair o 
peso duma ordem legal. 

Mas o dever o faz sereno e inflexível. Agredir, portanto, esses agentes 
da ordem, é cometer injustiça sobre injustiça, crime sobre crime. É agravar a 
situação, fazendo vítimas sem culpa.67 

 
 

                                            
67 O Estado, 28 de fevereiro de 1939. 
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Os chefes de polícia nos relatórios, os jornais, especialmente O Estado, 

também tentavam produzir uma imagem do policial moderno, pacato, prestativo 

em oposição ao policial do passado, ignorante, autoritário, violento, mas não 

fazendo nada de concreto de intervenção na prática policial mesma.  

O articulista do jornal O Estado, principal órgão de divulgação das obras 

de Pimentel, através do cronista, contista e poeta Caio Cid, faz uma 

comparação entre o antigo e o novo policial, o policial que surgiu a partir dos 

anos 1930, educado, “respeitador e inofensivo” do início da Era Vargas e o 

policial antes desse tempo violento, ignorante, autoritário, etc. Através de uma 

marcação temporal, da seleção das reminiscências, o articulista insinua o 

aparecimento de uma nova prática policial, dotando a instituição de 

credibilidade. 

 
Conheci o cabo Peixoto na minha infância. Eu era então um garoto 

matuto, ingênuo e ignorante. Este homem de feia estatura impunha 
respeito, pra não dizer terror nas cidades e nos subúrbios. Gordo e baixo, 
bigodão eriçado, sobrancelhas espessas, fazia de ferrabrás e assustava de 
verdade. Celebrizou-se no lugar e seu nome passou de geração em 
geração. 
 Infeliz do caboclo que ingerisse mais um pouco de aguardente na 
bodega do arrabalde. Cabo Peixoto logo aparecia com o destacamento e 
mandava baixar o “rabo de galo”, o famigerado sabre de um metro de 
cumprimento. 
 Se o preso caísse na besteira de revoltar-se um pouco, apanhava até 
entrar na cadeia. O povo afluía as janelas enquanto o desgraçado descia, 
estrada afora, a troco de safanões e pranchadas, o cabo não ouvia um 
único protesto da população. Quem era doido? Ele reunia em si os três 
poderes e reinava de modo absoluto. 
 Estas as impressões que a polícia me deixou no espírito infantil. O 
soldado, para mim, como para todo menino sertanejo, não passava de um 
fantasma, de um monstro. 
 Hoje, passados tantos anos, tomo a pena e escrevo, com sincero 
entusiasmo, para elogiar a mesma corporação a que pertencera, 
simbolizando uma idade política e administrativa, aquele troglodita de farda. 
 Abre-se agora um grande paradoxo, no confronto de duas épocas. A 
Força Pública evoluiu de tal modo que se me afigura uma irreverência ligá-
la ao passado de onde vem. 
 O seu progresso se fez em todos os sentidos: material, moral e 
intelectual. É hoje uma unidade que honra o Estado, envaidece e tranqüiliza 
o povo cearense e não deslustra o Exército, no qual pertence como reserva 
imediata. 

(...) Quanto ao ponto de vista moral, o público tem a palavra. Manda o 
espírito de justiça que se reconheça a ótima disciplina da tropa. O pessoal 
da fileira tem hoje em dia, acentuada noção de civismo e segura 
consciência militar. Ninguém poderia negar o seu alevantamento. Se 
recuarmos no tempo, estabelecendo um desapaixonado paralelo, bem 
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depressa nos convencermos de que a nossa milícia está colocada num grau 
de elevação animador e mesmo surpreendente. 
 Encontrar atualmente um soldado da Força Pública, de dia ou de noite, 
na rua ou em lugares ermos, não causa no cidadão aquele sobressalto que 
outrora causaria. Pelo contrário, sentir-se-á garantido com a presença de 
um homem respeitador e inofensivo. 
 Se a praça simples nos oferece a idéia de segurança e acatamento, 
melhor impressão nos proporciona os inferiores, pois são rapazes educados 
e compenetrados de seus deveres. Os sargentos vivem hoje preocupados 
com o estudo, progredindo mentalmente, quase todos matriculados num 
curso final divisam a promessa, legal e garantida, de saírem aspirantes ao 
oficialato.  
 Com referencia a oficialidade, qualquer comentário é inteiramente 
dispensável. Aí está uma elite de homens de bem, envergando dignamente 
a farda da hoje Polícia Militar. São elementos conhecidos e admirados pela 
conduta, com ingresso na sociedade conterrânea. Cidadãos que trabalham 
para dignificar a carreira que abraçaram, onde quer que os encontremos aí 
deparamos com a cortesia, cavalheirismo e bom senso. 
(...) No seu quadro não há mais lugar para um cabo Peixoto, porque o 
analfabetismo está sendo sistematicamente atirado pela janela. É uma 
lenda de labor e aprendizagem que já não comporta senão aqueles que 
desejam seguir em outra carreira honesta e proveitosa, agarrados aos livros 
e regulamentos. 
 Saiu do caos, renasceu e evoluiu, para se transformar numa 
organização modelo e bem orientada. Verdade que a metamorfose foi 
morosa, pois se processou dentro de trinta anos. O tempo, entretanto, 
serviu de escame nesse aperfeiçoamento. Encarregando-se do expurgo, da 
triagem, da seleção lenta, mas positiva. 
 E a fase de mais notável ressurgimento eclodiu, sem dúvida alguma, a 
partir de 1930. Depois desse fator de caráter político que preparou 
ambiência favorável, tudo se deve a dois grandes elementos: a teimosia 
construtiva desse homem incansável que se encontra a frente dos negócios 
policiais do Ceará e a boa vontade do pessoal interno da Polícia Militar, que 
tem sabido aproveitar com inteligência e operosidade o influxo exterior de 
renovação.68 

 
 

O que vemos acima é o gerenciamento discursivo da memória da 

instituição contrastando o policial antigo e o novo policial, conceitualizando o 

passado como atraso e o presente como superação, mas sem intervenções 

que mudassem a prática policial que eles anunciavam se findar com as 

reformas.  

As práticas dos policiais não mudariam da noite para o dia, como 

pregava o discurso reformista acima citado. A prática policial autoritária, 

violenta atravessaria as reformas e, de certa forma, até aumentou, sem 

mudanças significativas. A prática policial excede a marcação temporal que o 

discurso reformista tenta incutir. A linha simbólica entre a antiga e a nova 
                                            
68 POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, O Estado, 2 de abril de 1939. 
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polícia encetada pelo discurso reformista se embaça quando analisamos o 

policial e suas práticas, quando ele sai para a rua, quando interage com a 

população. 

O jornal A Rua em 1935, quando ainda se tinha relativa liberdade de 

imprensa antes da instalação do Estado Novo em 1937, denunciava o estado 

do guarda civil e sua insuficiência para ser um agente da ordem e de civilização 

da população, pois padecia dos mesmos problemas sociais que devia 

combater. O jornal adjetiva os guardas civis de “Cadáveres Locomoveis”. 
 

 
A CIDADE CONFIADA A CADÁVERES LOCOMÓVEIS 

As ruas e praças de Fortaleza estão confiadas a homens sonolentos, 
doentes e maltrapilhos 
 Em qualquer parte do mundo medianamente civilizada, um guarda civil 
é, e deve ser, um homem forte, com capacidade para manter a ordem 
pública e forças bastante para reagir contra qualquer desordeiro que se lhe 
queira investir. Afora isso, o policial, deve ostentar, sempre, uma certa linha 
de decência, que o torne respeitado e o faça ter acolhida onde quer que 
chegue. 
 Tal, porém, não se verifica no Ceará. O nosso “mantenedor de ordem” 
é um doente forçado a trabalhar. Feições abatidas, olhos injetados, 
sonolentos, passo tardo, não inspira confiança. A canseira do trabalho 
exaustivo o transforma num desses muitos pobres diabos que se arrastam 
pelas ruas das cidades. Mal alimentação, pois que um ordenado de cento e 
poucos mil réis não lhe dá para a subsistência e a da família, não raro 
numerosa, o miserável guarda é um esgotado de forças. É a bem dizer, um 
cadáver locomóvel.  
 A sua indumentária é a pior possível. Cheio de remendos, cerziduras, 
rasgões pela farda, ornamentada, ridiculamente, por uma caixa de couro 
preto onde, em vez do revólver, são colocados papéis e poucos objetos – o 
policial fortalezense dá a perfeita aparência de um maltrapilho.  
 Que se pode esperar de homens nessas condições? Tudo, menos 
policiamento. 
 Quando eles se resolvem queixar-se a imprensa, são presos, multados, 
chacoteados pelos próprios superiores como sucedeu a pouco. Porque nos 
tinha vindo fazer uma reclamação, três guardas sofreram prisão, multas e 
chacotas, na própria delegacia de polícia. 
 Até quando permaneceremos nessa situação?69 

 

 O policial, nesse relato, diferente do relato anterior, se assemelha nos 

aspectos físicos, econômicos e estéticos, a população que ele tinha que cuidar. 

A matéria do jornal faz um inventário de todos os problemas sociais que sofria 

o policial comum e de baixo escalão, aquele que não foi incluído nas reformas: 

“doente forçado a trabalhar”; “trabalho exaustivo” semelhante aos “pobres 
                                            
69 A CIDADE CONFIADA A CADÁVERES LOCOMÓVEIS, A Rua, 6 de janeiro de 1935. 
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diabos que se arrastam pelas ruas”, como os mendigos, doentes, que eles 

deviam cuidar e retirar da rua como dizia as ordens da Delegacia de 

Investigação e Captura; “mal alimentação, pois que um ordenado de cento de 

poucos mil réis não lhe dá para a subsistência e a da família”. A estética 

incivilizada também é relatada: “a sua indumentária é a pior possível. Cheio de 

remendos, cerziduras, rasgões pela farda, ornamentada ridiculamente (...) o 

policial fortalezense dá a perfeita aparência de um maltrapilho”.  

 Por fim o jornal denuncia a rigidez da disciplina, dos regulamentos e da 

violência dos seus superiores, reprimindo as queixas do policial comum com 

multas, prisão e chacotas na própria delegacia de polícia. 

 Com tais condições de trabalho era recorrente a saída de policiais da 

corporação. O “bilhete azul” era um documento expedido pelo secretário do 

Regimento após o soldado pedir a dispensa do serviço ou ser dispensado por 

incapacidade para o serviço. Em 1931, o jornal O Nordeste noticia a deserção 

de policiais e, com sintoma do aumento da deserção, a saída do próprio 

secretário responsável pela emissão do “bilhete azul”. 

 
   O “BILHETE AZUL” NOVAMENTE EM SCENA NO REGIMENTO 

POLICIAL 
A polícia está se desfazendo pela deserção 

 
 O BILHETE AZUL, que havia descansado por alguns dias, no 
Regimento Policial do Estado, entrou, hontem, novamente, em atividade. 
 Foram DISTINGUIDOS com a recepção do referido BILHETE os 
capitães Franscisco Barbosa Gondim, Manoel Firmo e o tenente Antonio 
Leite Furtado. 
 O capitão Gondim era, na qualidade de secretário do Regimento, quem 
assinava, há pouco, os BILHETES AZUES para os seus collegas. Agora 
também chegou a sua vez... 
 Ultimamente tem sido dispensados muitos soldados do Regimento, aos 
quaes o comando adianta um mês de soldo. 
 O que é interessante, porém, é que, além destes, os que são julgados 
capazes para o serviço, pedem baixa e, quando esta não lhes é concedida, 
desertam, como se tem verificado nestes dias. 
 Conseguimos saber que o commando vem lutando com dificuldade até 
com relação aos guardas da cadeia, por falta de soldados.70 
 
 

                                            
70 O “BILHETE AZUl” NOVAMENTE EM SCENA NO REGIMENTO POLICIAL, O Nordeste,14 
de janeiro de 1931. 
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 Outro problema era a falta de polícia de carreira. O policial podia ser 

demitido ou admitido por ordem pessoal do governo que nomeava livremente 

quem quisesse numa escolha fundada em critérios pessoais e políticos. Não 

havia concursos. O resultado desse processo de livres nomeações era a 

instabilidade de trabalho do policial e a mudança constante no quadro de 

policiais quando se mudava a administração pública, prevalecendo critérios 

pessoais ao invés de critérios técnicos como justificava o discurso reformista. 

 
(...) não há como fugir, portanto, à necessidade da polícia de 

Carreira. 
Aliás, nas grandes organizações policiais do mundo a vantagem 

desse critério não mais constitui motivo de discussão: é axiomática, tais o 
resultados obtidos. 

No Ceará não dispomos de uma polícia de carreira, nem mesmo, 
rigorosamente, nos lugares inferiores de sua entrosagem. O preenchimento 
das vagas por concurso ainda não foi estabelecido; os cargos são de livre 
nomeações e demissão do governo, substituindo-se o pessoal a cada nova 
administração, a falta de continuidade não permite qualquer tirocínio. 

Um aparelhamento policial assim instável, variável, que inibe até as 
especializações tão necessárias, está longe da alcançar os resultados 
desejados. 

(...) O aperfeiçoamento imprescindível, para atender a tais 
exigências, deve partir, inegavelmente, de um polícia de carreira.  

Acreditamos que com a atual administração chegaremos a esse 
desiteratum, para cuja consecução, aliás, já contamos com um ponto de 
partida. 

Referimo-nos à Escola de Polícia Civil, já criada, e durante cuja 
instalação o capitão Cordeiro Neto, esclarecido chefe de Polícia do Estado, 
acentuou os seus objetivos no sentido da magna iniciativa. Ao criar a 
Escola, chegou a declarar o capitão Cordeiro Neto, tivera a idéia 
preconcebida de torna-la a porta de ingresso para a polícia de carreira no 
Ceará, cuja realização constitui um de seus anelos.71 

 

 Apesar da tentativa da criação da Escola de Polícia Civil em 1937, 

chegando mesmo a ser autorizada oficiosamente a sua instalação, não chegou 

a se concretizar, e a justificativa foi a falta de recursos.72 Na verdade, os 

investimentos das reformas foram em aparatos técnicos-policiais e 

construções, mas não no policial. Este não parecia ser o principal problema 

                                            
71 LABORATÓRIO DE PESQUISAS, Revista Policial, No. 40, Fortaleza, novembro de 1937, p. 
02.  
72 Somente em 19 de dezembro de 1960 foi sancionada a lei No. 5.516, autorizando o poder 
executivo a criar a Escola de Polícia Civil do Estado do Ceará. Em 18 de abril de 1961 pelo 
Decreto No. 4.407, foi oficialmente instituída e inaugurada no dia 21 de abril de 1961. O 
governador da época era Parsifal Barroso (1958-1962). 
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para a ordem que se queria, no entanto, foi no policial que se manifestaram os 

principais insucessos das reformas. 

 Embora o discurso oficial tentasse produzir uma imagem do policial 

pacato, educado, civilizado, dócil, o que se presenciava rotineiramente era o 

abuso de autoridade, corrupção e violência contra certas categorias sociais 

como mendigos, prostitutas, ociosos, comunistas e bêbados. Nos jornais no 

período de menor censura (1934-1937) e nos Livros de Queixas é onde mais 

encontramos esses desvios na prática policial. 

 Em 1934, a mulher de um dos presos da Cadeia Pública envia uma 

carta, assinando-a como “uma sentenciada”, ao jornal A Rua, denunciando 

castigos aos presos e a estratégia do inspetor, chamado Sampaio, que provoca 

os presos, até eles receberem o castigo que ele deseja aplicar, manipulando o 

regulamento da cadeia. 

 

     
NA CADEIA PÚBLICA DA CAPITAL 

Castigo aos presos. Regulamento desrespeitado 
Uma carta á A RUA 

Recebemos, ontem, a seguinte carta, para a qual pedimos a 
atenção dos poderes competentes: 

“Ilmo. Sr. Diretor Paes de Castro. 
Venho por meio de seu jornal para que o senhor faça um apelo 

perante o dd. Chefe de Polícia sobre os modos por que são tratados os 
presos da Cadeia Pública de Fortaleza, pois depois que o inspetor Sampaio 
assumiu o lugar de ajudante nesta casa, têm sido as maiores perseguições 
para os infelizes que lá existem, pois o tal ajudante, quando o preso não 
está no artigo do tal regulamento ele provoca o preso, até que ele possa 
receber o castigo que ele deseja aplicar. 

Este tal regulamento é pior do que o tal decreto de que falou um 
jornal, de que até as galinhas vão levar selo, mas é a todo momento 
recebendo grito e os castigos que o Inspetor Sampaio aplica; diz ele que o 
regulamento não é mal; ele é que sabe fazer regulamento. Assim como nós, 
pobres mulheres de presos, sofremos com o inverno! O Sr. Não avalia, pois 
temo de curtir toda a chuva e as pilherias de alguns soldados que têm no 
posto da Cadeia, porque não tem uma sala para nós esperarmos para falar 
com os nossos maridos.       

Somo obrigadas a ficar esperando que dê a tal hora de a gente falar 
uns 30 minutos, isso mesmo quando o ajudante acha que o preso tem essa 
regalia. Esperamos que o senhor Chefe de Polícia tome em consideração 
junto ao dd. Diretor, que é um moço de bem, mas que não pode fazer nada 
porque o tal inspetor tem um jeito de acusar os pobres presos que o dd. 
Diretor fica de boca aberta perante o tal ajudante. 
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Sr. Diretor, se o dd. Chefe abrisse um inquérito encontraria muita 
coisa ruim neste ajudante, conforme já houve um pedido por um infeliz que 
saiu daquela casa e botou em um jornal. Mas não houve um tal inquérito. 

Sr. redator, até as visitas que alguns presos tem direito são sujeitas 
ao tal regulamento do tal ajudante e acima de tudo isso são classificados 
por alguns dos seus auxiliares; digo do ajudante, pois este homem tem uns 
capangas aqui que se intitulam de empregados públicos, e que são os 
maiores desordeiros depois que este tal ajudante aqui chegou. 

Sr Diretor, se ainda não mencionei o nome do tal homem é porque 
faz tremer. Lá vai o inspetor Sampaio. 

Uma sentenciada73 
   

 
 O jornal o Nordeste também denunciava os atos de violência policial que 

“surravam de pau” os ébrios quando iam conduzi-los a Delegacia, explicando 

de certa forma a violência por não possuir a polícia um veículo para o 

transporte dos presos. Esses atos as vezes revoltavam a população, outras 

vezes era apoiado, dependendo da barbaridade do crime. A penalização 

pública por um ato de violência física era julgada mais por critérios  morais do 

que legais. Outras vezes os policiais levavam os presos para becos e ruas 

escuras e lá espancavam os presos. Assim dizia o jornal. 

 
GUARDAS DESHUMANOS 

 Hontem, por volta das 19,30, ocorreu, da Estação de bondes para o 
posto policial mais próximo, uma cena de barbaridade, para a qual 
chamamos as vistas do dr. Delegado de polícia. 
 O caso é que os guardas 199, e 142 prenderam um homem e 
surraram-no, a valer, de páo. O quadro causou revolta a quantos assistiram 
aos procedimento daquelles policiaes. Verdade é que o preso se recusava a 
seguir por onde o queriam levar, e estava alcoolizado. Mas o presentes 
verificaram a insistência com que os guardas procuraram, e obtiveram, leva-
lo por um beco escuro e deserto, ao invés de seguirem o outro caminho da 
delegacia. E, protegidos pelo ermo, açoitaram o infeliz bêbado a mais não 
poder. 
 Ahi está uma das tristes conseqüências de a polícia não ter, ao menos, 
um reles caminhão para servir de ‘carro de detenção’.74     
 

    
 Quatro dias depois o jornal volta ao mesmo fato comentando a 

justificativa da polícia no ato de violência dos policiais e a falta de punição. 

  
Sobre a nota que estampamos, com o título acima, procurou-nos , 

hontem, o sr. Clodoveu Cavalcante, escrivão da polícia do 2o distrito, para 
declarar-nos que o dr. Faustino Nascimento tomou em consideração a 
mesma, ordenando sindicâncias a respeito. 

                                            
73 NA CADEIA PÚBLICA DA CAPITAL, A Rua, 1 de março de 1934. 
74 GUARDAS DESUMANOS, O Nordeste, 12 de janeiro de 1931. 
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 Os guardas deixaram de ser punidos, por se ter verificado que o preso 
João Lucas Ferreira, ébrio habitual, abriu luta com elles, obrigando-os a 
aplicarem alguns empurrões. 
 O escrivão Clodoveo nos levou a visitar o referido preso que não 
possui nenhuma echimose proveniente de surra de páo. 
 Entretanto, podemos assegurar, que as informações que recebemos 
sobre os máos tratos aplicados ao preso nos foram trazidas por moços 
idôneos. 
 Repara-se , depois, nisto: nem toda pancada deixa marca. 
 O que fica patente é que a polícia deve ter um meio de condução mais 
apto, um “carro de detenção”. Do contrário, teremos que assistir, a cada 
passo, a scenas de presos tocados rudemente para o xadrez, até mesmo a 
páo, porque os guardas não irão expor a pelle, tendo páo com que reagir. 
 De qualquer modo, é louvável a attenção da autoridade policial aos 
registros e reclamação da imprensa. 75   
     

 
 As pensões, casas de prostituição, eram os lugares mais comuns de 

corrupção policial.76 Os policiais que através da recém criada Delegacia de 

Investigação e Capturas tinham a missão de reprimir as práticas “indecentes” e 

“desmoralizadoras” no centro da cidade, especialmente nesses espaços que 

passaram a ser criminalizados e que pouco a pouco expulsaram as meretrizes 

para os subúrbios, acabavam por se “apossar” algumas vezes dos pertences 

das meretrizes e/ou moradoras destes locais, ou recebiam suborno para 

manter os prostíbulos funcionando.  

A prostituição gerava dinheiro para um número significativo de pessoas, 

que além de agenciadores, meretrizes e funcionários, incluía os policiais que 

recebiam propinas para garantir a existência das “pensões alegres”, as 

mesmas que eles deviam combater de acordo com a missão e as ordens 

advindas da Delegacia de Investigação e Capturas, delegacia especializada 

criada pelas reformas policiais. Mota Jucá afirma que “na surdina da vida diária, 

as autoridades policiais tinham um pacto com o meretrício, intrínseco a uma 

incoerência moralista, que se incrustava na contradição entre o discurso e a 

prática vivenciada”. (1993, p. 414). 

                                            
75 GUARDAS DESUMANOS, O Nordeste, 16 de abril de 19631. 
76 Para um aprofundamento histórico do meretrício em Fortaleza no período que estudamos 
vale referenciar a dissertação de Silva Guedes (1998) e a tese de doutorado de Mota Jucá 
(1993). 
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Dessas práticas desviantes dos policiais que contradizem o discurso 

ordeiro das reformas policiais, e que demonstra toda sua insuficiência como a 

produtora da ordem social, podemos inferir algumas questões. 

Os regulamentos, a disciplina tem seus limites, pois “a ordem formal que 

regulamenta a relação entre o policial e a instituição não é a ordem que 

regulamenta o trabalho de policiamento que os policiais fazem fora da 

delegacia de polícia”. (Bittner, 2003, p. 35). 

A polícia sensível, ou seja, o policial que ia para a rua, era mal 

remunerado, instável no trabalho que tinha altos números de demissões 

voluntárias ou não, esquecido nas honrarias públicas nos jornais, revistas, 

livros e solenidades que não cessavam de vangloriar o alto escalão da polícia 

como chefes, delegados e sub-delegados.  

O policial, especialmente o militar e o guarda civil, atuava mais 

respondendo ao seu repertório cultural que aos regulamentos, que na maioria 

das vezes era apropriado pelos policiais, tendo frágeis controles de supervisão.  

A pretensa modernização da polícia nessas reformas e sua burocracia 

“racional”, “impessoal”, “eficiente”, caíam em plena rua com o policial, que, 

incumbido de uma autoridade legal no controle social da população, 

administrava esse conhecimento por uma apropriação informal, reproduzindo-o 

e transmitindo-o o que se entendia “ser policial”.  Luiz Antonio M. da Silva 

afirma a 

  
“enorme distância entre o funcionamento das instituições policiais no 

Brasil e o modelo típico-ideal da burocracia moderna (...) A definição do que 
é ‘ser policial” e de como atuar é produzida pelos próprios membros 
segundo seus interesses e orientações práticas e sua interpretação 
particular sobre as expectativas sociais a respeito do desempenho da 
função que lhes cabe. Desse modo, as corporações produzem uma cultura 
própria, autônoma e pouco racionalizada, que depende em grande medida 
das decisões pessoais dos agentes e dos conflitos internos entre seus 
diferentes grupos. (Silva, 2010,p. 113) 

 
 

Reformou-se a polícia, não a cultura policial, o policial e suas condições 

de trabalho. Enquanto a cidade se enchia de construções, de instrumentos 
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técnicos-policiais, serviços administrativos e burocráticos, pregando 

modernização, os policiais continuaram nos velhos vícios da corrupção, 

violência física e abusos de autoridades e que não pararam de aumentar. 

O policial das reformas não atualizou a estrutura burocraticamente 

organizada, a autoridade impessoal legitimada por valores racionais de 

legalidade universal oriundo de leis e regulamentos. Nas práticas policiais se 

historicizou a insuficiência de uma ordem fundada na polícia.    

 
2.5. “FALTA DE POLÍCIA” OU “FETICHISMO DA POLÍCIA” 
 
 
 Uma frase, talvez óbvia para nós hoje, mas que interessa ao historiador 

por não ser obvia em seu aparecimento, ao vê-la emergir nos discursos 

policiais dos jornais, é a “falta de polícia”. 

 A polícia como aquilo que falta para se ter a ordem, como o ausente da 

desordem é, em Fortaleza, uma invenção recente, data das primeiras década 

do século XX e se fixou como verdadeira na década de 1930, pois já não 

bastava para a polícia ser somente um poder que se impõe como poderoso, 

mas, principalmente como legítimo. Essa legitimidade é “tributária de sua 

capacidade de construir uma representação do mundo, que o divide entre 

ordem e desordem”. (Pechman, 2002, p. 94).  

A polícia começou a ganhar o reconhecimento, a credibilidade, a 

legitimidade de parte da população nos editais policiais publicados, nas colunas 

policiais, na propaganda dos trabalhos da polícia, nos textos laudatórios aos 

chefes de polícia e da instituição, na produção intelectual da polícia (Revista 

Policial), nas cartas dos leitores aos jornais denunciando as transgressões para 

a polícia, sugerindo estratégias de policiamento, enfim uma demanda por 

polícia para regeneração social e moral da cidade e como agente de civilização 

de seus habitantes.     

 Numa sociedade desigual, repleta de tensões e miséria social como 

vimos no primeiro capítulo, o aparecimento da expressão: “Falta de Polícia”, 
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frase eminentemente jornalística e sensacionalista, foi a demanda mais 

perigosa criada discursivamente por uma elite comercial, política e católica. A 

preocupação com a desordem social não era uma preocupação com as 

condições sociais de produção da miséria, da violência, do crime e da 

“delinquência”, ou com a falta de um consenso, mas com a “falta de polícia”. 

 A fabricação da ordem numa cidade não é assegurada pela diminuição 

de seus problemas sociais, e sim pelo investimento em forças que contenham 

as tensões, e nesse sentido, a polícia será a alternativa prioritária.   

 Os problemas sociais, urbanos e morais haviam se tornado problemas 

de polícia por excelência. Falta de civilidade, higiene e bons costumes da 

população é um problema da “falta de polícia”. A delinquência, a violência, a 

criminalidade é ausência de polícia. Enfim, tudo que se conceitualizava como 

desordem social e moral tinha como causa a ausência da policia. Desenvolve-

se em nossa cidade que se modernizava, ou pelo menos era isso que 

pretendia, um “fetichismo da polícia”, como diz Robert Reiner: 
 

“As sociedades modernas são caracterizadas pelo que pode ser 
denominado como ‘fetichismo da polícia’, a pressuposição “ideológica de 
que a polícia é um pré-requisito essencial para a ordem social, e que, sem a 
força policial, o caos vai instalar-se”. (2004, p.19)77 

 

 Como vimos, a polícia estava construindo, embora com restrições e 

muitos tensionamentos, o reconhecimento, credibilidade, legitimidade de parte 

da população, uma demanda por polícia como a responsável pela regeneração 

                                            
77 Robert Reiner vai mais além e afirma que na atualidade (no caso dele, 1992) “é questionável 
a contribuição da polícia para o controle do crime e a manutenção da ordem, como indicam os 
estudos da eficácia da polícia. A natureza problemática dessa noção de polícia está se 
tornando cada vez mais evidente”. Mas faz um ressalva de diferenciação no conceito de 
“polícia” e “policiamento”, enquanto aquela inexiste como uma instituição social com uma 
espécie de força policial formal em muitas sociedades, este é uma necessidade em qualquer 
ordem social. “De fato, há muitas sociedades sem qualquer espécie de força policial formal e, 
certamente, sem o modelo atual de polícia (...) É importante distinguir as idéias de ‘polícia’ e 
‘policiamento’. ‘Polícia’ se refere a um certo tipo de instituição social, enquanto ‘policiamento’ 
implica um conjunto de processos com funções sociais específicas. Nem toda a sociedade tem 
‘polícia’, e as organizações policiais e o pessoal da polícia podem assumir uma variedade de 
formas intercambiáveis. Já o policiamento é, com certeza, uma necessidade em qualquer 
ordem social, e pode ser levado a efeito por inúmeros processos e feições institucionais 
diferentes. Um órgão de ‘polícia’ especializado, organizado pelo Estado, do tipo moderno, é 
apenas um dos exemplos de policiamento”. (2004, 19-20).    
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social e moral da cidade e como agente de civilização de seus habitantes. O 

discurso policial produz a crença78 na polícia. 

 A “falta” da polícia passa a ser a resposta imediata aos problemas de 

uma sociedade desigual, autoritária e conservadora, e a ordem que daí se 

intentou foi uma ordem comprometida com a elite política e comercial, onde o 

poder da polícia aparecia respondendo, principalmente “pela segurança das 

classes dominantes e não em busca da implantação de um consenso social”. 

(Barreira, 2004, p. 82).       

   
2.6. DISCURSO REFORMISTA 
  
 

A polícia se constrói na imprensa como legítima e como a “falta” para a 

ordenação social e moral da cidade e seus habitantes. Os discursos policiais 

nos jornais e revistas contribuíram para que cidade se tornasse visível para si 

mesma. 

Foi com um olhar policialesco surgido de um conluio entre polícia e 

imprensa (escrita), entre policial e cronista que a cidade se tornou visível para 

si mesma. Essa polícia discursiva produziu tanta relevância e explicabilidade 

que desordem social e moral era explicada pela presença/ausência da polícia 

na cidade. A anticidade era uma cidade sem polícia. 

Simultaneamente a esses discursos da “falta de polícia” como a causa 

da desordem, foi se forjando um discurso reformista da polícia. O sonho 

reformista era que, se a causa da desordem é a falta de um policiamento 

moderno, a reforma da polícia poderia não só manter a ordem, mas 

principalmente produzi-la. 

Quando se fala em Reforma da Polícia, os agentes portadores desses 

discursos falam como se as reformas fossem decisões e ações para resolver 

                                            
78 Compartilho com Certeau o conceito de crença, que entende por crença “não o objeto do 
crer (um dogma, um programa, etc), mas o investimento das pessoas em uma proposição, o 
ato de enunciá-la, considerando-a verdadeira – noutros termos, uma modalidade da afirmação 
e não seu conteúdo”. (Certeau, 1994, p.278). 
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problemas acumulados do passado. Mas, na verdade, o passado não se 

acumula como problema, o passado se esvai o tempo todo, o que está em jogo 

são as relações de forças que se inverteram nos anos 1930, com novos usos 

do passado, uma edição do passado no presente na ficção de produzir um 

futuro moderno, civilizado e ordeiro. É preciso ver o presente desses discursos 

reformistas, usando o passado para abonar uma nova ordem, classificando o 

presente como trazendo em si toda a desordem acumulada.  

O discurso reformista é acionado pelo agenciamento de saberes e jogos 

de poder do presente com o objetivo de fundar novas posturas. Os discursos 

reformistas são posturas do presente e não resoluções do passado. Um 

discurso que produz intertemporalidade perigosa quando nega o passado e 

deseja o futuro, num presente profundamente interesseiro. O passado é 

superação e o futuro é realização.  

O passado no discurso reformista passa a ser cuidadosamente 

gerenciado, quer para negá-lo (acúmulo de desordens sociais, decadência 

social e moral, defasagem e atraso da instituição policial) que para acioná-lo 

(produção de uma nova ordem, coerência biográfica da instituição, que apesar 

de alguns defeitos, vai evoluindo do decorrer dos tempos).   

Em suma, as reformas não são somente uma sucessão de medidas com 

intenção originária e permanente, elas nascem da circunstância de uma luta 

presente, no nosso caso, de uma luta para instituir uma ordem social e moral 

para a cidade e seus habitantes, só que tendo na polícia a sua principal 

executora. Foi isso que tentaram a partir dos anos 1930. 

A implementação prática das Reformas Policiais em Fortaleza, com 

mudanças administrativas, burocráticas, modernização dos aparatos técnicos-

policiais, construções, foi presente durante todo o nosso recorte de estudo 

(1930-45), mas foi a partir de 1935 que elas se intensificaram na gestão do 

Interventor Menezes Pimentel, tendo à frente da Secretaria de Polícia e 

Segurança Pública o capitão Cordeiro Neto.  
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A imaginada produção da ordem social começou a ser tentada pelos 

governos, apoiada nos novos saberes modernos e científicos, tendo na 

instituição policial a encarnação prática da produção da ordem. Como se 

praticaram essas reformas, qual as estratégias de produção da ordem social 

via polícia e seus in/sucessos, é o que discutiremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 
 

A PRODUÇÃO DA ORDEM: REFORMAS POLICIAIS 
 
 

A Primeira República (1889-1930) no Brasil havia se caracterizado por 

uma política oligárquica, conhecida como a política do “café-com-leite”, pela 

alternância de Minas Gerais e São Paulo no Governo Federal. A chamada 

“política dos governadores” não era nada mais do que uma estratégia política 

de controlar as tensões intraoligárquicas e impedir que essas ultrapassassem 

as fronteiras regionais. Desse modo, ficava a política da 1a República (1889-

1930) um grande acordo entre governadores e lideranças locais, os coronéis, 

numa relação que ficou conhecida e sintetizada na fórmula: coronelismo, 

enxada e voto. O Ceará teve um dos maiores símbolos do predomínio 

oligárquico: Nogueira Accioly (1896-1912). 

A partir dos anos 20 do século XX, essa coesão começou a dar sinais de 

fraqueza. Oligarquias de segunda grandeza do RJ, PE, BA, RS, etc, embora 

não rompessem com o sistema oligárquico, queriam uma ampliação de seus 

poderes. Inicia-se, portanto um período de cisões intraoligárquicas com a 

aliança dos militares (Movimento tenentista) a essas oligarquias dissidentes.  

Chama-se esse movimento de Reação Republicana. 

A práticas políticas da 1a República (1889-1930), representadas pelas 

grandes oligarquias que se revezavam no poder vinham sendo combatidas 

desde o início da década de 1920 pela mobilização de outros sujeitos sociais 

como a classe média urbana e os trabalhadores.  

Embora não rompesse com o sistema oligárquico, havia todo um ideário 

de moralização da política. A Aliança Liberal tinha como metas principais uma 

Reforma Eleitoral, voto secreto, moralização dos costumes políticos e 

liberdades individuais. A Aliança Liberal, que segundo Getúlio Vargas, tinha um 

programa que “vale por verdadeiro diagnóstico dos males brasileiros” (Souza, 

2000, p. 295) propunha, portanto, uma reorganização sócio-política da 
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sociedade brasileira, objetivando modernizar e reformar o Estado. Buscava a 

Aliança Liberal um rearranjo, um novo ordenamento da sociedade brasileira em 

função da emersão e complexidade das classes e grupos interessados em sua 

atuação mais amplas nas decisões do Estado e na participação de projetos 

políticos para o país. Classe média, industriais, oligarquias dissidentes e 

tenentes queriam seu espaço.   

No Ceará, o programa da Aliança Liberal e suas propostas de 

modernização do Estado, trouxe para si diversos e amplos “setores da 

sociedade cearense, trabalhadores, oligarquias dissidentes, classes médias 

urbanas e os tenentes sediados no Colégio Militar e 23o BC”, como afirma 

Simone de Souza. (2000, p. 296) 

Nas eleições para a presidência da República, Getúlio Vargas, candidato 

aliancista, é derrotado pelo paulista Júlio Prestes, candidato indicado pelo 

Catete. Deflagra-se a “Revolução de 30”. 

Não aceitando os resultados das urnas, a Aliança Liberal alia-se aos 

“tenentes revolucionários” e as oligarquias dissidentes, dando amplo apoio a 

Getúlio Vargas. O assassinato de João Pessoa, vice da Aliança Liberal foi o 

estopim para o movimento que em 24 de outubro depõe o presidente 

Wasghington Luís, instituindo um Governo Provisório (1930-1934). 

Os mecanismos de representação da democracia formal são dissolvidos: 

casas legislativas federais, estaduais e municipais são dissolvidas, e os 

partidos fechados. O início dos anos 1930 foi agitado e repleto de incertezas 

nos destinos políticos do país. 

 

3.1. PÓLÍTICA E POLÍCIA NA ERA VARGAS 

Inicia-se então ao que posteriormente seria chamado de “A Era Vargas” 

(1930-45) do controvertido presidente Getúlio Vargas, ao mesmo tempo 

dominador, autoritário, modernizador do Estado e líder trabalhista das massas.  
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Os anos 30 serão um marco numa nova ordem nacional. Teremos uma 

mudança de ênfase num sistema agro-exportador para uma sociedade urbana 

e industrial, a indústria começa a aparecer como setor líder da economia com a 

emergência de uma elite industrial. 

No plano político-institucional, esse momento irá se caracterizar pelo 

aumento do poder interventor do Estado contra as oligarquias regionais através 

da centralização do poder com a criação de Interventorias, onde os 

governantes nos Estados, ou os interventores,79 seriam nomeados por ordem 

pessoal do presidente da República. 

A política do pós-30 tinha um discurso de negação e combate àquilo que 

representasse a 1a República (1889-1930) ou a “República Velha” como viria a 

ser chamada. A criação de interventorias era uma estratégia de combates as 

antigas práticas políticas. 

No discurso de legitimação do modelo interventorial, as oligarquias e 

suas arbitrariedades eram oriundas de uma federação que durante a 1a 

República (1889-1930) atribuía amplos poderes aos Estados na chamada 

“política dos governadores”. Com a centralização política interventorial, tenta-se 

reorganizar a máquina político-administrativa dos Estados.  

No Ceará o primeiro interventor será Fernandes Távora (1930-1931). 

Sua principal atuação foi combater os comunistas e desmobilizar o movimento 

operário e sindical, proibindo e reprimindo passeatas. Era objetivo do 

interventor impedir a participação política dos trabalhadores na vida pública, 

sua organização partidária  e a imprensa operária. Fernandes Távora permitiu 

que grupos políticos locais interferissem na política, contrariando os ideais do 

modelo interventorial, já que os grupos locais simbolizavam o impedimento 

                                            
79 O Decreto No. 6, art 1o  e 3o, de 16 de outubro de 1930 destituía os prefeitos municipais e 
dissolvia as respectivas câmaras. Os Estados passariam a ser administrados por interventores, 
nomeados diretamente por Vargas. As interventorias proporcionavam ao Governo Provisório 
centralizar o poder político a fim de garantir os ideais almejados pela “Revolução de 30). Os 
interventores na maioria militares, aglutinavam, simultaneamente, o poder Executivo e 
legislativo em cada Estado da federação até que chegasse o momento de 
reconstitucionalização do país.  
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para que se tivessem as reformas e modernização do Estado. Em virtude do 

seu afrouxamento, assume seu lugar Roberto Carneiro de Mendonça (1931-

1934). 

Com Carneiro de Mendonça, os tenentes intentaram colocar um governo 

“militar”, “neutro politicamente” e “estrangeiro”, assim o Estado estaria mais 

bem administrado, pois haveria uma autonomia frente aos grupos locais, mas 

na prática Carneiro de Mendonça se caracterizou por distribuir cargos para as 

oligarquias decaídas.  

Nesse período (1931-1934), há, no Ceará, uma ascensão do 

conservadorismo e redução da ação política dos trabalhadores, muitos deles 

de orientação comunista. A Legião Cearense do Trabalho (LCT) e os Círculos 

Operários Católicos são organizações que favoreciam ao Estado no controle do 

movimento dos trabalhadores, o que beneficiou a gestão de Carneiro de 

Mendonça.  

O Estado brasileiro também minguou as forças do movimento operário e 

sindical com a criação de órgãos tecnoburocráticos como o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, o Departamento Nacional do Trabalho, além da 

legislação trabalhista.  

A Igreja Católica foi um grande apoiador da Era Vargas (1930-45), pois 

viabilizou uma série de mecanismo que fortaleceram as interventorias e o “novo 

regime”. Entre eles podemos citar: o jornal católico O Nordeste (maior número 

de assinantes do Estado), os Círculos Operários Católicos, a União dos Moços 

Católicos que “realizavam programação cultural ‘anticomunista’, com 

conferências e debates nos sindicatos e associações beneficentes a fim de 

evitar a divulgação de idéias comunistas nos meios operários” (Souza, 2000, 

p.). O Centro Dom Vital, orientador dos intelectuais católicos, através do jornal 

O Nordeste, exercia uma papel educador e doutrinador dos trabalhadores. A 

Liga Eleitoral Católica produzia verdadeiras homilias cívico-religiosas na 

tentativa de criar uma harmonia social entre as classes.  



 101 

Em suma, a Igreja Católica disseminava seu poder através da Liga 

Eleitoral Católica (LEC), do Círculo Operário Católico e da Legião Cearense do 

Trabalho (LCT). Com as eleições realizadas em maio de 1933, A LEC sai 

vitoriosa elegendo a maioria no legislativo e a Igreja Católica com sua 

mensagem de ordem moral e social fortalecida. Nesse ínterim, entre as 

eleições e o novo governo, assume a interventoria Felipe Moreira (1934-1935), 

período curto e conturbado em função das eleições de outubro de 1934; e por 

último e mais importante para as metas de nossa análise, o Interventor 

Menezes Pimentel que ficaria à frente do Estado por 10 anos (1935-1945), 

somente 3 anos governaria democraticamente, de 1935-37. 

Menezes Pimentel foi figura de confiança de Vargas. Mesmo decretado 

o golpe que levou ao Estado Novo em 1937, Pimentel continuará no governo 

como interventor. No seu governo será intensificada fortemente a perseguição, 

vigilância, controle da população e perseguição aos adversários políticos e 

controle da imprensa. Os jornais não cessarão de fazer notas elogiosas ao seu 

governo, parabenizando-o quando completava anos de posse ou por ocasião 

do seu aniversário, especialmente o jornal O Nordeste e o Estado, este passou 

a partir de 1937 a publicar as obras do governo em primeira página e com 

longas matérias. Assim dizia o Nordeste sobre Pimentel: “Bom cearense, 

moderado, que atende aos amigos sem perseguir os adversários”.  

“Sem perseguir os adversários” é mais uma resposta há uma suposta 

crítica que poderiam fazer ao seu governo, e que estava escondida pela 

censura e repressão, do que uma constatação real, pois o seu governo é o 

auge da repressão sistemática, vigilantismo e uso da violência contra os 

“inimigos da nova ordem nacional”. Não é à toa que é na sua administração 

que irão acontecer às reformas policiais e a construção da Central de Polícia, 

que falaremos adiante. 

A estratégia das interventorias, presente em quase toda Era Vargas, e 

seu discurso de centralização, a fim evitar os conchavos locais em benefício de 

uma nova ordem nacional, moderna, progressista, técnica, não funcionou. Sua 

prática política fez negociações que contradiziam a pregação da ruptura com 
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as práticas políticas da 1a República (1889-1930). Havia continuidades das 

antigas práticas oligárquicas da chamada “República Velha”. As rupturas não 

tinham acontecido imediatamente após a “Revolução de 30”. Os vícios políticos 

durariam um pouco mais. O que aconteceu de fato foi uma troca de grupos 

oligárquicos no poder e negociações com velhas oligarquias nesse novo 

arranjo do poder. 

O Governo Vargas será marcado por imbricações entre o antigo e o 

moderno, entre o atrasado e o progressista, entre a política centralizadora 

intervencionista e os favorecimentos aos grupos políticos locais. 
 

No governo Vargas, estabeleceu-se uma prática política de negociação 
com as oligarquias perdedoras após 1930 (...) O presidente procurou em 
cada Estado um conchavo entre representantes da ‘’velha política 
oligárquica’ e grupos novos de poder (Araújo, 2008, p. 48). O período 
interventorial cearense mostra como o interventor-tendente, para manter-se 
no poder, chega a favorecer a recomposição dos grupos oligárquicos 
‘decaídos’ em detrimento dos objetivos da “revolução de 30”. (Souza, 1982, 
p.02) 

 
             

A Era Vargas se caracterizou por uma racionalização da administração 

pública, mas ao mesmo tempo um governo autoritário e violento. O discurso 

desse período era o do recrutamento pessoal com base na capacidade técnica, 

fazendo transparecer um binômio Racional-legal versus dinâmica clientelista, 

mas na verdade, tratava-se de uma modernização do país as custa de 

autoritarismo.  

O discurso varguista operava com uma supremacia da técnica em 

detrimento da política. A política, ainda ressoando a 1a República, era vista 

como fonte de distorções e irracionalidades na condução dos negócios 

públicos. Elementos contrários a essa modernização técnica estavam 

reservados a perseguição e prisão pela famigerada Delegacia de Ordem 

Política e Social com sua sede no RJ e seus similares estaduais. 

Por outro lado, vamos ver nesse momento o discurso trabalhista. O 

discurso de civilização e progresso passava pela ideia do trabalho, ou melhor, 

civilização e progresso eram produto do trabalho. A polícia sairá às ruas para 
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prender vagabundos, ociosos, meretrizes, mendigos. No Ceará, isso será uma 

constante na Praça do Ferreira e nas ruas do centro da cidade. 

Necessariamente com o crescimento das indústrias, haverá um aumento 

no número de trabalhadores urbanos, imigração. No Ceará o crescimento 

populacional urbano se dará mais pela seca do que por um crescimento 

industrial, o que também era problemático do ponto de vista do trabalho para 

uma cidade que vive no seu cotidiano o espetáculo da pobreza de retirantes 

abarrotando suas ruas e praças. 

O discurso trabalhista era transformar o homem da cidade em 

cidadão/trabalhador. Ser cidadão era ter carteira de trabalho. O trabalho não é 

só mais um direito, mas também um dever. O trabalho passa a ser visto como 

uma tarefa moral e uma realização pessoal. O trabalhador por outro lado passa 

a ter uma obrigação para com a sociedade e para com o Estado. Os “ociosos” 

serão inimigos da nova ordem do trabalho. 

Vemos, portanto, que a Era Vargas tentou produzir uma nova ordem 

política, social e moral, e para implementá-la, não foi só pelo convencimento, 

mas também pela violência, pela adoção de um regime autoritário, 

especialmente durante o Estado Novo (1937-45), com a perseguição e prisão 

dos inimigos políticos do regime (comunistas, integralistas, ociosos, meretrizes, 

prostitutas, mendigos). “O domínio através da violência pura vem a baila 

quando o poder está em vias de ser perdido”. (Arendt, 1994, p. 34). Nesse 

sentido, entra em cena na política Varguista e mais fortemente no Estado Novo 

a polícia.  

A Era Vargas revolucionou a estrutura policial do país, quer no 

treinamento da polícia em repressão, investigação e vigilância, quer na 

qualificação dos aparatos técnicos-policiais. Isso se refletiu no aumento das 

despesas dos Estados com “defesa e segurança pública” ultrapassando o limite 

decretado pelo Código dos Interventores. 

 
Dispunha o dec.Nº. 20.348, de 29-8-1931 (Código dos Interventores), 

que os Estados não podiam gastar mais de 10% da despesa ordinária com 
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os serviços de polícia militar; salvo em circunstâncias especiais e mediante 
autorização do Governo Provisório, era vedado às polícias estaduais 
disporem de artilharia e aviação e não podia a dotação de armas 
automáticas e munições de cada corpo de cavalaria ou infantaria exceder à 
dotação regulamentar das unidades similares do Exército, devendo os 
interventores entregar os excedentes ao Ministro da Guerra (art. 24). Estas 
disposições traduziam inequivocamente o receio de virem as polícias 
militares a superar o Exército em armamento e munição. Apesar disso, as 
despesas estaduais com ‘defesa e segurança pública’, fixadas para 1932, 
subiram a 176.425 contos, representando 14,86% da receita total orçada 
para o mesmo ano. Acima desta encontravam-se as dotações para 
‘instrução pública’ (15.62%, ‘serviço da dívida externa’ (16,81%) e ‘obras 
pública e viação’ (21,63%). A despesa com ‘saúde e assistência’ era apenas 
de 4,8%, cabendo à ‘justiça e magistratura’ apenas 3,07%. Em alguns 
Estados (Paraíba, Pernambuco, E.Santo, Paraná, R.G. do Sul e M. Grosso) 
a despesa com ‘defesa e segurança pública’ excedia os gastos previstos 
para ‘instrução’”. (Leal, 1976, p. 199-200)  

  

 A polícia era a instância que tocava mais de perto as tensões sociais e 

os conflitos políticos, sociais e morais que atravessaram a Era Vargas. Polícia 

e política eram dois lados de uma mesma moeda. Num estado cada vez mais 

cerceador da ação, do discurso e da política, a polícia será a principal 

executante do controle social, encarando o crime de maneira diferenciada e 

apurando as técnicas de vigilância social. 

 Vargas trocará muitos dos secretários e funcionários durante os seus 

quinze anos à frente do país. As mudanças políticas, agitações, incertezas, 

novas alianças, novos inimigos, criavam uma certa instabilidade de pessoas 

com os cargos do governo, exceto para Felinto Muller, Chefe de Polícia. Foi o 

único funcionário do Governo que permaneceu no cargo durante quase todos 

os quinze anos da Era Vargas, notabilizando-se como o homem de confiança 

de Getúlio e por sua atuação na polícia política. (Cancelli, 1994). No Ceará, 

com a posse de Menezes Pimentel em 1935, o capitão Cordeiro Neto, 

assumirá a Chefatura da Polícia, tendo também duração longa no cargo de 

Chefe de Polícia (1935-1941), aliás, sendo o Chefe de Polícia que mais tempo 

ficou no cargo em toda história da Segurança Pública do Estado, pelo menos 

até 1941. Foi durante sua administração na Chefatura de Polícia que 

aconteceu a maior reforma policial no Estado até então. 
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3.2. CHEFES DE POLÍCIA   
 

Desde os fins do século XIX, os problemas de ordem pública numa 

sociedade cada vez mais urbanizada, repleta de conflitos e constantes tensões 

sociais, será uma preocupação constante do Estado, com isso os chefes de 

polícia80 e a própria polícia aumentam sua importância como gestores e 

executantes da ordem social. 

  Na primeira organização republicana da polícia, em 1892, Floriano 

Peixoto encerra uma tradição na Chefatura de Polícia e inicia uma outra. O 

cargo de Chefe de Polícia não era mais ocupado por magistrados, mas por um 

oficial do exército, dando um caráter mais militarizado a polícia.  

 No Ceará, em todo período republicano (no nosso caso até 1945), a 

Chefatura havia passado por muitas mudanças. Seis reformas haviam sido 

feitas, mudando as atribuições dos chefes de polícia ao sabor das 

circunstâncias políticas.  

 Por exemplo, no Governo de José Carlos de Matos Peixoto, através da 

Lei N. 2576 de 23 de julho de 1928, extinguiu-se a Chefatura de Polícia e foi 

criada a Secretaria de Polícia e Segurança Pública, passando três meses 

apenas. Por Decreto Nº 561, de 2 de abril de 1932, na Interventoria de capitão 

Roberto Carneiro de Mendonça, a Chefatura de Polícia foi restaurada, tendo o 

chefe de polícia as atribuições de Secretário do Estado, exceto as de 

referendar decretos e atos emanados da autoridade do interventor federal, 

apesar de serem executados pela Chefatura de Polícia. Já em 1937, nova 

mudança. O Decreto-Lei de 14 de dezembro, do interventor Menezes Pimentel, 

extinguiu a Chefatura e no seu lugar “cria-se” novamente a Secretaria de 

Polícia e Segurança Pública, com grandes reformas administrativas, técnicas e 

construção de novos estabelecimentos policiais. 

                                            
80 Em de maio de 1808 foi criada a Intendência Geral da Polícia no Brasil. O intendente atuava 
como administrador da cidade e como juiz. A partir do Código de processo Criminal (1832), o 
Intendente é substituído pelo cargo de Chefe de Polícia. (Bretãs, 1997). 
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 No período que estudamos (1930-1945), a Secretaria de Polícia e 

Segurança Pública teve aproximadamente (algumas vezes o cargo era 

ocupado interinamente por delegados do 1o e 2o Distrito da capital) 12 

Secretários ou Chefes de Polícia.81 Mas foi o capitão Cordeiro Neto que durou 

mais tempo no cargo, 6 anos, sendo o mentor das reformas policiais do 

interventor Menezes Pimentel. O capitão Cordeiro Neto, como era conhecido, 

assumiu a Chefatura de Polícia em 27 de maio de 1935, lá ficando até 31 de 

janeiro de 1941. 

 

                                            
81 Para uma súmula biográfica de todos os Chefes de Polícia do Ceará até 1943 o livro de 
Hugo Victor “Chefes de Polícia do Ceará” é o mais preciso nos dados, mas com uma análise 
bastante superficial sobre a atuação desses chefes ligadas ao contexto histórico-social 
cearense falta também uma análise sobre dos conceitos de polícia e as estratégias de 
policiamento, pretende muito mais apresentar a formação dos biografados, seus principais 
feitos à frente da Chefatura e produzir um discurso laudatório dos chefes e da “evolução” da 
instituição policial. De qualquer forma, sendo interpretado com cuidado, levado em conta as 
condições de produção do livro, é bastante rico e raro como fonte histórica sobre a polícia. O 
livro foi resultado de muito labor na concessão dos dados pelas famílias e na consulta de 
arquivos em todo o país, já que alguns dos chefes não eram cearenses. O livro encontra-se no 
Setor de Obras Raras da Biblioteca Governador Menezes Pimentel (Victor, 1934).   
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Foi construída, em torno do capitão Cordeiro Neto, uma biografia oficial 

elogiosa, mostrando suas qualidade de homem público, enérgico, moderado, 

sempre preferindo “o consenso à violência”. Uma vida oficialmente coerente 

com as devidas atribuições de um homem público. 
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 Essa biografia virtuosa era feita nos jornais, revistas e livros, algumas 

delas, ironicamente, endossadas pelo próprio Cordeiro Neto, como foi o caso 

do livro “Chefes de Polícia do Ceará”, publicado em 1943 de autoria de Hugo 

Victor. 
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Por ocasião da comemoração dos cem anos da Chefatura de Polícia em 

1942, o próprio Cordeiro Neto através de uma portaria, encomenda um livro de 

biografias de todos os chefes de polícia do Ceará. 

A publicação primeiro saiu em folhetim no jornal O Estado, onde, toda 

semana, partes dos biografados eram publicadas. A publicação de caráter 

oficial e laudatória nos mostra uma linha evolutiva, progressista e teleológica da 

instituição, encarnada na vida e obra de seus Chefes.  

Nesse sentido de exaltação e evolução da instituição através dos feitos 

de seus chefes, o ponto culminante dessa evolução era a biografia de Cordeiro 

Neto à frente da Polícia. Assim dizia o Biógrafo Hugo Victor sobre ele: 

 
O período mais longo já exercido na Chefatura desde 1842 (...) Impôs 

desde logo, pelos seus atos acertados e justos, a normalidade e confiança, 
encetando, depois, uma gigantesca obra de realizações policiais, que 
atentarão em todos os tempos um dinamismo e uma força de vontade até 
então – diga-se a verdade – sem precedente. (Victor, 1943, p. 159). 

 
 
Os jornais também emitiam notas elogiosas da atuação dos Chefes de 

Polícia. Muitas das matérias eram colocadas pelos próprios funcionários da 

Secretaria de Polícia ou por jornais que apoiavam claramente a interventoria de 

Menezes Pimentel, como é o caso do jornal o Estado. 

 
Cumpre ressaltar, porém, a ação dedica a meritória dos auxiliares do 

Governo do Estado, que sempre empregaram todo os seus esforços para 
que o programa governamental fosse executado sem interrupções. Entre 
eles ocupa lugar de destaque o Capitão Cordeiro Neto, que de 27 de maio 
de 1935 a 27 de janeiro do corrente ano ocupou o cargo de Secretário de 
Polícia e Segurança Pública. 

Dedicando-se inteiramente ao exercício de suas funções, visando 
acima de tudo o engrandecimento do Estado num ambiente de paz e de 
ordem, o cap. Cordeiro Neto, espírito lúcido e inteligência brilhante realizou 
na sua gestão melhoramentos que são uma afirmação de seu alto senso 
administrativo. 

Graças a sua ação dinâmica e eficiente, o Estado conta com novos 
prédios para os departamentos policiais, quartéis no interior e na capital e 
acima de tudo um prédio grandioso que é a Polícia Central, de que acima já 
falamos. 

Todas essas realizações tiveram no Cap. Cordeiro Neto seu mais 
devotado obreiro. A eles dedicou ele o maior de seus esforços e de sua 
inteligência.82 

                                            
82 A ATUAÇÃO DO GOVERNO CEARENSE NO SETOR DA POLÍCIA, O Estado, 26 de maio 
de 1941. 
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O jornal O Nordeste também fará coro com o Estado ao parabenizar e 

elogiar Cordeiro Neto por sua nomeação para a Secretaria de Polícia e 

Segurança Publica (substituindo a antiga Chefatura de Polícia que já tinha a 

frente Cordeiro Neto). 

 
S. excia. O sr. Interventor Federal, neste Estado, dr. Menezes 

Pimentel, acaba de nomear por acto de ante-hontem, secretário de polícia e 
segurança pública  o brioso oficial do exército e bacharel em direito , sr. 
capitão dr. Manuel Cordeiro Neto, que vinha exercendo, com brilho e 
effciencia, a chefia de polícia do Estado, há mais de um biênio. 

Autoridade que se tem revelado no desempenho das suas árduas 
funcções, energica e serena, o cap. Dr. Cordeiro Netto, bem merecia a 
escolha que acaba de ser alvo, da parte do Governo. 

Registrando a sua nomeação, enviamos-lhes o nosso parabéns, de par 
como os nossos votos de sempre feliz cumprimento dos deveres inherente 
a sua elevada investidura.83 
 

O jornal Gazeta de Notícias publica em 1940 uma matéria intitulada 

“Capitão Cordeiro Neto”, onde se dedica exaustivamente a engrandecer o 

Secretário de Polícia, mostrando sua capacidade de unir “energia e tolerância”, 

chamando-o de “espírito democrático”, mesmo estando o Brasil e o Ceará em 

plena ditadura do Estado Novo, com a suspensão dos direitos políticos, onde a 

polícia reprimia e censurava manifestações e ideias contrárias ao regime 

através da Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) e do Departamento 

de Cultura, Divulgação e Propaganda (DCDP, que depois se tornaria o 

Departamento Estadual de Imprensa e Propagando, o DEIP, uma espécie de 

similar local do federal Departamento de Imprensa e Propaganda, (DIP)84. 

Vejamos como o jornal a ele se refere. 

                                            
83 O NOVO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, O Nordeste, 12 de dezembro de 1937. 
84 O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), além de ser um instrumento de censura a 
imprensa e a qualquer outros meios de divulgação de ideias contrárias ao regime estado-
novista, foi também o principal instrumento de construção de uma imagem política legítima de 
Vargas e do Estado Novo. 

No Ceará inicialmente havia o Serviço de Censura, Divulgação e Propaganda, criado 
de modo oficioso no dia 14 de outubro de 1938. Em 28 de dezembro de 1939, passa a existir 
oficialmente com a denominação de Departamento de Cultura, Divulgação e Propaganda. Em 
1o de janeiro de 1940 passa a denominar-se Departamento Estadual de Imprensa e 
Propaganda, uma espécie de similar local do DIP. 

Era através desse órgão que a polícia se dizia na imprensa, apresentava suas ideias, 
celebrava seus líderes, instruía a população aos comportamentos ordeiros nos espaços 
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(...) As grandes almas, na terra, são como a Torre de Babel. Feitas de nobre 
aço, mas brandas, flexíveis, movendo-se num âmbito livre, entre o rigor e a 
tolerância, inclinando-se ora para um lado, conforme a boa consciência, as 
causas fundamentais e as considerações sobre o ambiente e o clima social. 
O capitão Cordeiro Neto, encarnando em si a personalidade que 
corresponde à hora atual, aliando as suas funções estas duas qualidade 
máximas – energia e tolerância é bem o protótipo do homem plasmado para 
o momento, do homem que, assimilando o ideal da nova política, soube 
colocar-se a altura de um nível superior, conservando-se acima das paixões 
mesquinhas e também dos grandes exageros. Quando tantas vezes o seu 
braço tem se levantado é para as grandes realizações, para as empresas 
de vulto, para o soerguimento moral e material do Ceará e quando se tem 
abaixado é para amparar os humildes e distribuir a benevolência com toda a 
simplicidade que lhe é peculiar.  
Espírito democrático, visado nos princípios idealistas duma política elevada, 
cedo alheiou-se do partidarismo estreito, que confabulava nos desvão e 

                                                                                                                                
públicos, além de exercer ferrenha censura as publicações e divulgações de ideias contrárias a 
política estado novista, do interventor Menezes Pimentel e do Chefe de Polícia, Cordeiro Neto. 
No relatório de 1941, Cordeiro Neto assim dizia as atribuições do Departamento: “As suas 
atribuições abrangem quatro setores principais: Cultura, Divulgação , Propaganda e Censura, 
assim distribuídos: – Educação cívica das populações, rememoração dos nossos fatos 
históricos, desdobramentos dos princípios constitucionais, defesa do patrimônio vernáculo, 
campanha contra as ideologias perniciosas, disseminação intensa do espírito que norteia a 
política do Estado Novo;– Publicação regular sistemática de todos os atos e realizações do 
governo que mais possam interessar direta ou indiretamente ao público.– Propaganda diurna e 
persistente da grande obra realizadora, que se propõe realizar, e está realizando o Estado 
Novo, no supremo desiderato de conduzir a pátria, livre e unificada, ao mais elevado plano de 
grandeza nacional, e independência econômica, de potencialidade militar, de realidade 
democrática, de valorização moral, intelectual e eugênica do povo brasileiro – Censura a 
imprensa, as estações de radio e difusoras, teatro e outras diversões públicas e toda e 
qualquer publicidade ou divulgação de ideias e costumes. 

Antes do serviço de tiragens dos jornais locais, a censura à imprensa era previamente 
feita, evitando que matérias subversivas ou contestatórias fossem publicadas. As notícias, 
artigos ou propagandas eram inspecionadas pelo DEIP. 

Os livros e bancas de revistas eram inspecionados, muitos deles foram apreendidos 
por fazerem propagandas comunistas, integralistas ou pregarem ideias “subversivas”. O teatro 
tinha atenção especial do Departamento, pois era considerado a mais “irresistível influência”, 
que “no ânimo das massas, podem exercer as suas representações, podendo oferecer largo 
campo à insinuação de doutrinas dissolventes e a propagação de maus costumes”. Diversos 
artistas foram punidos, espetáculos foram proibidos e peças teatrais cortadas pele DEIP. As 
estações de rádio e difusoras tinham seus programas examinados e censurados pelo 
Departamento. 

A censura aos cinemas se dava em fazer o registro de todos os filmes que iam ser 
exibidos e proibindo a entrada de menores nas sessões impróprias para menores de idade. 

No entanto, a maior atividade do DEIP foi no campo da publicidade. Não só na 
publicidade que ele controlava, mas na que ele produzia. A defesa da ordem do Estado Novo 
se dava muito mais numa prática discursiva de construção da ordem do que na proibição.  

Era intensa e vasta a publicação periódica de informações, artigos, decretos, 
comunicados, estatísticas nos jornais e no rádio, além da produção de folhetos impressos e 
distribuídos por todo Estado publicando e louvando as ações de Vargas, Menezes Pimentel e 
Cordeiro Neto, como os “homens da ordem” do “mais elevado plano de grandeza nacional”. 
Havia uma educação, uma pedagogia de fazer reconhecer a “grandeza” do Estado Novo, de 
combater os “maus costumes”, as “casas de diversões” e os “perniciosos a boa representação 
social da cidade”.  
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corredores escuros e lançou-se a luta corajosa em campo largo e aberto, 
pelejando pelas grandes causas. 
Não podem compreende-lo muitos dos que ainda se aferram ao texto 
antigo, à velha e desmoralizada cartilha em que se aprendiam a utilizar dois 
pesos e duas medidas. 
Não podem compreende-lo aqueles que não quiseram sair da penumbra 
duma política mesquinha e madrasta para volver-se ao encontro do Brasil 
redimido e glorificado pelas revoluções incruentas que o vem purificando 
dos antigos erros e falsas concepções. 
E por não poderem compreende-lo não sabem dirimir os seus atos, não 
sabem ou não querem medir a extensão do seu valor, quando procede com 
energia e severidade ou quando revela as suas verdadeiras qualidades de 
humanitarismo e tolerância. O tempo exige homens de enfibratura e de 
valor moral desta ordem.  
Favorecidos nos julgamos porque na distribuição das figuras do escol, 
distribuídas no Brasil pela força retemperadora da nova pátria, nos coube 
uma figura de alta distinção e de tão elevadas virtudes cívicas e militares 
como a que se exalta na pessoa do Capitão Cordeiro Neto.  
         (Do D.C.D P.)85 

 

 Há uma ilusão biográfica, nessas reportagens, nos livros e nas revistas 

que biografaram Cordeiro Neto como Secretário de Polícia. São 

representações coerentes, lógicas demais para ser uma trajetória.  

 A sigla que aparece no final da matéria do jornal, D.C.D.P 

(Departamento de Cultura, Divulgação e Propaganda) é um indício das 

relações pessoais e políticas entre imprensa e polícia. Há os jogos de 

representações políticas e personalistas envolvidos na produção da biografia 

dos chefes de polícia e uma exaltação e preservação da imagem da instituição 

policial, como também de outras instâncias políticas da Era Varas.   

 Primeiro é que os jornais estavam sob censura através do D.C.D.P que 

proibia a divulgação de ideias que ferissem a credibilidade das autoridades ou 

provocasse desordens, em segundo, porque a matéria acima citada foi 

elaborada pelo próprio D.C.D.P. que era um setor da polícia, ou seja, além de 

impedir a publicidade das contradições administrativas, ainda se produzia o 

louvor ao Estado Novo, aos Interventores e ao seu Chefe de Polícia, aliás, era 

essa uma das missões do D.C.D.P: “Publicação regular sistemática de todos os 

                                            
85 CAPITÃO CORDEIRO NETO, Gazeta de Notícias, 21 de janeiro de 1940. 
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atos e realizações do governo que mais possam interessar direta ou 

indiretamente ao público”. 86 

 O lado “enérgico” que os jornais proclamam, mas não dizem, nem 

especificam, do Capitão Cordeiro Neto, é o que contradiz o seu lado “tolerante”, 

“democrático”. A coerência biográfica do Secretário de Polícia é ilusória. 

 Na sua gestão Cordeiro Neto também se notabilizou por seu 

autoritarismo e combate sistemático aos inimigos da ordem social, política e 

moral estado-novista, muitas dessas atitudes autoritárias, violentas, eram 

aplaudidas pela elite comercial, autoridades católicas e parte da população 

numa sociedade marcada por um discurso conservador.  

 Comunistas, integralistas, estrangeiros (depois de 1942 quando o Brasil 

declara guerra aos países do Eixo: Alemanha -Itália- Japão) foram presos, 

deportados, outros torturados, mas que a memória oficial não permitia publicar. 

É através de uma memória subterrânea, que se silenciou na iminência do 

perigo, mas que desponta em outras circunstâncias, que vemos as 

contradições, as incoerências, o autoritarismo, a violência e a intolerância 

praticados durante sua gestão. Assim diz Alberto Galeno, comunista que viveu 

o regime do Estado Novo: 
 

Amorim, um jovem maranhense, acadêmico da Faculdade de Direito, 
arrebatava multidões com seu verbo inflamado. Ativista político de primeira 
linha, ele atraia sobre si as iras da reação. Logo após a decretação do 
Estado de Sítio, em 1935, Pargas seria preso na Praça do Ferreira, levado 
para a Polícia Marítima e deportado para o sul do País, isso depois de 
vários meses de prisão. O episódio seria recordado, decorridos 25 anos 
numa solenidade do PCB em Fortaleza, pelo próprio Amorim Pargas. 
Sorridente, ele afirmava para os ouvintes ter nascido com vocação para 
hóspede do Estado, pois, coincidentemente, estava decorrendo naquele dia 
25 anos de sua deportação pelo capitão Cordeiro Neto, na época Secretário 
de Polícia. Agora retornava a Fortaleza encontrando Cordeiro Neto não 
mais como Secretário de Polícia, mas, feito o governador da cidade. 
(Galeno, 1991, p. 13). 

 

                                            
86 Relatório Apresentado ao Sr. Interventor Federal pelo Cap. Manoel Cordeiro Neto, 
Secretário de Polícia e Segurança Pública, no período de 27 de maio de 1935 a 27 de 
janeiro de 1941. Imprensa Oficial: Fortaleza-CE, 1941, p. 77.   
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Como o homem “da ordem”, politizando o debate da segurança pública, 

Cordeiro Neto se tornaria em 1959, prefeito de Fortaleza, se apropriando do 

capital político acumulado na frente da Secretaria de Polícia e Segurança 

Pública. 

Cordeiro Neto se comprometeu a ativar a Polícia de Costumes e assim o 

fez. “Vagabundos”, “prostitutas”, “mendigos” foram presos ou expulsos do 

centro da cidade. A polícia fazia verdadeiras ações de caça e varreduras aos 

“inimigos da ordem” social e moral. 

O Secretario fundaria, no Arraial Moura Brasil, o Gueto das meretrizes, 

impedindo-as de circular livremente pela cidade, especialmente no Centro. O 

gueto oficialmente chamado de “Vila Formosa” será nomeado com a alcunha 

popular de “curral das éguas”. Cordeiro Neto, na esteira do discurso católico, 

conservador e reacionário as chamava de “população de decaídas”. Entre os 

seus atos arbitrários e violentos, sem dúvida a destruição do Caldeirão do 

beato José Lourenço foi espantosa, usando até aviões das forças armadas 

com perseguição, destruição e morte dos membros da comunidade, sob o 

comando do capitão José Góis de Campos Barros, futuro Secretário de Polícia 

em 1941. 

Foi em meio a essas contradições, autoritarismo, violência, perseguição, 

vigilantismo, tudo em busca da ordem, uma obsessão estado-novista 

encarnadas no Ceará na administração de Menezes Pimental e seu braço forte 

Cordeiro Neto, que se fizeram as reformas policiais.  

As Reformas Policiais foram uma busca incessante, a custa de polícia, 

da produção de uma ordem social, política e moral para a cidade e seus 

habitantes. Uma ordem que se fundava no aparato técnico-policial na 

contenção das tensões, conflitos e contradições sociais e não uma ordem 

social democrática advinda de um consenso social, mas foi isso que foi tentado 

e é o que iremos analisar. 
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As Reformas Policiais vinha se realizando desde o início da década de 

1930, mas eram reformas pontuais. É a partir de 1935 com a posse de 

Menezes Pimentel e do seu Chefe de Polícia, Capitão Manoel Cordeiro Neto, 

que elas se efetivam com uma mudança estrutural da polícia, até então a maior 

reforma policial na história do Estado em termos de serviços administrativos, 

aparatos técnico-policiais e construções.  

As Reformas Policiais começaram então a se realizarem 

simultaneamente, mas também como resposta, ao discurso da “falta de 

polícia”, como mostramos no segundo capítulo. A desordem, qualificada como 

ausência de polícia, e, portanto, criando uma demanda por polícia como a 

produtora da ordem social, política, moral e civilizadora da população, começa 

a ser enfrentada com as reformas policiais.   

Vamos, portanto, analisar a criação dos departamentos, as estratégias 

de policiamento, seus critérios, e atuação da polícia no cotidiano da cidade, na 

interação com a população, e por fim analisar qual “ordem” saiu daí. 

As reformas policiais agiram no sentido de destituir as antigas 

delegacias de suas atribuições generalizantes, criando ou transformando-as 

em delegacias especializadas, de acordo com as novas demandas sociais de 

policiamento, oriundos da nova ordem política varguista, do crescimento da 

cidade e do aumento ou aparecimento de novas práticas “criminosas”. Assim 

foram criadas e reformadas as seguintes delegacias especializadas: Delegacia 

de Ordem Política e Social (D.O.P.S.) e Delegacia de Investigação e Capturas 

(D.I.C.). 

 
3.3. DELEGACIA DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL (D.O.P.S.) 
 

 A Delegacia de Ordem Política e Social foi a mais típica criação 

varguista na Polícia. Essa polícia surgiu como uma reação no governo Vargas 

às instabilidades políticas e sociais que já vinham desde a década de 1920. 

Movimentos de contestação ao novo regime, que tentaram derrubá-lo, mas 
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sem sucesso, como os comunistas e os integralistas, foram categorias 

prioritárias do “cuidado” desse singular departamento da polícia. 

 Foi o setor da polícia que mais atuou no controle, repressão e vigilância 

a qualquer movimento que se pusesse contra a nova ordem. A DOPS é a 

classicamente chamada polícia política. Em nome da ordem nacional, da 

segurança nacional, as “classes perigosas” e os movimentos contestatórios 

foram criminalizados, os líderes perseguidos, investigados minuciosamente, 

presos e torturados. 

 A intentona comunista de 1935 no Distrito Federal e sua irradiação pelo 

país levou a polícia a tomar medidas preventivas, aparelhando-se de 

instrumentos que proporcionassem a vigilância e a segurança do regime. A 

DOPS surge como um serviço moderno da polícia, pelo menos em termos 

técnicos, por suas estratégias de investigação e vigilância, mas politicamente 

reativa e conservadora. 

 A DOPS surgiu do aumento das demandas por um policiamento 

moderno que pudesse dar conta do perigo sempre eminente das desordens 

políticas e sociais. Exigia-se, portanto um planejamento das atividades 

cotidianas da polícia, como a sistematização dos arquivos e novas técnicas de 

vigilância, investigação e intervenção policial.   

 Antes de ser criada a DOPS em 1936, criou-se no Ceará primeiro, em 

1935, a Delegacia de Segurança Nacional. Era composta de inspetores de 

segurança e de guardas civis à paisana, infiltrados nas ruas, jornais, hotéis, 

pensões, num vigilantismo constante e estimulando a população à denúncia de 

parentes, vizinhos e conhecidos envolvidos com ideias “extremistas”. Os 

comunistas eram os que mais preocupavam por suas organizações secretas e 

pelo seu poder de arregimentar a população. 

 O objetivo da Delegacia de Segurança Social era “proceder às devidas 

investigações, acompanhando de perto, as atividades dos elementos 
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agitadores e semeadores de doutrinas estrangeiras de inexeqüível aplicação 

em nossa formação social”, 87 dizia Cordeiro Neto. 

 No ano de 1935, a Delegacia de Segurança Social inicia uma intensa 

investigação com a instauração de um inquérito para apurar quem eram os 

responsáveis no Estado do Ceará, direto ou indiretamente, na manutenção e 

promoção de atividades comunistas ou de qualquer outro movimento de 

“subversão da ordem social”. O resultado foi à produção de autos de 56 

volumes enviados ao Tribunal de Segurança Nacional, com a lista e os “crimes” 

dos envolvidos, sendo alguns presos, agredidos, outros deportados e 

torturados. Era com satisfação que Cordeiro Neto anunciava a descoberta de 

pessoas envolvidas com os ideais comunistas. Cordeiro Neto comemorava a 

eficiência de sua administração, anunciando nos jornais os nomes dos 

envolvidos na “subversão da ordem”.  

  
(...) a lista alludida reserva-nos verdadeiras surpresas, em face dos 

nomes de muitas pessoas, na aparência inofensivas, mas que nela figuram. 
(...) grandes surpresas estão reservadas ao nosso público, quando forem 
publicados os nomes que constam na referida lista, mostra como os 
inimigos do Brasil sabem trabalhar na sombra e patenteia a necessidade 
inadiável de medidas sérias e eficazes contra as ‘forças secretas. 88 
 

 Ao mesmo tempo em que reprimia os movimentos dos comunistas e 

trabalhadores sob orientação comunista, Cordeiro Neto era veemente na 

desqualificação dos trabalhadores chamando-os de “massas incautas e menos 

avisadas”.89   

Em 30 de julho de 1936, pela resolução legislativa consubstanciada na 

lei N. 130, passou a Delegacia de Segurança Social a ser denominada de 

Delegacia de Ordem Política e Social (D.O.P.S.).  Dezoito dias depois pelo 

Decreto N. 115, o governo autorizou um crédito especial de 17,000$000 contos 

                                            
87 Relatório Apresentado ao Sr. Interventor Federal pelo Cap. Manoel Cordeiro Neto, 
Secretário de Polícia e Segurança Pública, no período de 27 de maio de 1935 a 27 de 
janeiro de 1941. Imprensa Oficial: Fortaleza-CE, 1941, p. 11. 
88 OS EXTREMISTAS CEARENSES, O Nordeste, 22 de janeiro de 1936. 
89 Relatório Apresentado ao Sr. Interventor Federal pelo Cap. Manoel Cordeiro Neto, 
Secretário de Polícia e Segurança Pública, no período de 27 de maio de 1935 a 27 de 
janeiro de 1941. Imprensa Oficial: Fortaleza-CE, 1941, p. 12. 
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de réis para despesas com pessoal e instalação da DOPS. Em 1938, o governo 

volta a investir, ampliando o número de seus serventuários pelo Decreto n.70 

de 28 de janeiro. Em setembro do mesmo ano, outro Decreto de N.344 e mais 

investimento do governo nesse setor da polícia, ampliando o quadro de 

pessoal. As necessidades de controle social iam ficando cada vez mais 

onerosas para o Estado e sua obsessão com ordem política e social. 

A DOPS era uma delegacia especializada da polícia civil. Enquanto as 

outras delegacias se preocupavam com “crimes comuns” (homicídios, 

infanticídios, crimes contra propriedade, de sedução e defloramento, crimes 

sexuais, extorsão e estelionato, injúrias e calúnias, etc), ela se voltava para os 

“crimes políticos e sociais”. Sua missão era desarticular as organizações 

sediciosas e a manifestações políticas “extremistas”. 

A DOPS dividia seus serviços em duas seções: investigações em geral; 

e fiscalização de armas, explosivos e munições. 

Na seção de “Investigação em Geral”, a estratégia primordial da 

investigação era a vigilância na entrada e saída de hóspedes nas casas de 

pasto (restaurantes), hospedarias e outros estabelecimentos do mesmo 

gênero.  

O perigo desses lugares para a DOPS era a circulação de indivíduos 

desconhecidos do cotidiano citadino. Hospedarias, restaurantes e pensões são 

lugares destituídos de suas funções tradicionais (descanso, estadia, 

alimentação e lazer) e se tornam lugares de suspeição no olhar vigilante da 

polícia.  

Reuniões secretas, conluios, passagem de desconhecidos, esses 

lugares eram perigosos, pois propiciavam o anonimato, passagens sem 

registro. A mobilidade rápida desses espaços desprovia todos ali presentes de 

endereço, de parentesco, identidades fundamentais para a classificação do 

poder. Um almoço ou uma estadia era uma prática de espaço perigosa, pois 

dormir ou almoçar poderia ser só um disfarce para uma reunião e organização 
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subversiva, subversão que se iniciava nos outros usos dos espaços da cidade. 

Assim a polícia política olhava para a cidade e seus usos, ou seja, a cidade e 

suas práticas espaciais ficavam sob suspeita. Os comunistas, que eram os 

mais temidos por sua capacidade de arregimentar os trabalhadores, eram 

chamados de “extremismo despistador”. 

Os inspetores da DOPS trabalhavam à paisana. Um policial à paisana 

era fundamental para o exercício da investigação policial, pois a infiltração 

secreta desfazia a aparência de vazio de identidade “criminosa” entre 

indivíduos e lugares quando se estava fardado. Um jogo de saberes e poderes 

na prática dos espaços. Um não-lugar, um lugar de passagens, era perigoso, 

pois sua constituição de não-lugar, se transformava em lugar, um próprio, para 

os planejamentos e ações que desestabilizariam a ordem social e política 

varguista. 

O vazio de identidades “criminosas” para a polícia entre indivíduo e 

lugar, num espaço que devia ser um restaurante, um hospedaria, um café, ter 

sua utilidade funcional, era uma forma de os grupos, especialmente de 

comunistas, resistirem através de uma manipulação de sentidos do olhar 

policialesco no cotidiano. Esses grupos faziam com o lugar uma outra coisa 

não prevista, disfarçada.  

A ausência da farda, este signo da ordem e de uma presença que vigia, 

era a tentativa da polícia em se misturar num cotidiano desordeiro que é 

nebuloso, cheio de astúcias e usos mil dos espaços. O olhar classificatório e 

vigilante não podia ser uma torre que a tudo vê, um olhar solar, panorâmico, 

divino, e sim um olhar imanente, misturado, disperso, disfarçado, um olhar que 

passeia junto com os “transgressores” da ordem, um olhar que se dissemina 

através da desfaçatez, um olhar ordinário. Essa era a estratégia do 

policiamento da DOPS. O resultado disso era um cotidiano de vigilantismo, 

desconfiança e medo. A cidade se receia de si mesma, pois todos estão sob 

suspeita.  
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Os movimentos de passageiros eram também controlados no porto, nas 

estações de trem e até os embarques aéreos. Com que intenções se entra na 

cidade? O que faz os homens quando circulam? Era preciso controlar os 

itinerários, os destinos.  

As associações sindicalizadas eram obrigadas a terem um registro oficial 

na DOPS, onde eram submetidas à investigação permanente de suas 

atividades. As passeatas, que deviam ser pacíficas, sem faixas, cartazes ou 

gritos que pregassem ideias “extremistas”, tinham que ser registradas e 

autorizadas pela DOPS.  

Na ocasião de se fazer o registro de uma passeata, os líderes da 

passeata tinham que assinar a responsabilidade pela ordem da passeata, 

sendo os bodes expiatórios, caso a passeata saísse do controle. Não se podia 

punir a multidão, no máximo dispersá-la com a cavalaria ou a Polícia Especial, 

mas podia se punir o indivíduo que é classificável para o poder, tem nome 

próprio, é um sujeito jurídico.  

Thomaz Pompeu Gomes de Matos, estudante da Faculdade de Direito 

organizou uma passeata antinazista, antifascista em agosto de 1942, no 

período da Segunda Guerra, pedindo o posicionamento do Governo Vargas 

contra os países do Eixo (Alemanha-Itália-Japão) depois de serem afundados 

navios brasileiros na costa. Ele conta como foi sua ida a DOPS. 

 
(...) a censura do Estado Novo não permitia (passeatas), tanto assim 

que nós saímos nessa passeata, nós tivemos que ir a Chefatura de Polícia 
do então secretário Dr. Rui Monte (Diretor da DOPS), ele então nos 
responsabilizou por qualquer balbúrdia que houvesse na passeata, porque o 
governo do Estado Novo não permitia isso. Então nós assumimos o 
compromisso, um compromisso por escrito (...) eu e vários colegas da 
faculdade (...) As passeatas não existiam praticamente, é como eu disse, 
existia uma censura forte do governo (...) Acontece que nessa passeata os 
cartazes não fazia-se referência absolutamente a nada da esquerda, a nada 
com a Rússia soviética e nem com o Prestes, nada disso, foi 
terminantemente proibido.90     

 

                                            
90 MATOS, Thomaz Pompeu Gomes de. Entrevista concedida a Daniel Gonçalves, Leonardo 
Damasceno de Sá, Emy Maia Neto, Carlos Renato Freire e Valéria Laena. Fortaleza: 
16/03/2007, p. 01.  
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 A segunda seção da DOPS controlava a existência, importação, 

exportação, fabrico e comércio de explosivos, armas e munições. Controlava 

também o registro e porte de armas.  

 As realizações dos depoimentos na DOPS eram tensos. Os 

interrogatórios da polícia aos suspeitos terminavam muitas vezes em violência 

dentro da própria Delegacia. 

 Em 1939, a DOPS iniciou uma série de investigações no bairro Barro 

Vermelho (Proximidade do atual bairro Antonio Bezerra). Havia por lá 

denúncias de “reuniões suspeitas”. Feita a investigação, a polícia prende 

“desconhecido de cor preta, robusto e de elevado porte”, acusado de ser o 

promotor de “reuniões suspeitas”.   

 “Pressionado” perante o escrivão e um guarda da Polícia Especial, 

confessa o nome: José Ciríaco Pereira. O escrivão Júlio da Costa Ribeiro 

confirmou no arquivo da DOPS que o nome dele estava na lista dos envolvidos 

no movimento comunista de 1935 e havia sido condenado a 5 anos de prisão 

pelo Tribunal de Segurança Nacional . A ligação de José com a lista dos 

procurados lhe deixa “transtornado” e joga uma cadeira contra o policial e 

empunha um cano de ferro. O policial recua para trás, saca a arma, e atira 

várias vezes em José de Oliveira. Três tiros o acertam. O “perigoso comunista” 

cai ferido na calçada da Delegacia ao tentar sair pela janela.  

 Um relato breve, cheio de segredos, uma vida editada pelo escrivão da 

polícia e noticiada nos jornais. Pouca coisa se pode saber com esses relatos. 

Só nos resta perceber a desproporção entre a revolta de um comunista e a 

violência da polícia que sai de uma arma. Nunca saberemos quem era José, o 

que fazia, o que queria, em que trabalhava. O que sabemos é que a nomeação 

de uma existência dita “perigosa” para a ordem política e social, é equivalente a 

força que o abateu. Classificar para sujeitar. A alcunha de “perigoso comunista” 

legitimava e tolerava-se a ação policial. Os jornais felicitam a ação da polícia.  
 

 
PRESO PELA POLÍCIA CEARENSE 
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-PERIGOSO COMUNISTA- 
O seu depoimento na delegacia de ordem política e social – depois de 

revelar a sua identidade, o criminoso investiu contra o escrivão e um guarda 
– na luta, o extremista saiu ferido a bala. 

A polícia cearense, que tanto se tem recomendado ao conceito geral 
pelo seu desvelo em benefício da ordem pública, acaba de dar mais uma 
positiva demonstração da sua proveitosa atividade.91 
 

Outros sujeitos, embora fossem “propriedades” da Delegacia de 

Investigação e Capturas, tinham que depor na DOPS por perturbarem a ordem, 

como os macumbeiros. Maria Batista de Alencar e Maria Patrícia de Alencar 

(mãe e filha) foram denunciadas pela população à polícia e presas. Os 

denunciantes se diziam “doentes para morrer”, que “viviam num atraso 

desesperador” e, as “culpadas de tudo eram essas duas mulheres”. 

Numa sociedade pobre, subúrbios em condições precárias de higiene, 

falta de saneamento, a população católica, crédula, conservadora expia suas 

misérias nas “macumbeiras” como a causa desses “males”. A polícia, dizendo 

ser essas práticas “perturbadoras da ordem” por “ludibriar a fé alheia”, toma as 

“vítimas” das precárias condições sociais como “vítimas” da macumba. Os 

macumbeiros são anunciados nos jornais como a metáfora do mal, da 

desordem social.  
 

Acautelem-se os “macumbeiros”. 
A Delegacia de Ordem Política e Social vem desenvolvendo 

ultimamente verdadeira “blitzkrieg” contra esta casta de indivíduos que 
agem em Fortaleza, principalmente nos subúrbios. 
Aquelas duas mulheres vinham revolucionando o bairro do “Urubu”, onde 
residem. 
Em certos dias da semana, o movimento então se intensificava, de sua 
pequena habitação partiam sons esquisitos, denunciando que ali se 
passava: a prática do baixo espiritismo. 

A denúncia chegou a polícia e os investigadores Herculano Sampaio e 
Manoel José Santana compareceram a uma das reuniões, prendendo os 
“cabeças” da tropa.92 

 
 

Para o Estado é bem menos oneroso prender macumbeiros do que 

melhorar as condições econômicas e sociais da população. A ironia é a Polícia 

não acreditar na macumba, chamando-os de “embusteiros”, “enganosos”, mas 

                                            
91 PRESO PELA POLÍCIA PERIGOSO COMUNISTA, O Estado, 6 de abril de 1939. 
92 PRESA DUAS ADEPTAS DA MACUMBA, O Estado, 13 de fevereiro de 1941. 
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prender os macumbeiros. Por outro lado, a ordem política e social era ordem 

católica e práticas como a “macumba” eram criminalizadas.  

A ação da DOPS era intensa, caçando nas ruas todos aqueles que 

ameaçassem a ordem política e social, o alvo principal eram os comunistas e 

integralistas. A partir de 1942, por ocasião da Segunda Guerra, depois de o 

Brasil ter declarado guerra contra o Eixo (Alemães, italianos e japoneses), os 

estrangeiros também serão investigados e obrigados a depor na DOPS. Em um 

só mês quase cem estrangeiros (Alemães, italianos e japoneses) foram presos, 

suspeitos de terem ligação com o Eixo.  

O inventário das práticas criminalizadas pela DOPS era extenso. 

“Vagabundagem”, mendicância, prostituição, menores abandonados, macumba 

e ajuntamentos reivindicatórios eram comportamentos sociais tipificados como 

“crime”. A ordem que se queria colocava de fora esses sujeitos classificados 

como desordeiros. A ordem política e social se caracterizava pela classificação, 

gestão e intervenção da polícia na vida da população, executando os desejos 

dos grupos de poder representados pelos grandes comerciantes da cidade, e 

os grupos políticos conservadores, na sua maioria membros da Liga Eleitoral 

Católica (LEC). 

A ordem política e social desejada por esses grupos políticos tinha na 

polícia a sua mão executante. A criação da DOPS foi a mais clara tentativa de 

se produzir uma ordem política e social através de um vigilantismo e 

investigação do cotidiano das pessoas e dos lugares. 

A partir de 1937, os hotéis, pensões, casas cômodos, hospedarias e 

restaurantes foram registrados, fiscalizados, transferidos ou extintos pela 

DOPS; o número de entrada e saída de pessoas nesses lugares foi registrado; 

os aparelhos de rádios da cidade foram todos registrados pelo perigo de troca 

de informações; o embarque e desembarque de passageiros brasileiros e 

estrangeiros, por via aérea ou marítima foram registrados e numerados. Os 

inspetores colhiam informações, faziam intimidações, registrava agenciadores 
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desses lugares, produziam boletins e fichas de indiciamento para o arquivo da 

DOPS.          

  Toda uma técnica administrativa se elabora, uma burocracia se faz 

dentro do policiamento moderno com propósitos de dominação através do 

registro, do cálculo, da quantificação da população. Uma individualização e 

classificação dos indivíduos nos espaço, vigiando e registrando o que 

acontece. (Foucault, 1999). 

 
O poder policial deve se exercer “sobre tudo” (...) A massa dos 

acontecimentos, das ações, dos comportamentos, das opiniões – “tudo o 
que acontece”, o objeto da polícia são essas “coisas de todo instante” (...) 
Com a polícia estamos no indefinido de um controle que procura idealmente 
atingir o grão mais elementar, o fenômeno mais passageiro do corpo social 
(...) e para se exercer, esse poder deve adquirir o instrumento para uma 
vigilância permanente, exaustiva, onipresente, capaz de tornar tudo visível, 
mas com a condição de se tornar elas mesma invisível. Deve ser como um 
olhar sem rosto que transforme todo corpo social em campo aberto de 
percepção: milhares de olhos espalhados em toda parte, atenções móveis e 
sempre alerta, uma longa rede hierarquizada. (Foucault, 2004, p. 176). 

 
 

Em suma, a DOPS era a polícia política do cotidiano, não pelo que ele 

tem de repetição, e sim de desvio. Administrar o cotidiano é administrar o 

desvio, não ser surpreendido pela desordem, cuidar do aleatório. Para isso é 

preciso classificar, individualizar lugares e pessoas, numerar e nomear as 

práticas, dando-lhe uma “essência” desordeira, “extremista”, para legitimar e 

efetivar a ordem política, social e moral desejada pelos grupos de poder.  

Isso não quer dizer que o controle pelos novos instrumentos técnicos de 

atuação e os quesitos burocráticos da organização policial se abstenha da 

violência física. A violência era rotineira. Modernizava-se a polícia, mas não se 

rompia com as práticas tradicionais de atuação policial como o suborno, a 

violência física e a tortura nos interrogatórios. 

As notas oficiais da DOPS nos jornais eram incisivas e ameaçadoras, 

prometendo usar de “severidade e sem contemporizações”, inclusive punindo a 

todos aqueles que propagassem ideias contrárias à ordem social e política da 
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ditadura varguista e do seu interventor Menezes Pimentel. As notas oficiais 

davam o tom da repressão da polícia política:  

 
SECRETARIA DE POLÍCIA E SEGURANÇA PÚBLICA 

Notas oficiais 
A Secretaria de Polícia e Segurança Pública torna público que punirá, 

inflexivelmente, seja qual for a sua condição social, todo elemento boateiro, 
propagador de notícias de fundo tendencioso. 
A polícia, como já o vem fazendo, agirá contra esses indivíduos, nocivos a 
ordem pública com severidade e sem contemporizações. 

Visto 
Dr. Rui Monte 

Secretário de Polícia93   
  

O DOPS foi uma reforma na polícia que se caracterizou por juntar o 

moderno dos aparatos administrativos e técnicos-policiais de vigilância, 

investigação e registro, com o tradicional na atuação do policial (violência 

física, corrupção, tortura). Portanto, há uma área cinza que mistura ao mesmo 

tempo modernidade e tradição no controle e na repressão na criação desse 

órgão contra as ideias e práticas que fossem ameaça para a política varguista. 

O termo polícia política encarnado na atuação desse departamento policial, não 

é nada mais do que a política varguista, e mais fortemente, estado-novista, se 

fazendo no cotidiano. Nesse departamento, o policial era o “político da 

esquina”. “E um mediador microscópico das relações de poder dentro de uma 

sociedade”. (Reiner, 1999, p. 135). 

 

3.4. DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES E CAPTURAS 

 
A Delegacia Auxiliar havia sido criada em 14 de maio de 1932, 

subordinada a Chefatura de Polícia, com jurisdição em todo território estadual, 

mas nas reformas policiais foi transformada em Delegacia de Investigação e 

Captura (D.I.C.) pelo Decreto n. 344, de 1o de setembro de 1938, ganhando 

nova denominação mais coerente com suas atribuições.  

A Delegacia de Investigação e Capturas (D.I.C.) era um departamento 

que tinha oficialmente uma missão de cuidar dos seguintes fatos: 

 

                                            
93 SECRETARIA DE POLÍCIA E SEGURANÇA PÚBLICA, O Estado, 1 de julho de 1942. 
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I) Crimes de roubos e furtos; 
II) Abuso de confiança, extorsão; 
III) Prevaricação, concussão e peculato; 

       IV)  Crimes que atentem contra a coisa alheia, competindo-lhe, ainda, os 
serviços de fiscalização do meretrício, repressão ao proxenetismo, de 
jogos de azar e loterias clandestinas, da vadiagem, capoeira e 
mendicância, do falso espiritismo, da mistificação e cartomancia, dos 
toxicômanos, do exercício ilegal da medicina e de outras profissões 
ilícitas.94      

 

Um departamento estratégico da polícia, pois se ocuparia de “cuidar” 

daquela que, desde as primeiras décadas do século XX, será a preocupação 

constante dos grandes e pequenos comerciantes, políticos conservadores e da 

população católica da cidade: as “presenças indesejáveis”. As reclamações e o 

pedido de uma intervenção policial enchiam as páginas dos jornais locais, 

revistas e a própria delegacia no Livro de Queixas. “Cuidar” dessas “presenças 

indesejáveis” era produzir uma ordem social e moral para a cidade, para a 

civilidade, para o “pacto urbano”.  

A tentativa de produção da ordem foi feita. Não uma ordem social 

advinda da mudança da estrutura social, econômica e política que produz a 

desigualdade, a criminalidade e as condições precárias de existência, ou 

mesmo uma ordem que significasse a busca de um consenso social ou 

mediação de conflitos, a ordem que se tentou produzir foi de investimento na 

polícia, refreando as tensões, reprimindo a desordem, e deslocando os 

desordeiros para fora de tudo que representasse a ordem do comércio, da 

política conservadora e da moral católica. O que era classificado como o 

mundo da desordem e os agentes de sua produção, existia por “falta de polícia” 

como vimos no segundo capítulo.  

Num esforço de debelar ou disciplinar as “presenças indesejáveis”, 

foram praticadas investigações e ações policiais com uma intensidade nunca 

antes experimentada na história da polícia do Ceará. 

                                            
94 Relatório Apresentado ao Sr. Interventor Federal pelo Cap. Manoel Cordeiro Neto, 
Secretário de Polícia e Segurança Pública, no período de 27 de maio de 1935 a 27 de 
janeiro de 1941. Imprensa Oficial: Fortaleza-CE, 1941, p. 25. 
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Dessas “presenças indesejáveis” que “infestavam” a cidade, duas foram 

conceitualizadas e priorizadas pela DIC: “meretrizes” e “mendigos”. Haverá um 

direcionamento de força, recursos policiais e de táticas agressivas dirigidas a 

esses sujeitos. Foram categorias superrepresentadas como alvo sistemático de 

combate da polícia. As meretrizes e os mendigos por representarem o ponto 

mais nevrálgico das reformas ao se fazer uma discriminação institucionalizada 

de sujeitos sociais.   

 

 Fortaleza na década de 1930 chega ao auge na existência de 

meretrícios, especialmente o centro da cidade. Apesar de ser uma sociedade 

conservadora, católica, que pregava incessantemente a moral, os bons 

costumes, a ordem familiar, havia uma demanda social por esse tipo de prática 

sexual. Os meretrícios eram bastante freqüentados, não só pelos pobres, mas 

também por indivíduos da “classes abastadas”, principalmente “rapazotes” que 

iniciavam sua vida sexual.  

 A localização dos meretrícios no centro da cidade se tornou um 

problema urbano, médico, social e moral, um problema não para as 

“meretrizes” mas para o discurso de cidade ordeira. As prostitutas tão 

desejadas são também proibidas. Não se tratava de extinguir a prática sexual e 

sim de afastá-la da visibilidade pública que envergonhava a população católica 

e que colocavam em dúvida, com suas presenças nas ruas e “línguas ferinas”, 

os limites da ordem familiar pregada pelos discursos ordeiros. 

 Os prostíbulos eram condenados por sua condição de indecência e falta 

de higiene. Tirá-los do centro da cidade, lugar privilegiado para o comércio, 

passeios elegantes, lazer da “boa família” que ainda respirava os últimos ares 

da “Fortaleza Belle èpoque”, era fazer ao mesmo tempo uma limpeza social, 

moral e higiênica. O início da década de 1930 os jornais denunciam e colocam 

a existência dos meretrícios, as chamadas “pensões alegres”, como um “caso 

de polícia”. 
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 A polícia baixava portarias  e reiteradamente publicava nos jornais notas 

proibindo o tráfego de prostitutas antes das 22 horas no centro da cidade. A 

moralidade da cidade é fendida por seu horário. 22 horas eram a fronteira entre 

uma cidade “moral” e outra “imoral”. Vemos aqui que o tempo é mensurado não 

como um exterior que mede as ações dos homens, mas são as ações dos 

homens que inventam o tempo na cidade, no nosso caso, o tempo é 

conceitualizado pelo uso moral/imoral dos espaços. O dia é luz, a noite é 

trevas, o tempo é metáfora do bem ou do mal nos discursos católicos sobre 

Fortaleza.  

A prostituição dentro da classificação da polícia era um personagem 

permitido na noite e proibido no dia. O tempo, portanto, não é quantitativo, mas 

essencialmente qualitativo. No entanto, essas fronteiras espaço/temporal da 

ordem social e moral, que queria a polícia, eram rotineiramente embaçadas. As 

prostitutas “infringiam” as recomendações policiais, uma delas eram os 

“palavreados”. 

 
As odaliscas que residem na pensão dirigida pela marafona Joanninha 

de tal, apesar de terem conhecimento da portaria da Polícia prohibindo o 
seu transito antes das 22 horas, vivem infringindo tal recommendação. 
Sábado último por volta das 17 horas nas proximidades do “Café Ypiranga”, 
duas infelizes mulheres perderam a calma e o respeito devido as famílias 
que na ocasião, passavam pelo local em busca da estação central, 
promovendo séria discussão com uma série de palavreados.95 

 
 

 A estratégia do horário da polícia era insuficiente, era preciso encontrar 

um lugar para o meretrício, ou melhor, era preciso deslocar os meretrícios para 

outra zona da cidade que não fosse o centro, que deveria ser uma zona moral. 

A localização do meretrício se tornou as notícias do dia de todos os jornais 

locais. 

 
PARA A POLÍCIA RESOLVER 
A localização do meretrício 
Uma medida que deve ser executada 

Em Fortaleza bem avultado é o numero de horizontais, mormente 
nestes tempos trágicos de seca que vamos atravessando e que constitui 
ensejo para uma multiplicação aterradora desta casta de gente de vida 

                                            
95 A LOCALIZAÇÃO DO MERETRÍCIO, O Nordeste, 12 de janeiro de 1931. 
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airada. Prostíbulos indecentes e nauseabundos, instalam-se, sem o menor 
impedimento, em partes as mais centrais da cidade, por sobre casas 
comerciais ou encravadas entre casas de família, com prejuízo da 
moralidade e da ordem de ruas inteiras. Este abuso, em tempo algum, foi, 
impedido, ou, pelo menos, atenuado. A liberdade é franca e plena e dela 
bom proveito souberam tirar as donas dessas casas a que a suscetibilidade 
pública dá o nome um tanto eufêmico de pensos. 

Em toda a parte onde a civilização exista e floresça, a localização do 
meretrício constitui um problema da qual não tiram as vistas os chefes dos 
poderes públicos96 

 

 Os muitos meretrícios e o volume de denúncias recebidas nos jornais e 

na própria delegacia tornava a ação policial de combate na rua inviável. Eram 

prostitutas demais para policiais de menos, ironicamente policias que não raras 

vezes freqüentavam os meretrícios. Muitos nomes de prostitutas e cafetinas 

eram fornecidos a polícia diariamente pela população e pela imprensa.  

Mas existia, embora em menor número, pessoas que não viam problema 

na existência de meretrícios no centro da cidade. Uma carta de um leitor, 

chamada Catão, é publicada no jornal Gazeta de Notícias em 1930, 

defendendo os meretrícios e questionando o deslocamento para os subúrbios 

da capital. Questiona a tomada pela polícia do direito das “mulheres livres” de 

viverem na cidade. O missivista ainda fornece o nome da várias pensões 

“chiques” e cafetinas que estão cumprindo o regulamento dos horários. Quanto 

aos bordéis que fogem dos regulamentos de higiene e horários, que 

“escandalizam as famílias”, e que estão a beira de serem expulsos do centro o 

missivista diz: “a polícia que os descubra”. 
 

Sr. Redator – Peço espaço no seu jornal, para tratar de um assunto 
delicado – a localização do meretrício, de que, segundo me consta, se 
ocupa a polícia. 

Em princípio, a medida é justa. Creio que toda a imprensa a 
aconselhará. 

Desejo, também, a localização. A dificuldade é saber como localizar.  
O Estado tem o direito, ou antes, o dever de zelar pela saúde física e moral 
da sociedade. Cabe-lhe, pois, a atribuição de regulamentar a prostituição (o 
“mal necessário” de que falam os jurisconsultos e os moralistas) 
submetendo-as as às determinações aconselhadas pela higiene, pela moral 
e pelos bons costumes. 

Muito bem. A polícia, porém, não pode perseguir odiosamente as 
desditosas criaturas atiradas a imprudência ou pela má sorte as aventuras 
da prostituição. Elas, as decaídas, não merecem ódio, nem desprezo, mas 
piedade.  

                                            
96 PARA A POLÍCIA RESOLVER, A Rua, 5 de fevereiro de 1933. 
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A polícia pode submete-las a todas as imposições justificadas pela 
defesa da saúde da coletividade, da moral pública e dos bons costumes. 
Mas, aí, paira a ação justa da autoridade policial. 

Exceder esse limite razoável é perseguir, é prejudicar, é maltratar a 
quem já sofre o desprezo da sociedade. 

Localizar o meretrício de Fortaleza: onde? No Alagadiço? No Outeiro? 
No Pirambú? No Mucuripe?  

Absurdo. 
Elas, as mulheres livres, têm de viver dentro da cidade. 
Exemplificando: uma ‘pensão’ como a de Lulu, que tem, em frente, de 

todos os lados, estabelecimentos comerciais que estão fechados à noite, 
porque retira-la de um local, que sendo embora central, é afastado das 
famílias? 

A “pensão” de Amélia Campos, rodeada de estabelecimentos 
comerciais, que fecham de noite, exceto um café, está nas mesmas 
condições. Mudar-se para onde? 

Não cito os bordéis que devem ser mudados, por escandalizarem as 
famílias, porque não quero fazer campanha pessoal, odiosa. A polícia que 
os descubra e providencie como melhor lhe parecer.97 

 
  
Existia um movimento forte de retirada dos meretrícios do centro da 

cidade. A polícia e a imprensa sabiam da impossibilidade da prostituição ser 

controlada pelos horários. As várias portarias da polícia regulamentando os 

horários fracassaram. O discurso de isolamento dessas “práticas indecentes” 

se tornou legítimo e a polícia iniciou o trabalho de expulsão dos meretrícios e 

das prostitutas do centro da cidade. O deslocamento se inicia na elaboração de 

um cadastro dos meretrícios e das prostitutas.  
 

A respeito da nota que estampamos sobre o título acima, o sr. 
delegado de polícia, Faustino Nascimento, tomou as providencias 
necessárias, conforme nos informou Clodoveu Cavalcante. 

É digna, pois, de aplausos a solicitude do sr. delegado em atender as 
reclamações da imprensa. 

Recebemos, hontem, uma carta assinada por um ‘revoltado’ sobre uma 
caftina residente no Boulevard Duque de Caxias, número 361. 

Achamos de melhor alvitre leva-la ao conhecimento do sr. delgado dr. 
Faustino Nascimento, que tomou, imediatamente, as providencias eu o caso 
exigia. Affirmou-nos aquela autoridade que está disposta a reprimir todo e 
qualquer atentado contra a moral publica, parta de onde partir. 

As mulheres apontadas pela nossa nota, chamadas a polícia, por sua 
vez, apontaram os nomes de outras colegas que vem explorando, nesta 
capital, o caftinismo. 

A polícia está organizando um cadastro desse pessoal, para assim agir 
mais efficientemente.98 

 
 

                                            
97 A LOCALIZAÇÃO DO MERETRÍCIO, Gazeta de Notícias, 17 de fevereiro de 1930. 
98 PELA MORALIDADE PÚBLICA, O Nordeste, 13 de janeiro de 1931. 
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Apesar de desde o início da década de 1930 ser intenção da polícia o 

cadastramento e localizar o meretrício para fora do centro da cidade, somente 

em 1936 se inicia a identificação e o cadastro das prostitutas e o seu posterior 

deslocamento para fora do centro da cidade.  

Os meretrícios mais conhecidos se localizavam nos seguintes pontos: 

rua do Rosário, Senador Pompeu, General Sampaio, Duque de Caxias e rua 

São Paulo. Mas nas ruas Castro e Silva e João Moreira (rua da Misericórdia) 

havia quarteirões inteiros de meretrícios. As caftinas mais famosas, as 

“madames das pensões”, eram Lulu, Amélia Campos, Mocinha, Panchita e 

Donon, mas o número de prostitutas era altíssimo. Só as que foram 

identificadas pela DIC de 1936 à 1940 o número chega a 1029 prostitutas 

identificadas e cadastradas.99. Com o cadastro era “possível se determinar o 

paradeiro delas dentro do Estado”100, dizia Cordeiro Neto.  

A polícia sai às ruas investigando e cadastrando os meretrícios e as 

prostitutas da cidade, nomeando-as, fazendo-as confessar suas práticas para 

convertê-las em arquivo. Com o cadastro, a polícia cria um arquivo onde se 

registra as “pensões alegres”, “os antros de perdição”, as “decaídas”, as 

“vergonhas” da cidade. As “vidas airadas”, como são chamadas pela polícia, 

pela imprensa e por parte da população, viram dados do poder com o fim de 

vigiá-las, reprimi-las e puni-las por atentar “contra a moral pública”. Nasce o 

arquivo “indecente”. 

A parti de 1938 começou o movimento de retirada dos meretrícios e das 

prostitutas das ruas principais do Centro. Uma portaria do Secretario de Polícia, 

Capitão Cordeiro Neto, é enviada ao delegado auxiliar, Hugo Victor, que envia 

ao jornal O Nordeste para ser publicada. 
 
Do dr. Hugo Victor Guimarães, operoso delegado auxiliar, recebemos: 

“Sr. Diretor: 

                                            
99 Relatório Apresentado ao Sr. Interventor Federal pelo Cap. Manoel Cordeiro Neto, 
Secretário de Polícia e Segurança Pública, no período de 27 de maio de 1935 a 27 de 
janeiro de 1941. Imprensa Oficial: Fortaleza-CE, 1941, p. 29-33. 
100 Idem, p. 25. 
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 A fim de ser divulgada para o conhecimento dos interessados, solicito a 
v.s. a publicação da seguinte portaria, baixada por s.excia, o sr. dr. 
Secretário de Polícia e Segurança Pública: 
 “Fortaleza 21 de janeiro de 1938. 
 No. 125 A. 
 O Secretário de Polícia e Segurança Pública, tendo em vista as 
constantes reclamações que lhe tem sido feita, e, attendendo, a 
conveniência de serem retiradas das ruas da Misericórdia (Dr. João 
Moreira), Castro e Silva e trecho da travessa São Paulo, entre as ruas 
General Sampaio e Senador Pompeu, as meretrizes ali instaladas, por se 
tratar de locaes onde residem várias famílias e de intenso movimento, quer 
de pedestre, quer de vehiculos, e, ainda, porque referidas meretrizes não se 
portam convenientemente, cometendo actos attentosos da moral pública, 
 RECOMENDA ao sr. Delegado auxiliar que providencie no sentido de 
sr promovida a mudança das mesmas, daquellas ruas, não permitindo a sua 
installação ali. 
 Registre-se e cumpra-se. 

        Cordeiro Netto. 
Secretário de Polícia e Segurança Pública. 
Com os protestos da minha consideração, subscrevo-me 
Attenciosamente 
   Hugo Victor  
   Delegado Auxiliar do Estado”.101 
 
 

O lugar escolhido foi a “Vila Formosa” no subúrbio da capital, no bairro 

Arraial Moura Brasil. O Governo de início construiu mais de cinqüentas casas 

para abrigar as meretrizes identificadas e registradas na DIC.  O lugar foi 

batizado popularmente de “curral das éguas”, nome pejorativo que projetou um 

estigma social sobre esses sujeitos. Tratava-se de um gueto de discriminação 

e preconceitos forjado pelo Estado e pela própria DIC. Na primeira leva, foram 

mais de duzentas para lá enviadas. 

Houve constrangimento das prostitutas no deslocamento, além das 

rejeições dos moradores do bairro com a presença delas que também nos 

subúrbios eram “indesejáveis”. As pensões “chiques” das madames também 

foram retiradas e enviadas para a “Vila Formosa” ou “curral das éguas”.  

No local, foi construído um calçamento, instalaram iluminação e um 

grande muro que vedava a vista de quem passava por fora. A prostituição 

continuaria, elas eram proibidas, mas desejadas. O meretrício continuaria, 

mesmo sem direito a cidade continuaria jogando com o visível do poder 

moralizador e produtor de preconceitos na invenção desse gueto.  

                                            
101 LOCALIZAÇÃO DO MERETRÍCIO, O Nordeste, 25 de janeiro de 1938. 
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O jornal Gazeta de Notícias em 1941 lamentava a insuficiência do 

meretrício “Vila Formosa” no Arraial Moura Brasil: 
 

Localização do meretrício. Um dos mais intricados dos problemas.  
O Estado não pode construir prédios para fim tão condenável (...) As 

casas existentes na praia Formosa são insuficientes e muito mais da 
metade das mulheres de vida alegre permanecem em vários outros pontos 
da cidade, as vezes entre famílias e ás vezes isoladas. 102 

 
  

A mendicância, assim como a prostituição, era denunciada pelos jornais, 

que viam na polícia a única solução. A mendicância era um entrave para o 

comércio, pois enchiam as calçadas com suas chagas, calçadas que deviam 

ser para o trânsito dos consumidores que entravam e saiam das lojas, além de 

impedir a visualização dos objetos nas vitrines. Outro problema da mendicância 

era o perigo das doenças contagiosas ao exporem seus corpos doentes e 

infectados nos espaços públicos, que deviam ser de ruas limpas e corpos 

sadios. 

A mendicância era problemática porque existiam os mendigos que 

pediam esmolas sem estarem doentes ou impossibilitados de trabalhar por 

deficiência física e “se aproveitavam” do “espírito de caridade” da sociedade 

católica, “comovendo a coletividade com imaginações trágicas”, explorando os 

“sentimentos de piedade do povo”103. A questão à principio era classificar quem 

eram mendigo “falso” e mendigo “verdadeiro” e daí se desenvolve uma 

campanha policial para retirá-los todos das ruas. Os jornais faziam um 

inventário minucioso e sistemático, classificando a prática da mendicância e 

solicitando a intervenção policial, vejamos. 
 

Tomaríamos, neste caso, a liberdade de lembrar as dignas autoridades 
policiais do Estado, como medida preliminar, o levantamento de um 
cadastro de mendigos existentes na cidade. A providencia é fácil e dará 
ótimos resultados. Terá, pelo menos, a vantagem de distinguir os 
necessitados dos falsos pedintes, cuja legião não é pequena. O dispêndio 
para a execução desse alvitre será insignificante e o serviço prestado á 
sociedade, inestimável. 
Tomo-se a polícia dessas disposições que não lhe faltará da parte do 
público o mais decidido apoio.104 
 

                                            
102 OS PROBLEMAS DA CIDADE, Gazeta de Notícias, 16 de setembro de 1941. 
103 O COMBATE A MENDICIDADE, O Nordeste, 30 de abril de 1940. 
104 A POLÍCIA E A MENDICÂNCIA, A Rua, 24 de fevereiro de 1933.  
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Além da numerosa vagabundagem – tanto a de pé descalça quanto a 
engravatada – suga a energia dos trabalhadores a legião de mendigos, que 
por sua vez se dividem em duas castas: em, infelizes inválidos, dignos de 
proteção pública e do auxílio particular, e em viciosos e malandros, que das 
almas generosas e caritativas exploram a boa fé. 
 O Estado tem o dever – que se cumpre entre os povos cultos – de 
abrigar e alimentar os incapazes e ao mesmo tempo reprimir a falsa 
mendicidade.              
 Os pedintes maltrapilhos, sujos, enfermiços, que pelas ruas e pelas 
casas comerciais esmolam em voz cansada e lastimosa, imprimem a cidade 
um aspecto de atrasada povoação, desprovida de serviço de hospitais e 
abrigos para a pobreza desvalida.  
 A exibição diária e especialmente aos sábados, de miseráveis criaturas 
andrajosas, chagadas, lamurientas, que importunam de porta em porta a 
suplicar uma esmola pelo amor de Deus é uma cena em violento contraste 
com as aparências de civilização que nos emprestam as boas construções 
prediais, as praças ajardinadas, a iluminação das ruas, o bonde elétrico, o 
automóvel e, até, de passagem o aeroplano.  
 A mendicância ostensiva choca os sentimentos estéticos e, sobretudo, 
os sentimentos de humanidade de quem a contempla.105 
 
 

 Os mendigos “verdadeiros” eram os inválidos, enfermos, órfãos, pessoas 

em estado de senilidade e desamparados. Os pedintes pobres, mas com saúde 

serão classificados como “falsos” mendigos. Mas, independente da legitimidade 

ou ilegitimidade do pedinte, a mendicância de qualquer tipo foi proibida. A 

diferença estava no destino que a D.I.C. daria ao pedinte. Os “verdadeiros” 

seriam retirados da cidade e encaminhados para os asilos e estabelecimentos 

de caridade. Os “falsos” eram obrigados a “mudarem de profissão” ou seriam 

presos na DIC. A partir de 1935 o Capitão Cordeiro Neto por meio de uma 

portaria proibia mendicância em Fortaleza. 

 
Da Chefatura de Polícia pedem-nos a publicação do seguinte: 
 Torna-se público que, nesta data, foi baixada a seguinte portaria aos 
srs. delegados de polícia desta capital: 
 No – 483. O Chefe de Polícia do Estado, tendo em vista o 
entendimento que teve com o snr. Prefeito Municipal, - Recomenda ao snr. 
delegado auxiliar que, a partir de 5 de agosto p. futuro, proíba, 
terminantemente, a mendicância em Fortaleza, providenciando no sentido 
de fazer internar no Azilo de Mendicidade todos aqueles que forem 
encontrados mendigando, depois de feita a necessária sindicância sobre a 
situação de cada um, a fim de que fique averiguado se estão, realmente, em 
condições de ser recolhidos aquele estabelecimento de caridade.  
 Registre-se e cumpra-se. 

(a.) Cordeiro Neto 
Chefe de Polícia.106 

 

                                            
105 VAGABUNDAGEM E MENDICANCIA, Gazeta de Notícias, 27 de março de 1930.  
106 CHEFATURA DE POLÍCIA, Gazeta de Notícias, 28 de julho de 1935. 
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Os pobres e doentes que invadiam a cidade, na maioria flagelados da 

seca não se resolveria com uma portaria e ação policial, mas isso é o que foi 

tentado. Preferiu-se “criminalizar” a prática do que mudar as estruturas 

econômicas e sociais que produziam a maioria dos miseráveis da cidade. Por 

outro lado, os asilos e outros estabelecimentos de caridade não podiam dar 

conta dos muitos pobres, doentes presentes nas portas das casas, lojas e 

restaurantes da cidade. De 1935 à 1940, foram enviados pelas Delegacias de 

1o e 2o Distrito da Capital 37 mendigos ao Asilo de Mendicidade, 19 ao Asilo 

Bom pastor, 179 ao Asilo de Alienados e 661 indigentes a Santa Casa de 

Misericórdia.107 

 
3.5. DISCRIMINAÇÃO INSTITUCIONALIZADA108 
 

Quando a polícia, através da Delegacia de Investigação e Capturas, 

distribuiu o policiamento na cidade, selecionando prostitutas, mendigos, vadios, 

macumbeiros, e outras categorias sociais como alvos prioritários de sua 

vigilância e intervenção, ela não produziu a ordem social, só acabou por 

reforçar as tensões sociais já existentes.  

Ficou notável nessas práticas, oriundas das demandas comercial, 

política e moral, que a polícia é uma “força sectária” e que algumas pessoas 

estavam mais exposta à vigilância e inspeção policial do que outras. (Bittner, 

2003, p. 104). 

                                            
107 Dados retirados do Relatório Apresentado ao Sr. Interventor Federal pelo Cap. Manoel 
Cordeiro Neto, Secretário de Polícia e Segurança Pública, no período de 27 de maio de 
1935 a 27 de janeiro de 1941. Imprensa Oficial: Fortaleza-CE, 1941, p. 38. 
108 O conceito que intitula essa parte do trabalho, e que me aproprio aqui para análise, é de 
Robert Reiner. Embora o contexto seja os Estados Unidos e outros sujeitos sociais, como os 
negros, ele é bastante útil para caracterizar, e principalmente explicar uma prática de 
policiamento que direciona recursos policiais extraordinários  e táticas agressivas, para lugares 
e pessoas específicas, o resultado é a possibilidade maior dessas pessoas serem investigadas, 
revistadas, detidas, acusadas etc, geralmente são grupos de classes sociais mais pobres que 
“sofrem restrições desproporcionais”. Elas estarão, portanto, sempre mais vulneráveis aos 
“cuidados” da polícia. “(...) políticas ou procedimentos de policiamento estruturados 
universalmente contribuem para práticas discriminatórias, por causa do desvio estrutural de 
uma sociedade desigual”. (Reiner, 2004, p. 184-185) 
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Nas reformas e criação da D.I.C., vemos que as estratégias de 

policiamento incidiram exatamente naqueles grupos marginais, ou pelo menos 

mais pobres e “indesejáveis” na cidade de Fortaleza. Não interessou ao Estado 

assegurar e executar a cidadania desses sujeitos, que foi amplamente negada. 

Os que não tinham trabalho eram classificados como: “ociosos, vadios, 

vagabundos”. Os pobres esmolando: “mendigos falsos”. As “prostitutas”, muitas 

delas jovens vindas do flagelo da seca e tentando a sobrevivência: “decaídas, 

indecentes, vergonha das boas famílias”. 

As benfeitorias a esses sujeitos foram, na quase totalidade das vezes, 

de instituições de caridade, movidos pela piedade e o medo dessas presenças 

circulando pela cidade. Os investimentos do Estado foram em classificá-los e 

“cuidar” deles como “propriedades da polícia” (Reiner, 2004, p. 29).  

Na pragmática governamental, o investimento na polícia era menos 

oneroso do que reformas sociais e econômicas no Estado e sua estrutura de 

poder. Em tempos de crises como foi no Ceará com os flagelos das secas, com 

os conflitos políticos de repressão ao comunismo e as organizações de 

trabalhadores, principalmente no Estado Novo, a desigualdade do Estado ficou 

ainda mais marcante quando a polícia seleciona certas categorias sociais na 

sua estratégia de policiamento e aplica recursos públicos nessa estratégia. 

A ordem que se tentou produzir foi fundada na opressão, na 

discriminação institucionalizada, e não menos importante, na manipulação de 

um consenso social, quando a interventoria de Menezes Pimental anunciava as 

reformas policiais ou publicava as obras do seu governo, dizia: “UMA 

ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE DENTRO DE UM AMBIENTE DE PAZ”109, 

“GOVERNO DE PAZ E TRABALHO”110   

Uma “administração eficiente”, burocracia e técnicas modernas, mas 

uma ordem insuficiente, pois não se fundou na mediação e resolução dos 

conflitos sociais ou na produção de um consenso.  
                                            
109 A ATUAÇÃO DO GOVERNO CEARENSE NO SETOR DA POLÍCIA, O Estado, 26 de maio 
de 1941. 
110 GOVERNO DE PAZ E TRABALHO, O Estado, 26 de maio de 1942, p. 01.  
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O que se viu foi a produção da opressão, discriminação e acirramento 

dos conflitos sociais já existentes com o uso da polícia, “missionários 

domésticos’ nos desafios históricos dos Estados centralizados para propagar e 

proteger um concepção dominante de paz e prosperidade”. (Reiner, 2004, p. 

27).  

 

3.6. A CIENTIFICIDADE NA POLÍCIA: ÓRGÃOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS 
 

A discussão de uma polícia preventiva e científica era temática e 

estratégia de policiamento desde os fins do século XIX no Brasil e se estenderá 

pelas primeiras décadas do século XX. A polícia moderna era legitimada por 

sua capacidade de antecipar condutas, desvendar os crimes e encontrar os 

seus autores. À imagem do policial de rua, o policial militar, repressivo, 

violento, se opunha a do policial civil, da investigação minuciosa, perspicaz, do 

desvendamento de crimes misteriosos, das técnicas científicas. A polícia não 

seria só força, mas também inteligência. Outros saberes se aglutinam ao saber 

do policial-experiente, agora o químico, o biólogo, o médico, o psiquiatra, etc, 

se juntam para prever e desvendar as condutas desviantes, os passos dos 

criminosos. 

Essa demanda por órgãos técnicos-científicos era fruto das novas 

relações sociais e urbanas nas grandes metrópoles brasileiras: 

impessoalidade, anonimato, multidões, aumento de crimes contra propriedade, 

novas sociabilidades; acontecimentos nas cidades que inviabilizavam uma 

vigilância e investigação com base no testemunho.  

As provas do inquérito policial muda de status. Aquela que sai da boca 

da vítima ou do acusado já não é tão verdadeira como aquela que sai da 

perícia científica, do laboratório. A prova testemunhal é considerada a 

“prostitutas das provas”.  

Os silêncios dos rastros materiais diziam mais do que a fala traiçoeira 

dos depoentes. A cena do crime com as técnicas científicas é reinventada. 

Sonha-se arrematar o cotidiano de seu estado de repetição ou de nebulosidade 
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para o de desvio e certeza no laudo do cientista. A fala no inquérito é astúcia, 

engodo, dúvida, sedução, é “alma”. O corpo e seus rastros são lisura, certeza, 

prova cabal. Muda-se a escuta do crime. 

Em casos de assassinato, os pressupostos fundamentais que deviam 

ser respondidos na investigação para produção do inquérito policial eram: auto 

de descrição do local do crime, corpo de delito do cadáver, auto de exame do 

local do crime, auto de perguntas, despachos do chefe de polícia, auto de 

busca e apreensão, auto de autopsia e interrogatórios.      

Mas a efetividade e os resultados dessa polícia preventiva e científica foi 

um processo longo, que, iniciado em fins do século XIX, se arrastaria por todo 

século XX no Brasil e mais ainda no Ceará. Os gastos eram dispendiosos e os 

profissionais específicos dessa nova inteligência da polícia, mistos de policial e 

cientista, ainda eram precários e estavam por surgir e se tornarem parte do 

corpo oficial de funcionários da polícia. 

Três órgãos técnicos-científicos eram os mais desejados por essa polícia 

que se queria moderna porque se queria preventiva e científica: o Médico-legal, 

o de Identificação e o de Criminologia. Esse seria o tripé de uma reforma 

policial que privilegiasse a estratégia preventiva e científica para a investigação 

e desvelamento do crime. 

O serviço de medicina legal existia no Ceará desde o século XIX, por 

ocasião da criação do inquérito policial pela Lei No. 2033, de 20 de setembro 

de 1871 e regulamentado pelo Decreto No. 4.824, de 22 de novembro do 

mesmo ano. Um órgão especializado não existia. Em 11 de agosto de 1914, 

pela Lei No. 1.198, foi criado o cargo de médico-legista policial, ocupado 

inicialmente pelo Dr. Autran Nunes. Em 1919, o serviço médico-legal começou 

a funcionar oficialmente num anexo da 1a Delegacia de Polícia, tendo Amadeu 

Furtado como diretor.  

As autoridades policiais reclamavam a falta desse órgão que fornecesse 

o exame de corpo delito com as informações descritas cientificamente para 
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ajudar na condução dos processos. Os relatórios dos chefes de polícia 

repetidas vezes reclamavam da precariedade do serviço e da falta de um 

gabinete médico-legal. No relatório de 1925 do Chefe de Polícia, Dr. José Pires 

de Carvalho, apresentado ao Presidente do Estado, José Moreira da Rocha, 

ele descreve como era feito o serviço e as precariedades: 

 
O único médico legista, Dr. Amadeu Furtado, que há revelado uma 

dedicação a toda prova, tem lutado com os maiores sacrifícios para bem 
desempenhar os seus árduos deveres, entre os quaes ressaltam, por sua 
importância capital, - o de verificação de óbitos de pessoas que morrem 
sem assistência médica; e o, quiçá mais delicado - de exhumação de 
cadáveres e a competente autopsia, em se tratando de fato criminoso para 
cuja elucidação mister se faz um exame meticuloso, acurado e completo, 
em bem do próprio accusado e da justiça pública.  

Primeiramente. É facto conhecido que, nesta capital na zona urbana e 
suburbana, falecem, diariamente pessoas, as quaes, devido aos seus 
estados de miserabilidade, não recebem recursos médicos durante a 
enfermidade que as victimara. O cadáver não pode ficar insepulto, mas, os 
parentes do morto não teem recursos para chamar um médico, afim de 
verificado o óbito, fornecer este o competente attestado, sem o qual não 
pode ser sepultado. 

Por esta razão a indigência recorre aos serviços do médico legista da 
polícia; mas, este, apesar da sua reconhecida boa vontade, não pode 
attender aos mesmo tempo, a dois ou mais casos que se verificam num ou 
outro extremo da cidade, sendo por isto forçado a fornecer o attestado de 
óbito, baseando-se nas declarações da pessoa interessada, que lhe narra 
os symtomas da enfermidade, com grande e grava responsabilidade para a 
sua própria pessoa e cargo. 

Tudo isso decorre da falta de um Gabinete médico-legal, devidamente 
aparelhado; e, também, do facto existente de um único médico-legista, 
obrigado, como é, a atender aos complexos serviços a seu cargo.  

Em segundo lugar. Exhumações teem sido feitas nesta cidade com 
verdadeiro sacrifício para o médico legista e seus auxiliares, os quaes 
expõem, por assim dizer, a própria vida, por isto que, as executam sem um 
apparelho, siquer, que os resguarde dos perigos decorrentes de tão penoso 
serviço. 

Um caso importante de exhumação occorreu nesta capital, em que 
mister se fazia um exame completo, e no momento foi necessário que o 
governo mandasse adquirir, fora do Estado, mascaras, luvas e outros 
instrumentos apropriados, sendo por isto, a Polícia forçada a adiar a 
execução do serviço, com prejuízo para o accusado e para a justiça. 

Em terceiro lugar. No serviço de autopsia verificam-se difficuldades 
semelhantes. O médico legista não dispõe dos instrumentos apropriados, 
existindo apenas, à sua disposição, no Necrotério que funciona no 
Cemitério S. João Batista, uma faca, já imprestável, com a qual executa, por 
entre os maiores perigos, o melindroso serviço. 

 
 

Somente em 1934, pelo Decreto No. 1.395, de 6 de dezembro de 1934, 

foi criado o Gabinete Médico-Legal, devidamente aparelhado e com um corpo 

de funcionários completo, mas não suficiente para atender a demanda de 
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mortos e indigentes da capital. Foi um dos serviços mais precários da polícia 

no Ceará até então. As reformas policiais não melhoraram muito esse setor, 

apesar dos discursos demandarem uma estrutura nesse setor como prioritário 

na polícia moderna. 

Reformas mais significativas nesse órgão só aconteceriam em 1956, que 

escapa ao escopo desse trabalho, com a criação do Instituto Médico-Legal que 

passou a ter o serviço clínico, médico-legal, serviço de verificação de óbito e o 

serviço de laboratório médico-legal.  

No entanto, algo relevante e interessante para ser pesquisado é o trato 

da sociedade com seus mortos, especialmente esses indigentes, sem 

identidade, sem endereço, sem parentesco, sem auxílio médico, mortes 

comuns, sem lápide ou arte tumular, quase sem marcas de história, a não ser 

por seu incômodo de insepulto e inclassificável. O corpo morto também é social 

e a condição de descaso pelo Estado não parece diferenciar da vida que 

tiveram. 

O idealizado instituto de criminologia não chegará mesmo a ser criado 

pelas reformas policiais. Embora as teorias criminológicas de Lombroso e 

Bertilon já fossem amplamente discutidas desde os fins do século XIX e 

intensamente nas primeiras décadas do século XX no Brasil e nelas 

estivessem fundadas as crenças da polícia moderna preventiva e científica, 

afiançando a necessidade desse órgão, somente em 1943 se discutirá 

concretamente a criação de um instituto de criminologia111: 

 
O CEARÁ POSSUIRÁ EM BREVE UM INSTITUTO DE CRIMINOLOCIA 

De início disse-nos o Secretário de Polícia e Segurança Pública que 
em sua administração criará, em Fortaleza, o Instituto de Criminologia, cujos 
planos já foram convenientemente estudados. O Instituto obedecerá ao 
modelo de Niterói no Estado do Rio o qual satisfaz admiravelmente as suas 

                                            
111 Na verdade, somente em 1961, vai ser feito algo semelhante ao idealizado pelo instituto de 
criminologia, que é a criação do Instituto de Criminalista, funcionando onde é hoje a Delegacia 
de Crimes Contra a Administração e Finanças Públicas, no 4o andar do “Palácio Manuel 
Cordeiro Neto”, no prédio da Superintendência da Polícia Civil na Praça dos Voluntários. (Melo, 
2007, p.73-74).  
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finalidades técnicas preenchendo todos os requisitos científicos, físicos, 
químicos e biológicos.112 

 
 

Dos três órgãos técnicos-científicos, tripé desejado pelo ideário de 

polícia moderna “preventiva e científica”, nessas reformas somente a Seção de 

Identificação terá produtividade a partir das mudanças que o setor sofreu, 

mudando a política da polícia na produção das estatísticas, nos mecanismos 

de identificação, no registro criminal, e mais importante ainda, o surgimento de 

um novo arquivo. 

 
3.6.1. CONTROLE GRÁFICO: SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO 
  

 Foi em 4 de novembro de 1918 pela Lei 1.632 que pela primeira vez se 

instalou no Ceará um Gabinete de Identificação e Estatística113 como foi 

chamado. A identificação civil seria facultativa, já a criminal obrigatória. Em 

1921, dia 5 de novembro, foi sancionada a Lei No. 1.929, formando o quadro 

de funcionários que nesse momento foi composto por um diretor, um 

escriturário, um arquivista, um fotógrafo e um identificador. 

 O Gabinete de Identificação expedia os seguintes documentos: carteira 

de identidade (modelo internacional), carteira de identidade (civil ou 

profissional), carteira de identidade (com sinal característico e individual, 

datiloscópico), passaporte (selo estadual), folha corrida (selo estadual), 

atestado de bons antecedentes, visto em carteiras de gabinete congêneres do 

Estado e estrangeiros, revalidação de atestado, provas de retratos, provas de 

fotografias individuais, ratificação, autenticação de documentos e indenização 

de material. 

                                            
112 O CEARÁ POSSUIRÁ EM BREVE UM INSTITUTO DE CRIMINOLOCIA E UMA 
PENITENCIÁRIA MODELO, Correio do Ceará, 26 de maio de 1943, p. 10. 
113 Os serviços de identificação no Brasil fora inaugurados em 1895 em São Paulo, Rio Grande 
do Sul e Rio de Janeiro. Já o Serviço de Identificação Civil foi iniciado em 1907 no Rio de 
Janeiro, que mais tarde seria o Gabinete de Identificação, que fornecia, em 1912, por semana, 
62 carteiras de identidade. Em 1920, o serviço é complementado com o fornecimento de 
carteiras eleitorais, carteiras domésticas, atestado de bons antecedentes, folhas corridas, 
indenizações, visto em carteiras, retificações e segundas vias.  (Cancelli, 2001, p. 57-63).  
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 Em 14 de dezembro de 1937, com o desenrolar das reformas policiais, o 

Gabinete de Identificação e Estatística foi transformado em Seção de 

Identificação, composta por 4 escriturários, um arquivista de fichas, um 

pesquisador, um datiloscopista, um fotógrafo e um ajudante de fotógrafo. Criou-

se como serviço da Seção de Identificação a Estatística Criminal e o Registro 

criminal. Foi também criado o Serviço de Registro de Estrangeiros em 10 de 

dezembro de 1938 pelo Decreto No. 406. 

 Esses órgãos administrativos que produzem dados rotineiramente num 

processo de coleta, registro e arquivamento, formando uma massa excessiva 

de documentos, são enganosos, parecem neutros, técnica sem política, 

administração dos dados sem relações de poder.  

 Não me detive em fazer uma análise quantitativa com base nas 

estatísticas criminais produzidas pelas polícias, antes quis problematizá-la 

como estratégias de convencimento técnico-científico que legitima a ação 

policial e justifica as previsões orçamentárias do governo. Por outro lado, não 

usei os dados para afirmar com eles o aumento da criminalidade em Fortaleza, 

pois o que poderia estar acontecendo era o aumento da intolerância da polícia 

com o crime e o enquadrando de certas práticas como criminosas. Há também 

de se notar que muitos outros crimes permaneceriam virtuais e não entrariam 

nessas estatísticas, muitos dos mortos eram indigentes e a perícia médica, que 

ainda era precária, tornava inviável qualificar as muitas mortes na capital como 

resultado de homicídios. Há muitos perigos para o historiador quantitativo que 

se debruça sobre essa documentação, entre elas, a maior, é fundar seu 

trabalho nas estatísticas, o que o torna refém dos próprios conceitos policiais 

que fundamentaram e gerenciaram essas estatísticas, elegendo a polícia como 

aquela que por gerenciar as estatísticas do crime gerenciaria também a 

produção do crime.114  

                                            
114 Para uma análise sobre estatísticas policiais como fonte para a pesquisa histórica, ver a 
introdução do livro do historiador Marcos Luiz Bretas. (Bretas, 1997). Na produção 
historiográfica sobre polícia no Brasil, especialmente Rio de Janeiro, o professor Marcos Bretas 
tem sido um dos mais produtivos e destacados pesquisadores, iniciando seus estudos no tema 
quando no Brasil ainda eram raros os trabalhos acadêmicos numa perspectiva histórica.         
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Mas há algo diferente, e mesmo para suspeitarmos, quando na 

sociedade cearense a partir da década de 1920 e mais intensamente na de 

1930 a população começa a virar dado para o Estado, quando o indivíduo vira 

papel timbrado nos arquivos da polícia. 

 Em Fortaleza da década de 1940, os rostos não são mais tão 

conhecidos. O parentesco, a vizinhança, o “conhecido de alguém” são relações 

que não mais garante a identidade pública de alguém, seu paradeiro, endereço 

ou percursos cotidianos. A presença cada vez maior e densa de indivíduos de 

todos os tipos: flagelados, mendigos, “ociosos”, “gatunos”, consumidores, todos 

misturados e quase indistintos no movimento citadino, formam uma paisagem 

perigosa ao olho classificador e identitário do poder: a multidão. 

 Aglutinam-se cada vez mais no centro de Fortaleza indivíduos 

desconhecidos, misturados, embrenhados no meio da multidão, numa 

desfaçatez perigosa e propósitos diferentes ao olho claro da vigilância.  

 O Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda (DEIP), órgão 

submetido à Secretaria de Polícia, que tinha, entre suas várias funções, a 

censura aos meios de comunicação, instrução da população, e publicizar os 

“feitos” do Estado Novo, em 1941, no jornal O Estado, publica uma matéria 

instruindo a população de como se comportar na cidade, dando o tom da nova 

configuração urbana com a multidão e alertando para seus perigos e 

colaboração com a polícia na “vigilância individual”.  

 
Estamos atravessando uma fase de transição. A cidade velha, 

colônia, pacata, dos tempos idos, despediu-se dos antigos hábitos, 
despertou da letargia provinciana para transformar-se, finalmente, na cidade 
moderna e movimentada, que está sendo. Mas se encontra, pode-se dizer, 
em seu estado de crisálida, porque não atingiu ainda o completo 
desenvolvimento. 

A fase, portanto, é das mais deslumbradoras e perigosas para uma 
população incauta. 

Enquanto que o progresso invade impetuosamente todas as esferas 
sociais, e a febre das novidades e da evolução agita os elementos, 
retardatários obstinam-se em conservar aquela morosidade, irritante, a 
mesma displicência dos tempos em que não havia pressa nem perigo. 

Classes de maus indivíduos, contistas, larápios e outros malfeitores, 
atraídos pelo progresso e enriquecimento da cidade e por essa falta e tino 



 144 

que ainda nos prejudica, afluem para a nossa urbs, com o intuito de explorar 
os incautos e lesar os desprevenidos. 

(...) É necessário que todos colaborem com o mesmo fim. É preciso 
lembrar que a cidade cresceu muito, que o número de seus habitantes 
triplicou, que uma multidão de desconhecidos transita a toda hora pelas 
ruas. 

Os gatunos estão em todos os lugares do mundo, são entes 
humanos que se confundem com a massa. Eles vivem constantemente 
espreitando os mais descuidosos, para arrebatar-lhes, em dado momento, 
qualquer coisa deixada ao alcance da mão. 

Prevenimos, portanto, que tenham muito cuidado ao andar na rua, 
ao tirar dinheiro do bolso, ao conduzir objetos, ao meter-se em meio de 
multidões. 

Não deixem objetos em cima de balcão enquanto conversam. Não 
andem com dinheiro na mão. Não comprem objetos de procedência 
suspeita, mas, ao contrário, procurem deter o vendedor, enganando-o 
mesmo, enquanto avisam a Polícia. Não confiem nos negócios muito 
vantajosos, oferecidos por pessoas estranhas. As malas ou aposentos onde 
haja objetos de maior valor devem estar sempre fechados a chave. Não 
entregue suas encomendas a indivíduo que não tenha a placa numerada 
pela Prefeitura. 
 (...) A reação contra a praga nefasta da gatunagem deve ser dupla: 
Campanha da Polícia e vigilância individual. 115 
         

Estar na cidade agora significava suspeitar, desconfiar, julgar o outro 

que se aproxima. As interações são mediadas pela suspeita. Um olhar de 

suspeita, vigilância, oriundo da prática policial para a cidade, passa a ser 

ensinado para a população. Uma pedagogia da vigilância é encetada por esses 

discursos e é dessa relação de desconfiança, medo, perigo, que vai se fundar 

as interações na cidade moderna. A Seção de Identificação é uma tentativa de 

resposta a essas interações perigosas, anônimas na multidão. A identificação 

se torna um problema de polícia.  

Os saques e outras ações de massa, bastante recorrentes na história de 

Fortaleza, era um problema constante. Em 1942, por exemplo, houve um 

quebra-quebra no centro da cidade onde foram saqueadas, depredadas e 

incendiadas lojas de alemães, italianos e japoneses e a polícia nada pode 

fazer. Na abertura dos inquéritos só restavam encontrar os culpados da 

multidão, para isso recorreram às fotografias de Thomaz Pompeu Gomes de 

Matos, que astuciosamente disse que as havia “jogado fora”, quando na 

verdade as havia escondido, publicando-as muitos anos depois. O indivíduo 

pode ser culpado, mas a multidão só debelada, reprimida. O temor da multidão 
                                            
115 A CIDADE E A GATUNAGEM, O Estado, 28 de fevereiro de 1941. 
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vinha de sua força política que está justamente na capacidade que tem de fugir 

ao controle, ao poder, já que os indivíduos faziam parte de um todo indecifrável 

e indiscernível, escapando as malhas do poder. (Bresciane, 1982).  

A Seção de Identificação com a estatística criminal, e o registro criminal 

dos delinqüentes era uma tentativa de tirar o anonimato dos transgressores.  
 

“O anonimato marca as relações modernas. Por meio dele se infiltram 
as transgressões, as fraudes, os crimes. Nesse mundo anônimo, talvez eu 
não seja quem digo que sou, e nisso encontra-se a fonte profunda de riscos 
e temores (...) O indivíduo, se quiser,desaparece na massa, o criminoso 
dissemina sua culpa em meio a tantas pessoas indiferentes e 
desconhecidas”. (Coli, 2007, p. 2011). 
        

Era preciso ter mais “indivíduo” enchendo os arquivos da polícia e 

menos multidão na rua. Ser um indivíduo significava “destacar-se na multidão; 

ter um rosto reconhecível e ser conhecido pelo nome; evitar ser confundido 

com quaisquer outros indivíduos”. (Bauman, 2008, p. 51). Ter o registro 

criminal, a identificação, era distinguir o perigoso na multidão. Ser 

indiferenciado é esconder-se, e tudo que a polícia queria era evitar as fraudes 

identitárias.     

O mais importantes serviço realizado pela Seção de Identificação foi o 

de Estatística Criminal e o serviço especial de Registro Criminal. As técnicas 

antes das reformas eram precárias e os chefes de polícia vez por outra 

estavam a reclamar a falta desses dados para direcionar políticas de 

policiamento. Em 1925 o relatório do Chefe de Polícia diz o seguinte sobre as 

estatísticas criminais no Estado: 
 

 O serviço de estatística criminal, forçoso é dizê-lo, tem sido descurado, 
por completo, pelas autoridades policiais e funcionários encarregados de 
executá-los, no Estado, os quais com rara excepções, o têm no mais 
vergonhoso desleixo e criminoso descaso.         
 Reiterados tem sido as recomendações desta chefia no sentido de 
serem enviados os dados estatísticos relativos à criminalidade, mas, apesar 
disto, poucas são as autoridades que a tem cumprido, dando assim, um 
péssimo atestado da sua incúria.  



 146 

 Por esta razão, com desprazer, deixo de apresentar a estatísticas dos 
crimes e contravenções penaes commetidas no interior durante o ano a que 
me refiro.116     
 
  

 Com a criação da Seção de Identificação, começaram a ser realizadas 

periodicamente as estatísticas criminais e o registro criminal, este uma espécie 

de registro especial, onde se arquivava o nome dos “delinquentes” do Estado, 

com a indicação do inciso penal em que ocorreram e com vários outros dados 

importantes para a identificação deles: fotografia, datiloscopia, fichas e um 

arquivo dos delinquentes.117 

As estatísticas, além de instrumentalizar a polícia, dotava-a de um 

caráter científico. Os números sugeriam a crença e a ação, além de 

“justificarem as previsões orçamentárias”. (Cencelli, 2001, p. 71). A população 

numeralizada produzia a verdade e a legitimidade da intervenção policial. Com 

os números dos desvios, com as identidades dos tipos desviantes nas 

estatísticas que recheavam os relatórios da polícia se produziria o interesse 

das autoridades políticas em investimentos técnicos-policiais e numa política 

contra o crime.  

No sistema de fichas, implantados na Seção de Identificação, estavam 

registrados, num acúmulo exaustivo de documentação, as mortes, os crimes, 

os dados do “criminoso”. As mortes violentas eram relatadas pelo médico-

                                            
116 Relatório Apresentado ao Exmo. Sr. Desembargador José Moreirada Rocha, 
Presidente do Estado,  pelo Sr. Dr.  José Pires de Carvalho, Chefe de Polícia, 
compreendido o período de 12 de julho de 1924 à 31 de maio de 1925, p. 38. 
117 Pechman mostra o desenvolvimento das técnicas de identificação na polícia no mundo e 
sua utilidade no discernimento dos indivíduos criminosos, ainda no século XIX: “(...) em 1880, 
Alphonse Bertillon, escrevente da prefeitura da polícia de Paris, inventa um meio que permite 
identificar cientificamente os recidivistas: a bertillonnage. Tratava-se de uma ficha sinalética 
pessoal para cada delinquente, e que continha onze medidas dos ossos do indivíduo, através 
das quais se constituíam as características individuais do delinquente, com um mínima margem 
de erro. Rapidamente, a bertillonnage é introduzida em todas as prisões da França e se 
espalha por todo o mundo. No afã de aperfeiçoar as técnicas de identificação, Bertillon não 
parou por aí e, logo depois, aperfeiçoou a fotografia judiciária com fotos de frente, de perfil e do 
local do crime. A seguir, Bertillon criou a técnica do retrato falado, que permitia encontrar na 
multidão o indivíduo procurado. Com o aperfeiçoamento da técnica de datiloscopia, em 1891, 
classificando e codificando as impressões digitais, no entanto, a bertillonnage vai sendo 
deixada de lado, por um sistema onde não persiste nenhuma margem de erro na identificação 
do indivíduo. Assim, a antropometria elevou o combate ao crime a um novo patamar, e a 
antropologia criminal, por seu turno, deu uma nova dimensão ao crime: a da ‘limpeza social”. 
(2002, p. 291-292)  
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legista. O corpo morto era inspecionado a fim de saber o que levou a morte e 

que destino terá o corpo, já que muitos deles eram indigentes. Num irônico 

paradoxo, o médico-legista era o biógrafo do corpo morto. 

Lugares e indivíduos passariam a ser suspeitos pelo discurso da 

recorrência dos desvios produzidos nas estatísticas criminais. Dizer com as 

estatísticas que o Arraial Moura Brasil foi onde ocorreu mais homicídios não é 

uma tentativa de conhecer para resolver os problemas sociais e conflituosos 

dos subúrbios, mas conhecer para evitar, conhecer para se afastar, conhecer 

para isolar com policiamento, “afaste-se de lá, é um lugar perigoso”. 

A estatística criminal publicada e anunciada com tanta veemência nos 

jornais e relatórios dos chefes de polícia tem uma função discursiva muito mais 

fina que a suposta correspondência entre dados e realidade. Ela funda a 

“sensação de insegurança”, de “perigo” e garante, com seu status científico de 

verossimilhança com a realidade, a “proteção” de alguns e a perseguição de 

outros, afiançando o investimento do Estado em segurança pública, em polícia. 

Os seus dados estão para convencer de que uma suposta “paz” está 

ameaçada por certos indivíduos e por certos lugares, e que a polícia, 

“cuidando” desses indivíduos e lugares, produzirá a ordem social. 

As estatísticas do crime e a nomeação de indivíduos como “meretrizes”, 

“mendigos”, “vadios”, davam a impressão de que certos tipos sociais são mais 

propensos a criminalidade.  

Os jornais irão contar “quão numerosos e perigosos são os 

delinquentes”. (Foucault, 1979, p. 136). Diminuir o número de crimes com o 

investimento na polícia era mais importante do que modificar as estruturas 

sociais que o produz.  

As estatísticas de lugares e tipos sociais “perigosos” ampliavam 

socialmente a discriminação e hostilidade da sociedade com essas categorias 

sociais. A estatística criminal, classificando e nomeando, legitimava a polícia a 

investigar e intervir na vida de certos indivíduos mais do que de outros. Robert 
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Reiner chama esse policiamento que escolhe quem suspeitar, investigar e 

reprimir com base nas estatísticas de “discriminação estatística”. (2004, p. 195-

196). É uma forma de policiamento moderno que no afã de numeralizar os 

desvios e suas recorrência em pessoas e lugares, produz a suspeição social e 

discriminação contra certos indivíduos.  

O registro criminal, as carteiras de identidade, os passaportes, são todos 

um mecanismo do Estado de controlar os destinos, identificar os passos dos 

indivíduos que tem nome, endereço, rosto, cor, altura nos arquivos da polícia. A 

missão da Seção de Identificação era tornar os indivíduos encontráveis e 

identificáveis. È uma técnica de gerenciamento da população, principalmente 

dos “delinquentes”. O registro criminal surgiu justamente para encerrar “o nome 

de todos os delinquentes existentes no Estado, com a indicação do inciso penal 

em que ocorreram e com dados outros interessantes a sua identificação”.118 

O delinquente registrado, fotografado, publicizado e arquivado pela 

polícia no registro criminal era muito mais do que uma relação entre infrator e 

ato, sua emersão como arquivo da polícia existe para caracterizar uma vida, 

uma história, documentar uma índole. “O delinquente é diferente do infrator no 

sentido de que não é reconhecido por ser autor de um ato, mas pelo fato de 

estar atado a seu delito por um feixe de fios complexos, como os instintos, as 

pulsões, as tendências, o temperamento”. (Fonseca, 2002, p. 181-182). 

Arquivar essas vidas é qualificar uma existência que carrega o fardo da 

suspeita, da culpa, da recorrência. A expressão “foi fichado pela polícia”, misto 

de imprensa e delegacia, indicava a identidade permanentemente perigosa, 

suspeita, uma “marca de Caim”.119 

Ter os dados dos criminosos, dos delinquentes, registrar a população, 

inventariar e penalizar os comportamentos, não é simplesmente impor limites 

ou reprimir condutas, a normalização aqui é uma tecnologia positiva de poder 
                                            
118 APARELHAMENTO DA MÁQUINA POLICIAL DO ESTADO, Correio do Ceará, 26 de maio 
de 1943. 
119 Permitam-me a referência ao personagem bíblico Caim do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, 
filho de Adão, que após cometer um homicídio, matando seu próprio irmão, Abel, Deus o 
condena a vaguear pelo mundo, colocando em seu corpo uma marca negativa, que por onde 
ele andasse seria chamado de “vagabundo”.    
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onde o que interessa não é a repressão, interdição aos comportamentos na 

rua, mas, principalmente, “agenciar a produção de condutas esperadas”. 

(Fonseca, 2002, p. 87). A invenção de documentos na polícia como, por 

exemplo, a folha corrida, ou a consulta no arquivo do registro criminal para 

conferir os antecedentes criminais são documentos expedidos ou guardados 

pela polícia que conduzirão as condutas, gerenciarão as trajetórias.  

A impressão digital120 era a marca singular do indivíduo no mundo 

anônimo que poderia ser seu esconderijo. A datiloscopia se tornou o mais 

preciso método indiciário que assina os rastros do delinquente. Esses rastros 

são detalhes acusadores, como também os rostos: orelha, nariz, frente e perfil, 

o corpo fotografado121 e classificado para encher os arquivos da polícia. É 

preciso garantir que o indivíduo anônimo seja situado e precisado.122 

O registro administrativo dos delinquentes era uma “passagem do 

cotidiano para o discurso, percurso ínfimo das irregularidades e das desordens 

sem importância (...) E tudo o que assim se diz, se registra por escrito, se 

acumular, constitui dossiês e arquivos (Foucault, 2010, p. 213).  

Vigiar não é suficiente. Vigiar sem o cálculo, sem a quantificação do que 

parece aleatório, sem as recorrências, sem os dados dos autores dos desvios, 

não é eficaz, ou seja, além de vigiar é preciso registrar, numerar, quantificar. A 

Seção de Identificação (criada em 1938), responsável pela estatística criminal e 

registro criminal, será a técnica de gerenciamento dos infratores. Portanto, a 

estatística criminal terá uma outra função discursiva muito mais fina do que o 
                                            
120 No New York Police Departament como em vários outros países da Europa nos anos 1920 
as medidas antropométricas, típicas dos estudos criminológicos do século XIX vão entrando 
em desuso. A partir das décadas de 1930 e 1940 começa a surgir uma corporação de técnicos 
nas polícias de coleta e interpretação das impressões digitais. Com a padronização da técnica, 
os tribunais acabaram por admitir o caráter irrefutável das provas oriundas das impressões 
digitais.  A Argentina foi o primeiro país no mundo a adotar o sistema de impressões digitais, o 
Brasil foi o segundo. (Pechman, 2002, p. 363).   
121 O uso da fotografia pela polícia já era bastante comum em Paris do final do século XIX. Em 
1890, a polícia parisiense já tinha em seu arquivo mais de cem mil “clichês” de condenados, 
“confirmando um estoque crescente de memória e de arquivo: a possibilidade ‘promissora’, 
com o auxílio de um amplo universo de referências, de descobrir o delinqüente dissimulado”. 
(Corban, 2008, p. 350)    
122 Alain Corban chama atenção para o caráter ambíguo na universalização do sistema de 
impressões digitais, pois surge como instrumento útil na luta contra o crime e ao mesmo tempo 
“instrumento potencial de enquadramento geral da população”. (2008, p. 357).  
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reflexo de certo setor da sociedade, ela irá ditar as zonas e indivíduos 

perigosos, o discurso de segurança/insegurança, ordem/desordem e os 

“números estariam lá para comprovar”. A estatística ganha o estatuto de 

verdade do social, será, portanto, uma técnica de exercício de poder onde seus 

dados garantiriam e legitimariam os investimentos do Estado em segurança, 

em polícia.  

Enfim, a criação da Seção de Identificação, um departamento técnico-

científico de polícia pretensamente moderna, mostra o quanto o indivíduo 

perigoso é o que escapa ao controle gráfico, e num gesto quase metafórico o 

“indivíduo perigoso é o sem-papéis” (Artières, 1998). “Arquivar as vidas” é o 

mandamento do policiamento na sociedade moderna, não se trata, portanto, 

simplesmente, de um hábito rotineiro e burocrático supostamente neutro. Aliás, 

como dizia Milan Kundera: “é nos dossiês e arquivos da polícia que 

encontramos nossa única imortalidade”. (2008, p. 106).     

   

3.7. ARQUITETURA DA ORDEM: O PALÁCIO DA POLÍCIA CENTRAL  
 

De todas as reformas policiais impetradas pela interventoria Menezes 

Pimentel e o Secretário de Polícia Cordeiro Neto, foi nas construções que eles 

se sentiram mais envaidecidos e publicavam com maior intensidade e 

louvação. A arquitetura da ordem de Pimentel e Cordeiro Neto se disseminou 

por todo o Estado, nenhuma área do governo teve tanto investimento como na 

Secretaria de Polícia e Segurança Pública do Estado.  

A lista é extensa. Foi construído em Russas o quartel da Força Policial, 

além de casas residenciais para os oficiais, batizada como o nome do próprio 

Secretário de Polícia: Manoel Cordeiro Neto, num gesto laudatório e 

personalista, típico da administração pública no Brasil. Foi construído o Quartel 

da Guarda Civil de Fortaleza, o prédio da Inspetoria de Trânsito, reconstruído o 

edifício da Escola de Aprendizes de Marinheiros e o Hospital Central da Polícia. 

Mas a obra mais citada, a construção mais exaltada e proclamada em jornais, 

relatórios, livros, foi a primeira Central de Polícia do Estado. 
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Prédio da Central de Polícia localizado na rua do Rosário, No. 199, em frente a Praça dos 
Voluntários ainda no processo de construção. Antes da construção da Central de 
Polícia. funcionou neste mesmo local, o colégio Liceu do Ceará, criado em 1845, sendo o 
terceiro colégio mais antigo do Brasil. Foi destruído em 1935 para dar início a 
construção da Central de polícia. A presente foto foi tirada pelo jornal O Estado em 3 de 
dezembro de 1941.   
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Fachada principal do Prédio da Central de Polícia recém inaugurado. Foto tirada pela 
reportagem do jornal o Estado em 8 de fevereiro de 1942.   

 

As notas elogiosas a proclamação desse feito estavam em vários 

lugares e foi explorada amplamente pela interventoria de Pimentel e pelo do 

Secretário de Polícia Cordeiro Neto. Vejamos como foi anunciada e divulgada a 

construção da Central de Polícia: 
 

Dedicando-se inteiramente ao exercício de suas funções, visando 
acima de tudo o engrandecimento do Estado num ambiente de paz e de 
ordem, o cap. Cordeiro Neto, espírito lúcido e inteligência brilhante realizou 
na sua gestão melhoramentos que são uma afirmação de seu alto senso 
administrativo. 
 Graças a sua ação dinâmica e eficiente o Estado conta com novos 
prédios para os departamentos policiais, quartéis no interior e na capital e 
acima de tudo um prédio grandioso que é a Polícia Central (...)Todas essas 
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realizações tiveram no Cap. Cordeiro Neto seu mais devotado obreiro. A 
eles dedicou ele o maior de seus esforços e de sua inteligência.123 
  

(...) por iniciativa do capitão Cordeiro Neto foi levantado o imponente 
Palácio da Polícia Central. 

O Palácio da Polícia Central do Ceará é, sem favor, uma das maiores 
realizações da administração do Dr. Francisco de Menezes Pimentel. 
Orçado em mais de 2 milhões de cruzeiro, correram os trabalhos de 
construção da melhor maneira possível, tendo sido gastos apenas Cr.$ 
1.000.000,00.124    
 

Ultima-se agora a construção do prédio destinado a Polícia Central, no 
mesmo local em que esteve o Liceu do Ceará. É um soberbo edifício com 
quatro andares, afora o térreo, e nele se pretende instalar os departamentos 
policiais que não tem seus edifícios próprios. 

Deve-se tudo isso, convém se frize, à colaboração depreendida e 
eficiente de vários elementos da polícia, alguns de patente, outros simples 
soldados ou guardas, todos, porém, revestidos e em prol da qual vem 
empregando o máximo dos esforços na construção do Palácio da Polícia 
Central.125    

  

Na Praça dos Voluntários, no mesmo local em que esteve o Liceu do 

Ceará, foi construído um prédio de quatro andares, altura soberba para a 

época, destinado a ser a Polícia Central, onde nele se pretendia instalar e 

congregar os departamentos policiais, dando uma estrutura racional e eficiente 

para a polícia.  

A maior parte dos trabalhadores empregados na construção da Central, 

não confessado por Cordeiro Neto em seu relatório de gestão, eram presos 

correcionais forçados a trabalhar sem salário para o Estado. Ironicamente os 

presos eram vítimas de sua própria construção. Não eram raras as notícias nos 

jornais referente à fuga de presos na edificação da construção. 

A construção não foi tão harmoniosa como diziam os jornais, e o baixo 

custo, proclamado pelo governo, foi oriundo dos trabalhos sem salário dos 

presos, onde eram negados os almoços, caso se recusassem a trabalhar. 

                                            
123 A ATUAÇÃO DO GOVERNO CEARENSE NO SETO DA POLÍCIA, O Estado, 26 de maio 
de 1941. 
124 APARELHAMENTO DA MÁQUINA POLICIAL DO ESTADO PARA ENFRENTAR E 
VENCER QUAISQUER DIFICULDADES, Correio do Ceará, 26 de maio de 1943. 
125 Relatório Apresentado ao Sr. Interventor Federal pelo Cap. Manoel Cordeiro Neto, 
Secretário de Polícia e Segurança Pública, no período de 27 de maio de 1935 a 27 de 
janeiro de 1941. Imprensa Oficial: Fortaleza-CE, 1941, p. 114. 
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Recorrermos à memória é fundamental para trazermos outros discursos 

que não se colocavam na censura estado-novista através do DEIP. 
 

 
Para confrontar com a Praça do Ferreira, a interventoria de 

Pimentel fez construir bem próximo, na Praça dos Voluntários, um 
arremedo de Bastilha (...) A maior parte do operariado empregado na 
construção era constituído de presos correcionais forçados a 
trabalhar de graça para o estado. Apenas refeições miseráveis (...) 
sistema de trabalho escravo imposto aos filhos do povo pelo Chefe de 
Polícia, capitão Cordeiro Neto, o mesmo que havia comandado a 
destruição do Caldeirão do beato José Lourenço e fundado no Arraial 
Moura Brasil o gueto das prostitutas, apelidado de curral da éguas 
(...) Nas dependências da Bastilha estadonovista, cujo nome oficial 
era Central de Polícia, funcionavam as diversas delegacias, sempre 
abarrotadas de presos de toda a sorte. 126 

 
 

A construção de uma Central de Polícia representava a centralização do 

comando e controle da burocracia policial. Os postos policiais ficariam 

resumidos a somente dois, a 1ª e 2ª Delegacia que ficavam nos subúrbios da 

capital. O contato da polícia com a comunidade vai ficando cada vez mais 

distante, uma instituição estranha para a maior parte da população que fosse 

solicitar os seus serviços. O prédio ostentoso no centro da cidade, distante dos 

subúrbios, tornava a polícia uma autoridade estranha e não se constituía como 

uma escuta legítima da população. O cidadão ficaria cada vez mais afastado. 

Embora a ideia de centralização do comando fosse tornar o trabalho da polícia 

mais eficiente, incluindo aí a aquisição de carros e o serviço de rádio-

telegrafia127, acabou por se isolar no cidadão, tornando a polícia um poder 

independente dos cidadãos no cotidiano da cidade. A interferência da 

população nas estratégias de policiamento e no controle civil da polícia vai se 

enfraquecendo para dar lugar a um poder que emana de uma central. A polícia 

se torna uma instituição cada vez mais exógena às demandas de ordem 

oriunda dos cidadãos para ser baseada numa centralização e burocracia que 

                                            
117 GALENO, Alberto. A praça e o povo (homens e acontecimentos que fizeram a história da 
praça do Ferreira). Fortaleza: Stylus Comunicações, 1991. p. 22. 
127 “Nos anos 30, foram introduzidas as rádio-patrulhas e os serviços de rádio, além da 
incrementação das escolas de criminologia. O primeiro local a contar com rádios equipados 
com rádios de ondas longas e curtas foi a cidade de São Paulo, em 1936. Todas as delegacias 
regionais passaram a ficar diretamente ligadas à Estação Central”. (Cancelli, 1994, p.115)    
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responde às demandas de policiamento que ela mesma elegeu como 

prioritária, mancomunada com a elite política e comercial.  

A polícia se isola cada vez mais da população, os cidadãos vão 

experimentando cada vez mais um isolamento da polícia na sua Central. Os 

subúrbios sofrem o isolamento, a impessoalidade e o abandono da polícia. Ela 

aparecerá no cotidiano para impor-se como poderosa, como autoritária, sem 

ser uma presença cotidiana de mediação de conflitos e distante dos problemas 

locais das comunidades dos subúrbios. A central de polícia era o oposto de 

uma concepção de um policiamento comunitário onde a polícia estaria mais 

“perto do cidadão que ela serve” e que “pela participação dos cidadãos, 

também faça a polícia desenvolver novas estratégias de policiamento. Espera-

se que, com sua participação e a dos cidadãos, de modo geral, haja uma 

redução do isolamento social da polícia, e que, por sua vez, os cidadãos 

fiquem menos alienados e tenha aumentado sua sensação de poder”. (Tonry; 

Morris; 2003, p. 108-109).  

Quando o policial ia ao subúrbio, não passava de um agente de coerção 

e de personificação dos valores do centro da cidade (Souza, 1998, p. 02). Se a 

polícia se fazia presente no cotidiano da cidade e se o poder central acreditava 

ser capaz de supervisionar o dia-a-dia da população de forma contínua, como 

acreditava o policiamento preventivo e científico, era para conectar a vida 

cotidiana da população ao poder central e as demandas de lá imanente.  

Os problemas de desordem e aquilo que era classificado como 

“desordem” era uma iniciativa da polícia, problema de polícia. O inventário das 

“desordens” é mais uma iniciativa da polícia do que uma iniciativa dos 

cidadãos, (Greene, 2002, p. 47), a polícia aparece na resolução de problemas 

que ela mesma elegeu, portanto, estranhos aqueles das comunidades locais, 

especialmente as do subúrbio. 

Nenhuma instituição recebeu tantos investimentos do Estado como a 

polícia nesse período. A arquitetura, a alvenaria da ordem se expressava nos 
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novos prédios espalhados por toda cidade materializando a ordem que se 

queria.  

A ordem que se intentou produzir tinha na polícia a sua mão executante, 

mas não sem contramarchas e tendo sempre os insucessos na dinâmica de 

sua própria constituição. 

Se uma ordem social foi produzida nessas reformas, como se orgulhava 

Menezes Pimentel e o Capitão Cordeiro Neto, ela foi insuficiente pelas 

seguintes razões: foi uma ordem marcada por um distanciamento da polícia 

dos problemas da população; um policiamento espacialmente sectário, 

privilegiando o centro, espaço de civilidade e comércio, em detrimento dos 

subúrbios; uma ordem que, se tornou à cidade mais policiada, também 

produziu mais medo e sentimento de insegurança; reformas que elegeram o 

mundo da ordem/desordem baseados nos seus próprios critérios de ordem 

mancomunados com o poder comercial, político e religioso, e não das 

demandas de policiamento da grande parte da população pobre, moradora dos 

subúrbios, andarilhos ditos e vistos como estranhos ao centro da cidade como 

conceito político, comercial, moral e estético; uma ordem que favoreceu mais 

aos grandes proprietários de lojas e a própria polícia, especialmente o alto 

escalão que adquiriu prestígio, promoção e poder político.  

 

 

 

 

 

 

 



 157 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 A cidade de Fortaleza que chega aos fins da década de 1940 pode até 

está mais policiada, mas tem mais medo e sentimento de insegurança.  

 O sujeito do medo é o outro desconhecido que encontramos na rua. 

Estar na rua é suspeitar, é julgar aquele que cruzará conosco, é fazer uma 

avaliação de comportamentos, movimentos, estéticas corporais, é inspecionar 

o perigo que está potencialmente em qualquer um. Habitar o espaço urbano de 

Fortaleza foi desde então exercer a vigilância de si e do outro. 

 A polícia e a imprensa, com seu olhar policialesco para a cidade, 

narrando os perigos, nomeando as práticas e classificando os desvios, 

discriminando sujeitos, acabou por produzir nos cidadãos um olhar policialesco 

de suspeição no espaço urbano. O olhar de suspeita, discriminatório, 

classificatório, nomeando práticas e apontando desvios, típicos da atividade 

policial se converteu em olhar dos cidadãos para a cidade e seus habitantes. 

Todos se tornaram virtualmente suspeitos, alguns mais do que outros como 

pobres, mendigos, meretrizes, e “ociosos”. 

 Desde então, floresceu em Fortaleza o sentimento de medo e 

insegurança, e com ele aguçou a suspeita, a intolerância e a discriminação no 

espaço público da cidade, nas interações anônimas do cotidiano. 

 As interações anônimas no espaço urbano deixavam de ser encontros 

marcados pela tolerância para se tornarem julgamento ou isolamento, este 

último, foi o que aconteceu com a saída paulatina das residências da elite do 

centro da cidade para formar bairros como a Aldeota, Jacarecanga e Praia de 

Iracema a partir da década de 1940.  

 É insuficiente uma ordem que policia a cidade, mas que produz medo, 

minguando a prática dos direitos civis com o vigilantismo, suspeição e 
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discriminação no espaço público da cidade. Skolnick e Bayley comentam os 

desdobramentos do medo que   

quase sempre exagerado pela mídia e pelos boatos, ele destrói os 
padrões de vida cotidiana, tranca as pessoas em suas casas, 
especialmente os mais velhos, causa estressse, contribui para a 
deterioração dos bairros (…) deixa algumas partes da cidade nas mãos dos 
criminosos de quem todos tem medo (Skolnick; Bayley, 2006, p. 16). 

  

Os discursos de insegurança, as estatísticas criminais, os jornais anunciando a 

“infestação da cidade por criminosos” fazem o medo circular através de 

histórias, fazendo os cidadãos clamarem por segurança nem que para isso seja 

cada vez mais vigiados e se sintam mais inseguros. 

 Mas é difícil imaginarmos uma reforma policial sem o medo como 

técnica política para sua legitimação, credibilidade e efetivação. Boa parte da 

população que tolerou o controle policial advém da crença produzida por uma 

polícia discursiva, conluio de imprensa, polícia, e proprietários de lojas, que 

com mais polícia estaremos mais seguros.  

 O engodo desse argumento é não percebermos que o sentimento de 

medo é produzido pelos discursos policialescos e volta para a polícia a missão 

de combatê-lo. As reformas policiais se justificam porque superestimam a 

cidade como um lugar perigoso, desse modo, a polícia se apresenta como a  

instituição por excelência de combate ao medo que ela mesma fez parte de sua 

produção. 

 Dizer a estatística criminal, publicá-la no jornal, mostrar quando 

numerosos e perigosos são os delinquentes é muito mais do que uma 

constatação da realidade, é a polícia se legitimando como a produtora da 

segurança pública, da ordem, já que tem os números dos desvios e as técnicas 

para combatê-los. 

 É difícil acreditarmos no investimento do Estado em seu principal agente 

de controle social, a polícia, sem a nomeação, invenção, e divulgação do 

perigo, e seu desdobramento que é o sentimentos de insegurança e medo.  
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 Mais segurança, não significou menos medo e não foi na polícia a 

solução para a diminuí-lo, pois o diagnóstico do medo, do perigo foi ela mesma 

que produziu para se reformar: medo da ameaça comunista, integralista; medo 

das prostitutas de línguas ferinas e comportamentos “imorais”; medo dos 

mendigos, dos doentes, dos pobres, que enfeavam a cidade, fragilizavam o 

comércio e “depunha contra os fóruns de gente civilizada”; medo do “ocioso”, 

do “desocupado”, “do vadio” que invertiam a ordem do trabalho de dever e 

virtude do cidadão, ocupando esquinas e bancos das praças a “papearem 

horas e horas”; medo do delinquente que são muitos e estão em toda parte. 

As reformas policiais desse período (1930-1945) tiveram 

desdobramentos importantes naquilo que se entende por polícia, policiamento 

e a representação que esta instituição ganhou na agenda pública, sendo 

superestimada nos debates políticos, na agenda dos governos, na imprensa e 

nas demandas da população.  

O crime, por exemplo, se tornou uma preocupação com a polícia, e não 

com a produção social do crime. O debate político, a agenda pública sobre o 

crime se resumiu a atividade policial de controle e combate a criminalidade. A 

polícia se colocou como aquela que controla o crime e protege a população 

(legitimidade). O crime foi abandonado como problema social grave, com o 

Estado delegando à polícia as “causas e as curas” da criminalidade “em vez de 

debatermos as implicações das diversas estruturas e arranjos sociais que 

geram o crime”. (Greene, 2002, p. 113). 

Desde então, a produção da ordem social não foi mais pensada sem ter 

na polícia a mão executora do Estado, mesmo que essa ordem tenha, do ponto 

de vista do consenso social, um histórico de fracassos, corrupção, violência 

física, uma longa história de insuficiências. 

Ordem social se confundiu com “sociedade policiada” e por isso 

fracassou. O que se produziu foi vigilantismo, muitas vezes violentos sobre a 

população com seu aparato técnico-policial e burocrático, cometendo atos 

arbitrários e restringindo os direitos civis com a investigação, inspeção e 



 160 

suspeita constante dos cidadãos, especialmente prostitutas, mendigos e 

pobres.  

O principal beneficiado nessas reformas foi à própria polícia e os 

grandes proprietários de lojas do centro da cidade. Os altos funcionários da 

polícia, chefes, delegados, sub-delegados obtiveram com as reformas maiores 

chances de promoção social, poder e prestígios políticos com acesso aos altos 

cargos públicos do governo. 

Os chefes de polícia se tornaram personalidades de prestígio, poderosas 

politicamente, pois ao falarem de segurança pública estariam falando de ordem 

social, e daí atraindo para si credibilidade política.  

Os grandes proprietários de lojas, sendo um dos discursos que criou 

uma demanda por polícia, fundamentou um policiamento sectário, orientado 

para um centro com função comercial, espaço de direito para circulação de 

consumidores e mercadorias, mais do que de cidadania, reprimindo todos 

aqueles que emperravam esse sentido.  

O poder da polícia aparecia  
 
Respondendo principalmente pela segurança das classes dominantes 

e não em busca de implantação de um consenso social, reforçando a 
assertiva de que no ‘computo geral o poder de polícia parece responder 
mais as necessidades de segurança da elite do que do publico em geral. 
(Barreira, 2004, p. 83) 

 

A polícia estaria lá para garantir a proteção das propriedades e fazer 

funcionar a lógica do consumo. Esse novo sentido exclusivamente de consumo 

do centro, desejado pela elite comercial e orientando o policiamento, se 

apresentava como uma nova ordem, mas uma ordem frágil, pois não diminuía 

as desigualdades sociais, nem evitava as tensões permanentes desse espaço.  

“Onde se tem desordem social não se tem à presença da polícia”, foi 

essa a lógica que legitimou e dotou de credibilidade as reformas, mas 

 
Em todas as tentativas de definir o papel da polícia na sociedade, um 

dos maiores riscos é superestimar o seu significado. Ela não é, 
seguramente, a “tênue linha azul” que nos salva de sermos inundados pela 
depredação e o caos. A ordem e a segurança dependem, principalmente, 
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de outros fatores e, no perigo real, não podemos ser salvos, mesmo que a 
metade de nós passe a policiar a outra metade. (Bittner, 2003, p. 213). 

 
 

Foi essa invenção histórica da polícia como o ausente da desordem, 

uma desordem que ela mesma nomeou, fez parte e de certa forma constituiu 

com corrupção, violência, abusos, perseguição política e discriminação 

institucionalizada, a invenção histórica mais perigosa, onerosa e insuficiente 

para o Estado e os cidadãos, porque se pediu e se fez da polícia, exatamente o 

que ela não pode dar: ordem social. 
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